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`4' Jungle en paradijs
Darwinisme in de Nederlandse roman (1885-1910)
M.G. Kemperink
Der Mensch ist frei, aber mit gebundenen Handen; er kann nicht Ober
eine gewisse ihm von der Natur gesteckte Grenze hinaus.'
Ludwig Biichner, Kraft and Stoff (1855)
Immer deutlicher drangt sich der griibelnden Vernunft die
Nothwendigkeit auf, Gott nicht als ein ausserliches Wesen der materiellen
Welt gegentiberzustellen, sondern ihn als "gottliche Kraft" oder
"bewegenden Geist" ins Innere des Kosmos selbst hineinzulegen.'
Ernst Haeckel, Der Monismus als Band zwischen Religion and
Wissenschaft (1892)

1 Pessimistische omslag
In de roman Ida Wasserman (1908) van Gerard van Eckeren maakt een jonge man
van protestantsen huize kennis met de evolutieleer. Aanvankelijk inspireert dit nieuwe natuurwetenschappelijk denken hem tot een optimistische visie op de toekomst
waarin evolutie een ander woord is voor vooruitgang. Vol vertrouwen denkt hij:
`Dat moest het doel worden; in alles opklimming "evolutie" te zien, een ontwikkeling die ook in den mensch haar eindpunt zeker nog wel niet bereikt zou hebben,
dit was de voorwaarde voor iederen vooruitgang.' 1 Aan het eind van het boek is er
van zijn geruststellende kijk op de toekomst niet veel meer heel gebleven. Zonder
God blijft de mens ongetroost achter als een willoze speelbal van de natuurwetten.
Dit is de bittere waarheid die de evolutieleer ons voorhoudt, weet hij nu.
In Ida Wasserman wordt de omslag verbeeld van een optimistisch naar een pessimistisch gekleurde interpretatie van het darwinisme. Deze wending kan gelden als
exemplarisch voor een nieuwe kijk op het darwinisme die zich in bredere intellectuele kring gedurende de jaren tachtig begon te manifesteren.
In een eerder artikel in dit tijdschrift ben ik ingegaan op de literaire verwerking
van het darwinisme in de periode 1860-1885. 2 Uit dat onderzoek bleek dat het darwinisme flinke sporen in de verhalen en de romans had getrokken, maar tegelijk ook
dat het de optimistische vooruitgangsgedachte van voor Darwin intact had gelaten.
Vanuit de diepe overtuiging dat 'Excelsior' het devies was van de natuur, kon men
in de eerste decennia na Darwins On the origin of species de natuurlijke wetmatigheid met een gerust hart haar gang laten gaan.
Vanaf de jaren tachtig begon die `Excelsior'-gedachte haar geldigheid te verliezen. Darwins natural selection en struggle for /ifewerden niet meer gezien als de floodzakelijke middelen waarvan de altijd zorgende natuur zich bediende, maar als blipdeen meedogenloze mechanismen waartegen de aan handen en voeten gebonden
mens niet veel kon uitrichten. 3
Natuurlijk dringt de vraag zich op wat tot dit pessimisms heeft geleid. Een bevredigend antwoord daarop is alleen niet zo gemakkelijk te geven. In cultuurhistori-
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Spotprent op Charles Darwin, als een aap hangend aan de boom der
kennis. Uit: La Petite Lune (1878)
sche beschrijvingen van het fin de siecle wemelt het van zogenaamde oorzaken en
invloeden, maar dat zijn steeds niet meer dan, sours heel plausibele, veronderstellingen. 1k noem ongelijksoortige grootheden als: de pessimistische filosofieen van
Von Hartmann en — vooral — van Schopenhauer; het afbrokkelen van het Christendom; de verschrikkingen van de Frans-Duitse oorlog; de ontdekking van de tweede thermodynamische wet (het langzaam uitdoven van de zon); de technologische
ontwikkelingen en de daarmee gepaard gaande verstedelijking. Opvallend, zelfs een
beetje verdacht, is dat al deze dingen ook door de negentiende-eeuwse cultuurbeschouwers zelf als de boosdoeners werden gezien. Het ziet er naar uit dat de sterk
ideologisch geladen beschouwingen uit de tijd zelf een aantal twintigste-eeuwse historici als directe inspiratiebron hebben gediend. 4
De grote vraag naar de dieper liggende oorzaken van het pessimisme laat ik hier
dan ook liever buiten beschouwing. Wel wil ik een poging doen om na to gaan welke
nieuwe theorieen zich allengs in het darwinistische concept gingen nestelen en
welke daarvan deze pessimistische kijk op evolutie wetenschappelijk gezien mogelijk hebben gemaakt.
Twee ontwikkelingen zijn bij dat laatste in elk geval van groot belang geweest:
(1) het Duitse biologisch materialisme;
(2) het in Frankrijk ontwikkelde degeneratieconcept.
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2 Biologisch materialisme
Aanvankelijk neigde men er in biologische kring toe Darwins evolutietheorie teleologisch te interpreteren. Zijn werk hood daarVoor ook alle aanknopingspunten.
Bovendien lieten On the origin of species (1859) en The descent of man (1871) ruimte voor iets als een goddelijke Schepper. 5
De Duitse darwinisten van het eerste uur sneden Darwins theorie echter van
meet of aan toe op het door hen aangehangen biologische materialisme. Ernst
Haeckel, Ludwig Buchner en Carl Vogt gingen uit van de gedachte dat alles, ook
het geestelijke, te herleiden is tot materie. Onder hun invloed begonnen godsdienst
en teleologie uit de interpretaties van Darwin te verdwijnen. Een gevolg hiervan was
dat ook voor het grote publiek religie en teleologie minder vanzelfsprekend met het
darwinisme werden geassocieerd, dan voorheen het geval geweest was. 6
Als een exponent van deze Duitse richting noem ik een nadrukkelijk voor vrouwen, en dus zeker voor het grote publiek, geschreven boekje van Ludwig Buchner:

Das kunftige Leben and die moderne Wissenschaft. Zehn Briefe an einer Freundin
(1889). De Nederlandse vertaling ervan imam datzelfde jaar nog op de markt. 7 De
titel van het boek geeft de lezer(es) nog wel enige hoop op het bestaan van een leven
na de dood, maar op de eerste bladzijden wordt die resoluut de bodem ingeslagen.
Met ferme hand verwijdert Buchner alles wat nog enig ruimte aan de godsdienst
zou kunnen bieden. Er is geen God, geen leven na de dood en geen ziel los van de
stof; dat heeft de wetenschap zo langzamerhand nu wel aangetoond. En van enig
doel in de evolutie is al evenmin sprake. Wat blijft er dan nog over, volgens Buchner? Het eeuwige omzettingsproces in de natuur. Ms substituten voor God en eeuwigheid heeft hij zijn lezeres in feite dus nog slechts de eerste thermodynamische
wet te bieden.
Toch is de toon van de brieven verre van ontmoedigend. Buchner lijkt een zucht
van verlichting te slaken dankzij de wetenschap eindelijk van het christendom of te
zijn. Ook de toekomst ziet hij bepaald niet somber in. Via de erfelijkheid van verworven eigenschappen zal een verantwoorde volksopvoeding op de lange termijn
zeker haar vruchten afwerpen, dat is zijn stellige overtuiging.
In de jaren tachtig begon in Nederland een biologisch materialistische interpretatie van het darwinisme steeds meer weerklank te krijgen, alleen zonder de optimistische draai die Buchner daar nog aan had weten te geven. 8 Als illustratie van
deze ontwikkeling noem ik twee academische redevoeringen die met een tussenpoze
van vijftien jaar werden gehouden: een uit 1876 van de Utrechtse hoogleraar P. Harting en een uit 1891 van de rector magnificus van de Leidse universiteit
C.K. Hoffmann, beiden biologen.
In 1876 wist Harting, overtuigd darwinist en Darwin-vertaler, binnen het darwinisme nog een plaatsje in te ruimen voor de godsdienst. En ook het vertrouwen
in de opwaartse lijn van de evolutie wenste hij zijn toehoorders niet te ontnemen.
Deze overtuiging, Vat het menschelijke geslacht, al is het ook langs een zigzaglijn
allengs hooger stijgt', gaf, zo zei hij, ons `moed voor de toekomst'. 9
Vergelijken we Hartings rede met de vijftien jaar latere openbare lezing van zijn
collega Hoffmann, dan is de toon daarvan een heel stuk pessimistischer.
Wel toont Hoffmann zich, net als Buchner, oprecht verheugd met het christendom te hebben afgerekend:
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De grootste triomf, dien de natuurwetenschap heeft behaald, is dan ook wel deze
geweest, dat zij zich voorgoed heeft ontworsteld aan de macht van het dogma, het
verlammend element, dat de ontwikkeling van maatschappij en wetenschap eeuwen
lang heeft tegengehouden, en op die overwinning heeft Darwin de kroon gezet. 1°

Dinosauriers gewikkeld in de strijd om het bestaan. Uit: De wereld van voor de schepping van den mensch. Naar Flammarion voor Nederland bewerkt door B.C. Goudsmit (1887).
Maar tegelijk laat hij ook minder vrolijke geluiden horen. In zijn uitleg van Darwins leer valt sterk de nadruk op de destructieve eigenschappen van de natuur."
Evolutie beschouwt hij niet zozeer als vooruitgang, maar als een huiveringwekkende toename van de struggle for life. Hoe hoger de graad van evolutie, des te krachtiger laat zich ook het recht van de sterkste gelden. `Tusschen de onbaatzuchtigheid
en de belangeloosheid der koraaldieren en de baatzucht en het eigenbelang der wolven heeft eene trapsgewijze ontwikkeling plaats gevonden', stelt Hoffmann en dat
belooft weinig goeds voor de toekomst. 12
Anderen delen zijn sombere toekomstverwachtingen. Geluiden uit de medische
wereld gaven daar alle reden toe.

3 Evolutie en degeneratie
In de tweede helft van de negentiende eeuw waren — in eerste instantie vooral in
Frankrijk — de erfelijkheidsleer en het verschijnsel degeneratie hot items. De markt
werd overspoeld met publicaties over deze onderwerpen. In de jaren tachtig en
negentig verwierven dit soort theorieen gezag, ook buiten de poorten van de medische wereld.
Darwin steunde in zijn evolutietheorie op een publicatie uit Frankrijk, namelijk
Prosper Lucas' Traite philosophique en physiologique de l'heridite naturelle (18471850). Daarin had Lucas laten zien dat het erfelijke materiaal volgens formuleer-
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bare wetten aan het nageslacht wordt doorgegeven. Darwin nam die gedachte over.
Ondanks deze notie van wetmatigheid, bood Lucas' theorie wel ontsnappingsmogelijkheden aan de determinerende macht van de erfelijkheid. Volgens hem was
het namelijk mogelijk dat de erfelijkheid zich helemaal niet deed gelden. Nakomelingen vertoonden dan in het geheel geen kenmerken van het voorgeslacht. En ook
erkende hij iets als een vrije wil door te stellen dat elk individu de gelegenheid (rintervalle) krijgt om al dan niet aan zijn door erfelijkheid gestuurde impulsen gehoor
te geven. 13 Van Lucas' en Darwins erfelijkheidstheorie ging dan ook niets beklemmends uit, eerder iets geruststellends.
In de publicaties van na Lucas komende Franse specialisten in de erfelijkheidsleer werd de toon gaandeweg grimmiger. In de handen van wetenschappers als
Moreau de Tours, Morel, Fere, Fouillee, Letourneau, Ribot en Monin groeide de
erfelijkheid uit tot een meedogenloze macht die de gehele mensheid in haar greep
hield." Talrijke uitbreidingen en herformuleringen van de theorie draaiden de
schroeven steeds strakker aan.
In de eerste plaats werd elke variatie die zich in een stamboom voordeed,
beschouwd als het gevolg van de erfelijkheid. Dat was nooit de teneur geweest van
Darwins evolutieleer, maar die visie werd nu wel als darwinistisch gerecipieerd. Verder kwam sterk de nadruk te liggen op het progressieve karakter van de erfelijkheid.
Men veronderstelde dat een eigenschap in steeds sterkere mate werd doorgegeven
en illustreerde dat met angstaanjagende voorbeelden. Bovendien werden veel ziekten, zowel lichamelijke als geestelijke (syfilis, tuberculoze, krankzinnigheid),
beschouwd als erfelijk. 15 Ook analoge ziektenbeelden bij verschillende geslachten
werden al snel tot gevolgen van erfelijke belasting verklaarcl.. Daarbij kwam nog de
overheersende gedachte dat alle eigenschappen langs de weg van de erfelijkheid werden doorgegeven. Zo beschouwd viel de koffer met overgeerfd materiaal nauwelijks
meer te tillen. 16
Een cruciale rol in deze beklemmende kijk op de erfelijkheid speelde een lijvige
publicatie van de Franse arts B.A. Morel uit 1857: Traite des degenerescences physiques, intellectuelles et morales de respece humaine. Morel stelde dat de moderne mens
ten prooi was aan een proces van degeneratie dat atom in steeds sterkere mate viel
waar te nemen. Degeneratie legt Morel uit als deficientie van het erfelijke transmissiesysteem. In plaats van dat er op een gezonde manier eigenschappen van vroegere geslachten door worden gegeven, ontstaan er zieke varieteiten die hun slechte
eigenschappen langs de weg van de zogenaamde progressieve erfelijkheid in steeds
versterktere mate aan het nageslacht overbrengen. Volgens Morel is de mensheid
dan ook in twee groepen te verdelen. Er is een gezonde, nog niet geciegenereerde
Tamale' en een zieke `familie' die in de greep is van de heredite morbide. 17 Hoe ontstaat die degeneratie nu? In eerste instantie door bepaalde omstandigheden, door
wat hij noemt 'conditions clegeneratives'. Die omstandigheden zijn: vergiftiging
(door voedsel en genotmiddelen), hongersnoden, epidemieen, het stadsleven, ongezond werk, geografisch milieu (slechte grond), industrie, armoede en slechte zeden.
Nu is de narigheid volgens Morel dat wanneer degeneratie eenmaal de kop heeft
opgestoken, ze langs de weg van de erfelijkheid wordt doorgegeven. Zo infecteert
de zieke langzaam de gezonde en verspreidt de degeneratie zich als een olievlek over de westerse beschaving. Daarbij lopen de lagere volksklassen en de allerhoogste laag van de bevolking de meeste risico's.
Morel wil dit proces een halt toe roepen en ziet in lichamelijke en zedelijke yolksopvoeding een probaat middel. Morels uiteindelijke doel is dus de regeneratie van
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de mensheid. Niettemin is zijn boek verve van geruststellend. Op elke pagina grijnst
het monster van de degeneratie de lezer tegen als het directe resultaat van de deterministische bepaaldheid door erfelijkheid en milieu. 18
De studie verscheen twee jaar voor Darwins On the origin of species en staat op
zich dus los van Darwins evolutietheorie. Desondanks werd Morels visie op erfelijkheid en degeneratie al spoedig met het darwinisme geassocieerd. Zo ging de
gedachte postvatten dat evolutie ook wel eens degeneratie zou kunnen betekenen. 19
Morels ideeen werden niet alleen overgenomen, maar door zijn navolgers ook
uitgewerkt en verscherpt. De lijst met degeneratiekenmerken dijde steeds meer uit
en bevatte zo langzamerhand alles wat niet spoorde met het algemene ideaal van
lichamelijke schoonheid en geestelijke moraliteit. Flaporen, vervaging tussen de
geslachten, homoseksualiteit en alcoholisme: het viel allemaal onder dezelfde noemer van degeneratie. Hoe langer en gedetailleerder de lijst werd, des te groter werd
ook de kans dat men in 'de prijzen' viel en zichzelf als min of meer gedegenereerd
kon gaan beschouwen. Volgens de Nederlandse hoogleraar-medicus C.H. Kuhn
zorgde de erfelijIcheidsleer voor grote algemene ontreddering:
Angst en ontzetting bracht zij te weeg. Menigeen bezag in alleronbehaaglijkste
spanning zijn geslachtsboom van alle zijden, en van boven naar beneden. Geen dorre
loot, zelfs het nietigste vlekje bleef niet onopgemerkt, en deed rillen van vrees. 20

Ook de vermeende oorzaken van degeneratie gingen op den duur een Lange rij vormen, varierend van de Franse revolutie, de negentiende-eeuwse verzorgingsstaat,
rasvermenging, sociale mobiliteit, vrouwenemancipatie tot en met popularisatie
van wetenschappelijke theorieen aan toe. In het veelgelezen Psychologie des foules
(1895) van Gustave Le Bon werd degeneratie direct geassocieerd met de dreiging
die er uitging van volksmassa's en revolutie. 21 Degeneratie was een emmer waarin
iedereen zijn eigen politieke en maatschappelijke ongenoegens kon lozen. Het concept werkte zo niet alleen een pessimistische visie op de evolutietheorie in de hand,
maar bood ook onderdak aan tal van soms dubieuze ideologieen omtrent ras, stand
en seksualiteit, en werd de legitimatie van een antirevolutionaire gezindheid. 22
De uitstraling van dit steeds harder opgepompte degeneratieconcept is enorm
geweest. Buitenlandse wetenschappers en ideologen — Cesare Lombroso, Otto
Ammon, j. Howard Moore, Houston Steward Chamberlain, Madison Grant — gingen er enthousiast mee aan de haal. Nederlandse wetenschappers — G. Heymans,
A.A.W. Hubrecht, S.R. Steinmetz, A. Aletrino, W.H. Cox — entten hun theorieen
mede op Morel en diens navolgers. Ook historici en cultuurbeschouwers als H.
Taine, P. Bourget en F. Brunetiere lieten hun licht over deze kwestie schijnen.
Geruchtmakend was het boek Entartung (1893) van Max Nordau. 23 Het laat zien
hoe moeiteloos Darwin en Morel met elkaar verbonden konden worden en hoe
gemakkelijk het degeneratieconcept kon dienen voor het onderbouwen van allerlei
levensbeschouwelijke en in dit geval ook esthetische parti psis. Ten slotte diende de
literatuur zelf nog eens als een belangrijke recipient en popularisator van theorieen
rond erfelijkheid en degeneratie. In Zola's romancyclus Les Rougon-Macquart zijn
bijvoorbeeld niet alleen de ideeen van Darwin en Lucas, maar ook die van Morel en
Ribot soms nog bijna in ruwe staat te herkennen. 24
Het ironische is dat de vloed van wetenschappelijke publicaties over erfelijkheid
en degeneratie het vertrouwen in de macht van die wetenschap he' emaal niet deed
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toenemen, integendeel. 25 De artsen leken ook vaak meer uit te zijn op het in kaart
brengen van allerlei lichamelijke en geestelijke ellende, dan nog de overtuiging uit
te dragen daar fundamenteel iets aan te kunnen verhelpen. 26
Al met al begon het er naar uit te zien dat de wetenschap de mensheid eigenlijk
meer had afgenomen dan geschonken. Deze gedachte vroeg als het ware om tegenreacties. Die zien we dan ook onmiddellijk optreden.

4 Wetenschap en idealisme
Binnen een aantal dominante kringen in de filosofie en de natuurwetenschap ging
men zich nog eens nader bezinnen op de waarde van empirische kennis. Dit alles
leidde tot de conclusie dat die waarde de laatste decennia sterk was overschat. Alle
ervaring, ook de zintuiglijke, voltrok zich via het bewustzijn en dus was er in feite
geen directe kennis van de werkelijkheid mogelijk. Zo kwam ook het zo vanzelfsprekend aanvaarde onderscheid tussen werkelijkheid en illusie op de helling te
staan.
Een ander punt van kritische beschouwing betrof de status van de natuurwetenschappelijke wetten. Die gingen zelf goed beschouwd ook uit van onbewezen aannamen en stoelden dus als het ware op een soort van niet-empirische kennis vooraf. 27 De gevonden wetmatigheden verklaarden het raadsel niet; ze maakten er zelf
deel van uit. Daar kwam bij dat de wetenschap steeds meer ontdekkingen deed die
tot dan toe op basis van empirische waarneming niet voor mogelijk waren gehouden, zoals de atoomtheorie en de rontgenstraling. Het wonder liet zich dus in een
wetenschappelijke theorie vangen. Tegelijk bleef het wetenschappelijk in kaart
gebrachte toch in wezen raadselachtig. Op die manier werden wetenschap en
idealisme vanuit verschillende kanten steeds dichter naar elkaar toe gemanoeuvreerd.
Wat betekende dit op losse schroeven zetten van de empirische waarneming nu
voor de waardering en interpretatie van het darwinisme? Verschillende dingen,
afhankelijk van het filosofische/levensbeschouwelijke standpunt waarop men zich
stelde. Wanneer we de verschillende groeperingen even systematisch de revue laten
passeren, levert dat het volgende beeld op:
Allereerst de oude orthodox christelijke vleugel. Die stond nog steeds afwijzend
ten opzichte van het darwinisme.
Daarnaast begon zich in de jaren tachtig en negentig een aantal nieuwe denkrichtingen te profileren.
Om te beginnen het eigenzinnig Hegelianisme van G.J.P.J. Bolland en diens volgelingen. Daarin was voor het darwinisme categorisch geen plaats.
Hetzelfde gold voor het aan het eind van de eeuw weer oplevende religieus getinte panthelsme. Ook dat bood aan het evolutionaire denken over het algemeen geen
ruimte. 28
Filosofen uit de criticistische (vroeg-neokantiaanse) hoek — C.B. Bellaer Spruyt
en B.H.C.K. van der Wijck verklaarden het darwinisme slechts beperkt geldig. In
hun visie ging de macht van het denken uit boven die van de ervaring en erkenden
zij dus ook andere niet-empirische mogelijkheden van kennis. Darwin gold dan ook
nog maar tot zover de empirie reikte. In het niet-empirische compartiment waren
andere principes van kracht. 29
In de natuurwetenschap (in ruime zin) werd aan de evolutietheorie over alge-
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meen niet getornd. Een exponent van deze vleugel is de psychiater D.G. Jelgersma
met zijn modern positivisme Hij beschouwde materie weliswaar als een begrip van
de geest, daar kon hij niet om heen, maar tegelijk was in zijn ogen het materialisme
als werkhypothese onontbeerlijk. Jelgersma volgde hiermee het spoor van Duitse
wetenschappers als Ernst Mach, F.A. Lange en H. von Helmholtz.
In al deze groeperingen zien we de neiging om darwinisme en idealisme van
elkaar of to grenzen. Men beyond zich ofwel aan de ene kant ofwel aan de andere
kant van die grens. Zo werd de mogelijkheid van een synthese door elk van de concepten, ieder op zijn eigen wijze, geblokkeerd.

Een van de platen uit Ernst Haeckel, Kunstformen der Natur (1899).
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Tegelijk ontstond er — in Duitsland — ook een stroming die juist pogingen deed
om een brug te slaan tussen de natuurwetenschap en het idealisme. 3° Een belangrijke Nederlandse representant van deze richting is de psycholoog G. Heymans.
Binnen die stroming kon Darwins leer zelfs als basis gaan dienen van een idealisme
op inductieve grondslag. Het volstond om zijn leer een natuurfilosofische injectie
toe te dienen. Uitgaande van de eenheid als basisprincipe kon Darwin moeiteloos
op een lijn worden gezet met Goethe en Emerson.
Een belangrijke stimulator van deze nieuwe interpretatie was Ernst Haeckel. Zijn
publicaties met titels als Der Monismus als Band zwischen Religion undVVissenschaft.
Glaubensbekenntnis eines Naturforschers (1892) gingen tegen het eind van de negentiende eeuw steeds meer lijken op godsdienstige traktaten met Darwin als profeet
en Haeckel zelf als priester.
Net als Buchner en Vogt stelde Haeckel zich met zijn theorie van het monisme
op een biologisch materialistisch standpunt. Het anorganische en het organische
vormen een eenheid: het laatste heeft zich uit het eerste ontwikkeld. Maar in plaats
van vervolgens, zoals Buchner deed, alle idealisme buiten te sluiten, sloeg Haeckel
juist een tegenovergestelde richting in door te stellen dat alles, het levende en
het niet-levende, bezield is. De menselijke ziel maakt deel uit van de grote wereldziel. Zo krijgt het goddelijke een plaats in de stoffelijke wereld en is Darwins theorie de wetenschappelijke bevestiging van die eenheidsgedachte. Naast een religieuze kant heeft Haeckels monisme ook een esthetische dimensie. De natuur is niet
alleen goddelijk, maar ook van een grote schoonheid die uitgaat boven die van het
artefact. Zo verenigde Haeckel op Platoonse wijze het ware, het goede en het schone in de natuur. Daarmee werd de natuur weer met betovering geladen en kreeg de
onderzoeker van die natuur een min of meer priesterlijke taak op de schouders
gelegd. 31
Haeckels latere werk was nadrukkelijk geschreven voor een niet-wetenschappelijk geschoold publiek en het werd ook in brede kring gelezen. Dat gold nog sterker
voor de talloze publicaties van zijn journalistiek begaafde popularisator Wilhelm
Bolsche.32 Openlijker nog dan Haeckel gaf Bolsche een synthese van Darwin en de
natuurfilosofie door te stellen dat Darwin de eenheid in de natuur wetenschappeIijk
had. 33 De natuur heeft een ziel en daarvan maakt de mens deel uit.
Doel van het universum is de volkomen harmonie en die words bereikt via natuurlijke selectie. De drijvende kracht in dit proces is de (seksuele) liefde. De liefde doet
steeds weer nieuw leven ontstaan en staat zo borg voor de onsterfelijkheid. Op bijna
overspannen toon beschrijft Bolsche de bevruchting bij eendagsvliegen:
Het wijfje werpt de bevruchte eieren in den stroom en sterft als offer, als ware het
arme, teere sylphiden-lichaam ten doode toe overstelpt door al te veel geluk, liefde en
moedervreugde, in de spanne van zulk een enkel kort oogenblik. 34

Tot dit soort lofzangen op de conceptie werd hij hoogstwaarschijnlijk mede geInspireerd door de ontdekking zo rond 1875 — van de versmelting van eicel en zaadcel. Bovendien sloot zijn visie aan bij zogenaamde vitalistische tendensen die zich
ook elders aan het eind van de negentiende eeuw weer gingen manifesteren.
Zo zien we in Frankrijk een heropleving van de oude vitalistische theorieen van
Felix-Archimede Pouchet over het spontaan ontstaan van leven uit de voortdurende vruchtbare aardkorst en de zee. De aarde, de zee en de vrouw worden verheerlijkt als continu barende, leven brengende instanties. Op die manier kreeg de oude
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mythe van de eeuwige levenscyclus weer een leans. Dit vitalisme kon goed worden
ingezet als tegenhanger van het spook van de degeneratie en als instrument voor een
anti-Malthusianistische politiek. 35
een centraal begrip in het denken
Op die manier werd naast 'eenheid' ook
over evolutie. Het werd geidentificeerd met de natuur (het landschap) en kreeg ook
een idealistische lading in de zin van de Levenskracht, het Absolute waaruit al het
levende voorkomt. 36 Vanuit de biologische hoek gaf de door Hugo de Vries in 1901
opgestelde mutatietheorie nog een extra argument voor dit soort interpretaties. En
voor wie dat wilde konden plotseling optredende mutaties zelfs worden geinterpreteerd als doelgerichte ingrepen van een goddelijke macht. 37
Door de natuur voor te stellen als een fundamentele bezielde eenheid waarvan
wij alien deel uitmaken, met de procreatie als een nieuwe vorm van onsterfelijkheid
en de uiteindelijke harmonie als Joel in het verschiet, werd het weer mogelijk de
twintigste eeuw met nieuw elan tegemoet te treden.

5 Darwin als legitimatie
Vanaf het midden van de jaren negentig werd het hernieuwde geloof in de toekomst
binnen allerlei maatschappelijke, politieke en levensbeschouwelijke groeperingen
zichtbaar. Het klinkt door zowel in de titel van het socialistische tijdschrift De Nieuwe Tije4 als in die van het spiritische blad Het Toekomsti g Leven. Bij de introductie
van het Tweemaandelijksch Tijdschrifikon Albert Verwey met enige voldoening vaststellen:
Maar nu is het weer alsof hij [een groote tijd] aan 't komen is. Of de een het zoekt in
het oude christendom, de ander in occultisme, een derde in het socialisme, een vierde
in de oude Italianen, een vijfde, ja in welke afdeeling van het verleden wordt niet
gezocht naar een vorm voor het tegenwoordige? 38

Dit zoeken kreeg gestalte in een heel scala van min of meer idealistisch georienteerde concepten die tegenover de pessimistische impasse een nieuwe heilsverwachting
stelden: socialisme, utopisme, theosofie, spiritisme. Net als andere natuurwetenschappelijke theorieen werd de evolutieleer gretig gebruikt om de geldigheid van
deze concepten kracht bij te zetten.
Toen op 24 november 1909 feestelijk werd herdacht dat vijftig jaar tevoren Darwins On the origin of species verschenen was, voerden niet alleen de gerenomeerde
biologen A.A. Hubrecht en Hugo de Vries het woord, maar ook de socialist Herman Gorter. 39 In zijn benadering van het darwinisme volgde Gorter de lijn van
Kautsky. Door de socialistische strijd gelijk te stellen aan de strijd om het bestaan
en evolutie aan noodzakelijke opklimming, kon het darwinisme als bewijs dienen
voor de geldigheid van het socialistische concept en bovendien ook nog eens als
bekrachtiging van de aanstaande overwinning in de vorm van een betere, op solidariteit gebaseerde maatschappij. De dierenwereld leerde ons immers dat solidariteit een natuurlijke voorwaarde is om zich in de strijd om het bestaan op de been te
houden. 4°
Bij sommigen kreeg dit darwinistisch onderbouwde socialisme een filosofischidealistische lading. Zo was voor de dominee-socialist H.WPh.E. van den Bergh
van Eysinga de socialistische partij niet alleen veelzeggend 'de partij der Toekomst',

II

JUNGLE EN PARADIJS

maar werd door hem evolutie ook opgevat als een weg naar een geestelijk hoger gelegen, ongekend doel waarnaar de mensheid als onderdeel van een bezield universum
w 41
op weg was.
Die visie komt in de buurt van wat minder strikt socialistisch geprofileerde utopistische concepten, waarin het darwinisme eveneens een rol speelde. Als spraakmakende representant van deze utopistische tendens noem ik Frederik van Eeden.
Tegen het eind van de jaren negentig ging hij steeds sterker geloven in het ontstaan
langs evolutionistische weg van een nieuwe mens die schoonheid, goedheid en wijsheid in zich zou verenigen. De grote bezwaren die er in utopistische kringen leefden tegen het positivisme en het materialisme stonden de aansluiting bij Darwin
niet in de weg. Die werd mogelijk gemaakt door de evolutietheorie op te rekken en
haar ook geldig te verklaren voor het onbekende, niet-empirisch waarneembare. Zo
kon Van Eeden, met Darwin aan zijn zijde, stellen dat de mensheid in de toekomst
de engelen-status zou krijgen.
Op een analoge manier zien we de theosofen met Darwin omspringen. Vanaf de
jaren negentig kreeg de theosofie ook in Nederland een, voor sommige confessionelen zelfs angstaanjagende, populariteit. 42 Via het begrip `spirituele evolutie' koppelde de theosofie de evolutietheorie soepel aan de reincarnatieleer. Hoe letterlijk
dat gebeurde, illustreert een verhaal van de theosofische leidster Annie Bessant. Zij
meende zich nog te kunnen herinneren hoe zij voor de eerste maal als mens op aarde
kwam. Tot dan toe was ze geremncarneerd in een aapachtige gestalte. Op een nacht
wist zij als aap een mens te redden. Dit kostte haar het leven, maar bij wijze van beloning werd zij als mens herboren. 43
De combinatie van wetenschappelijkheid en idealisme kenmerkt ook het spiritisme, of beter gezegd het spiritualisme, een richting die zich juist op het punt van
de wetenschappelijkheid wilde onderscheiden. 44 In Duitsland ontstond voor deze
richting de term `parapsychologie'. Een belangrijke voortrekker en vertegenwoordiger daar was de medicus Carl du Prel. In zijn boek Lie ich Spiritist geworden bin,
zette hij uiteen hoe hij vanuit de wetenschap tot het spiritisme gekomen was. 45
Darbijephzcaldmenrukijopzdawnstcheuigangspunt. Occultisme ligt voor hem precies in het verlengde van het darwinisme.
Het is wat Du Prel noemt `transcendentaal darwinisme'. En daarmee is spiritisme
niet meer, maar zeker ook niet minder dan een nieuw soort natuurwetenschap. In
de visie van Du Prel schuift de wetenschappelijke kennis steeds vender op zodat we
tenslotte raken `aan de wereld van gene zijde des grafs'. Die wereld zal dan met de
wereld hier ten slotte een geheel gaan vormen. 46
In het bovenstaande heb ik, door ze achtereenvolgens te bespreken, de verschillende concepten wat uit elkaar gehaald. In de praktijk liepen de dingen veel meer
door elkaar.47 Waar het steeds om lijkt te gaan is het aan elkaar knopen van wetenschap en idealisme met als resultaat een aantrekkelijk toekomstperspectief waarin
de mens er in alle opzichten beter aan toe zal zijn dan nu. Darwin bleek daarbij
goede diensten te kunnen verlenen. Het volstond om zijn evolutietheorie over te
hevelen naar het spirituele vlak. 48
Opvallend is de graagte waarmee de wetenschap te hulp werd geroepen om theorieen met betrekking tot het occulte en (semi-)religieuze te ondersteunen. Tegelijk
heerste er ook de neiging de wetenschap te verguizen en op haar tekortkomingen te
wijzen. Hierin zit iets strijdigs. Men richtte zijn pijlen vooral tegen de biologisch
materialistische inslag van de wetenschap. Maar vanaf het moment dat er op een of
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ander manier via de wetenschap toch een `hogere' dimensie kon worden bereikt,
werd zij bij wijze van objectieve ondersteuning weer gretig bij de arm genomen. Dit
illustreert de gespletenheid die de eindnegentiende-eeuwse verhouding tot wetenschap en idealisme kenmerkt. 49
Een andere strijdigheid lijkt te schuilen in de benadering van de natuur. Enerzijds werd de natuur weer op romantische wijze opgeladen en diende daarbij het
vitale, vruchtbare als tegenwicht tegen het decadente, ontaarde. Anderzijds werd de
evolutietheorie nu sterk spiritueel geinterpreteerd. Zo'n invulling staat logisch
gesproken haaks op het vitalistische, sterk lichamelijk georienteerde concept. Die
tegenstelling lijkt alleen niet als zodanig te zijn gepercipieerd. De visie op de mens
als een wezen dat via de evolutie een steeds hogere staat van vergeestelijking zou
bereiken, ging hand in hand met de gedachte dat de mens terug moest naar de staat
van de gezonde natuurlijke oermens. Darwins evolutietheorie werd gebruikt ter
ondersteuning van beide gedachten.

6 Het verhalend proza
Tot zover laat de periode 1885-1910 twee interpretaties van het darwinisme zien.
Een pessimistische die sterk werd gekleurd door de gedachte aan degeneratie en de
vermeende onmogelijkheid om determinisme en idealisme met elkaar te verbinden.
En een optimistische waarin regeneratie in het vooruitzicht werd gesteld en de Darwin de poort naar het hiernamaals leek te hebben opengezet. Op het eerste gezicht
staan deze twee interpretaties haaks op elkaar. Toch hebben ze wel een gemeenschappelijke basis. En die is niet alleen de acceptatie van de evolutieleer als zodanig,
maar vooral ook de worsteling met de vraag naar de verzoenbaarheid daarvan met
het filosofisch idealisme.
Onderzoek naar het verhalend proza uit deze periode — het gaat hier om een corpus van ruim honderd titels leert dat beide interpretaties van het darwinisme ook
in de literatuur hun beslag hebben gekregen. 5° Vanaf 1885 zien we een overwegend
pessimistische interpretatie van het darwinisme. Aan het eind van de jaren negentig wordt bij wijze van tegenstem een optimistische visie op evolutie zichtbaar. 1k
denk dat het van belang is om in het oog te houden, dat wetenschappelijke theorieen die een pessimistische interpretatie van het darwinisme hebben ondersteund,
in romans en verhalen die de lichtere leant van die leer laten zien, niet als zodanig
worden verworpen. Het is eerder zo dat zij worden geannexeerd en tegelijk van
tegenkrachten worden voorzien. Zo speelt bijvoorbeeld Morels degeneratieconcept
een belangrijke rol in Van Eckerens Annie Hada en in Couperus' Boeken der kleine
zielen. Het eerste boek draagt een pessimistische visie op evolutie uit, terwijl het
tweede uitzicht geeft op een evolutie in opwaartse richting. Evenzo tonen zowel
Coenens Zondagsrust als Van Eedens Van de koele meeren des doods de bepalende
invloed van erfelijkheid en milieu. Aileen Van Eedens roman demonstreert echter
de mogelijkheid om aan dit alles het hoofd te bieden.
Evenzo wordt er verschillend gedacht over de verhouding tussen evolutietheorie
en idealisme. Sommigen auteurs — Emants, Coenen — laten geen kiertje open naar
het `hogere', anderen zoeken wegen om hemel en aarde op een of andere manier met
elkaar te verzoenen. Combinaties die wij nu achteraf misschien als onlogisch en
paradoxaal ervaren, blijken road de eeuvvwisseling wel degelijk als compatibel te
worden gezien.
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In de volgende twee paragrafen ga ik achtereenvolgens in op de literaire verwerking van het darwinisme in meer en in minder pessimistische zin. Mijn doel is niet
om daarmee de profielen van twee romantypen te schetsen. Theorieen die tot een
pessimistische literaire verwerking leiden worden in de meer optimistische visie
zoals gezegd niet zonder meer verworpen, maar in een ander licht gezet.

7 Een gekooide vogel
Wanneer de kleine Johannes van dichtbij ziet hoe de bevruchting bij de planten in
z'n werk gaat, maakt dat op hem een diepe indruk. "Dat is toch prachtig, [...] hoe
juist is dat alles berekend en hoe fijn en doelmatig gemaakt"', roept hij uit. 51 Zijn
begeleider Pluizer helpt hem snel uit de droom. 'Van at wat Johannes schoon en
kunstig toescheen, toonde hij de onvolkomenheid en de gebreken. Het ganse heir
van kwalen en ellenden dat mens en dier treffen kan, toonde hij hem, met voorliefde het walgelijkste en afzichtelijkste kiezend.' 52
Een flunk deel van de eindnegentiende-eeuwse romanschrijvers vertoont Pluizerachtige trekken. In hun romans en verhalen laten zij Darwins gedachtengoed van
zijn zwartste leant zien. Daarbij steunen zij sterk op het eindnegentiende-eeuwse
pessimistisch gekleurde darwinistische concept.
Soms spreekt uit de titels van de romans direct al de beklemmende sfeer waarin
zij de evolutietheorie plaatsen: Machteloozen (Van Hulzen), Donkere machten (Van
Eckeren), Noodlot (Couperus). De visie op de mens als een mechanistisch tot stand
gekomen resultaat van erfelijkheid en milieu roept gevoelens op van onvrijheid en
machteloosheid. Ook de personages zelf worden bij vlagen door fatalistische
gedachten beheerst. Als maar een van de duizenden invloeden, die op haar hadden
ingewerkt anders geweest zou zijn, zou ze ook niet zijn, zoals ze was', verzucht Henriette, de hoofdfiguur uit Frans Coenens Verveling. Vincent, Bertie, Cornelie, Willem Termeer, Annie Hada, Hugo en vele andere personages zeggen het haar na. 53
Enmochtesigdnrukhebzlfvnaderwig
te kunnen geven, dan raken ze die illusie in de loop van de geschiedenis wel kwijt.
Hun levenslot demonstreert op hardhandige wijze de onontkoombare schatplichtigheid aan erfelijkheid en milieu.
De gekozen beeldspraak kleurt alles nog eens extra in de richting van een absolute onderworpenheid aan de causaliteit. Bij Couperus vinden we bijvoorbeeld herhaaldelijk `schakels' die zich aaneen ketenen en lianden' of `vingers' die voortdrijven. 54 Over het algemeen putten de schrijvers in hun metaforiek graag uit het
reservoir van de moderne, mechanistisch gemnterpreteerde biologie. Het door
omstandigheden voortgedreven personage handelt willoos als `een gepluisd zaadje
dat neerzweeft', `een bloemblad dat losspringt', `een vliegje in een web', `een vlinder
in een vlam, etc. 55
Het eindnegentiende-eeuwse degeneratieconcept waarin erfelijkheid en milieu
elkaar op desastreuze wijze de hand reiken, is een veelgekozen kader waarbinnen die
onwrikbare causaliteit wordt gepresenteerd. In achttien van de door mij bestudeerde romans en verhalenbundels spelen gedegeneerde personages of hele gedegenereerde families de hoofdro1. 56 Zij brengen de theorie van Morel en diens navolgers
kleurrijk in beeld. Net als Morel concentreren de auteurs zich daarbij op twee bevolkingsgroepen: de hoogste en de laagste klasse. Hun verhalen laten zien hoe onder
invloed van ondermijnende omstandigheden een geslacht lichamelijk, geestelijk en
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moreel verzwakt; hoe tangs de weg van de progressieve erfelijkheid de 'slechte' eigenschappen in steeds versterktere mate worden doorgegeven, totdat een hele familie
ten slotte met uitsterving wordt bedreigd. Wanneer de gedegenereerden zelf al niet
vroegtijdig een eind aan hun leven maken of van uitputting sterven, blijven zij
onvruchtbaar of zetten zij kinderen op de wereld die ziekelijk, achterlijk en weinig
levensvatbaar zijn. Zij vormen het levende bewijs van de vernietigende kracht van
de natuurlijke selectie. Willem Termeer (Emants, Een nagelaten bekentenis) is een
krachteloze versie van zijn door alcohol en krankzinnigheid aangetaste vader; Othomar (Couperus, Majesteit) vormt het ziekelijk verzwakte evenbeeld van zijn nerveuze moeder; Anne (Van Eckeren, Donkere machten), de dochter van een dronkaard, eindigt als de moordenares van haar eigen kind.
Deze voorbeelden laten al iets van de ideologie zien die ook in het wetenschappelijke concept aanwezig bleek, namelijk de gelijkschakeling van ontaard aan immoreel. In verreweg de meeste gevallen wordt degeneratie van de personages zichtbaar
gemaakt in hun immorele handelen. Andere, van de kant van de wetenschap eveneens naarvoren gebrachte maar niet moreel beladen degeneratiekenmerken staan
niet zo in de belangstelling. Een veelzeggende hazenlip of een gedeformeerd oorlelletje komt men in de verhalen niet tegen. Het is vooral de spectaculaire en verwerpelijke kant van het verschijnsel degeneratie die de schrijvers lijkt to fascineren. Zo
vergast Van Eckeren in Donkere machten zijn lezers op een in geuren en kleuren
geschetste scene waarin een jonge ontaarde moeder haar kindje in een pan kokend
water om het leven brengt.
Welke zijn in de romans nu de factoren die degeneratie tot gevolg hebben? Deze
vraag is interessant omdat het antwoord erop, net als in de wetenschappelijke theorieen, allerlei meer en minder verborgen ideologieen zichtbaar maakt.
Wat allereerst opvalt is de grote rol die er is weggelegd voor de seksualiteit. Seksuele overprikkeling, overmatige seksuele belangstelling en prostitutie gelden als
symptomen en als oorzaken van ontaarding. In verband met de vrouw wordt seksuele belangstelling sneller als ontaard geInterpreteerd, dan in het geval van de man.
Zo toont Annie Hada, uit de gelijknamige roman van Van Eckeren, haar degeneratie touter en alleen in haar zinnelijkheid. Voor de man moet er nog wat meer bij
komen kijken, zoals hoerenloperij, seksueel geweld of ontucht met minderjarigen.
Anton Dercksz's pederastische neigingen (Couperus, Van oude menschen, de dingen
vallen bijvoorbeeld binnen dit leader. Soms toont zich de verdie voorbij
zwakking waarmee ontaarding gepaard gaat, in de ongelukkige combinatie van
overmatige seksuele belangstelling en seksuele onmacht. Dat zien we bijvoorbeeld
in het geval van Willem Termeer (Emants, Een nagelaten bekentenis) en Alex Duclou
(Bore!, Levens-honger). In dezelfde lijn wordt ook atrofie van de seksuele drift geinterpreteerd als een kwestie van degeneratie, maar alleen bij mannen: Pim (Bore!,
Vlindertje), Lot (Couperus, Van oude menschen, de dingen die voorbij gaan...), Othomar (Couperus, Majesteit). In dit verband vale nogal eens de term `vrouwelijk'. Deze
genderbendingdient ter onderstreping van de ontaarding.
Een ander teken van degeneratie en tegelijk ook weer een van de oorzaken daarvan is alcoholisme. De verhalen laten zien dat overmatig alcoholgebruik leidt tot
fysieke en morele aftakeling. Bovendien maakt alcohol de al zo zwakke degenere nog
weerstandslozer tegen de seksuele verleidingen waaraan hij ten proof is. Drank en
seks gaan een duivels verbond aan. De romans beschrijven legio gevallen van dit
soort verloedering, bijvoorbeeld in de figuren van De Lap (Prins, Uit het leven), Van

JUNGLE EN PARADIJS

Taats (Borel, Vlindertje) en de oude Lafontaine (Van Eeden, Van de koele meeren des

doods).
Een derde zeer invloedrijke factor in het ontaardingsproces is de stad. Daar leven
de mensen ongezond dicht bovenop elkaar. Voor de armste bevolkingslaag betekent
dit vervuiling en besmetting; voor de adel en de bourgeoisie een hectisch leven vol
ontzenuwende mondaine vermaken. In de stad liggen de grote verleidingen — drank
en seks — voor het grijpen. Parijs spant de kroon. Daar hebben alcoholmisbruik en
zedelijke verwildering breed om zich peen gegrepen. Niet voor niets is de lichtstad
de geliefde verblijfplaats van degeneres als de oude heer Hada (Annie Hada) en
bereikt Hedwig ( Van de koele meeren des doods) juist daar haar zedelijke dieptepunt.
Deze negatieve stadsideologie spreekt ook uit de metaforiek. De stad is `een monster', 'een moeras', `een poet des verderfs'. 57 Ook bier zien we weer de neiging ongezond en immoreel aan elkaar gelijk te stellen. In geestelijk, lichamelijk en zedelijk
opzicht leidt de stad tot verzwakking. Het platteland daarentegen functioneert als
een regenererende factor. Daar doet de mens nieuwe frisse krachten op en kan hij
er ook psychisch en moreel weer bovenop komen. Negentien boeken werken die
tegenstelling tussen stad en platteland uit. Daarbij speelt overigens steeds ook ouder
(bijbels en romantisch) gedachtengoed een ro1. 58
Behalve de stad kan ook het klimaat een corrumperende invloed hebben. Het
tropische klimaat dan wel te verstaan. Dat veroorzaakt bij de noordelijke rassen
degeneratie. Zwak, ziek, seksueel ontregeld en vaak ook nog verslaafd aan de drank
keren de Indiegangers naar het vaderland terug. Zo'n en uitgekwijnd en lijzerig Indisch' product van het koloniale leven is bijvoorbeeld de hoofdfiguur uit
Borels roman Levens-honger. 59 Een andere ontaardende factor in dit verband is rasmenging. De familie De Luce uit Couperus' De stile krachtlaat zien tot welke vormen van indolentie, speelzucht, en primitieve seksualiteit vermenging van het Europese met het Indische ras kan leiden.
Opvallend is hoe gemakkelijk in deze visie `ras' en 'stand' aan elkaar worden
gelijkgeschakeld. Op die manier krijgt het biologische begrip `ras' niet alleen een
etnische, maar ook een sociale invulling. Zo is in de visie van Wagenvoorts roman
De droomers degeneratie het directe gevolg van vermenging van rassen en van standen. Daarnaast komen we ook het standpunt tegen dat isolatie, vooral die van de
aristocratie, op den duur onvermijdelijk verzwakking van het geslacht met zich
meebrengt. In Langs lijnen van geleidelijkheidzet Couperus met enige nadruk een
gedegenereerde Italiaanse prins tegenover diens oergezonde zwager, de zoon van een
Amerikaanse parvenu.
Dit besef van een wezenlijk, biologisch verschil tussen de standen blijkt ook uit
de manier waarop ontaardingsverschijnselen in verschillende sociale lagen worden
gepresenteerd. Voor de adel en de hogere burgerij krijgt het concept gestalte in
bleke, tengere en gevoelige personages, soms met een neiging tot zwaarmoedigheid
en krankzinnigheid. Maar naast negatieve kenmerken als schraal, dunnetjes en zwak
hebben deze personages vaak ook positief gewaardeerde eigenschappen aan hun
degeneratie te danken, zoals gevoeligheid, verfijning en zelfs een zekere mate van
kunstzinnigheid. Op die punten steekt de hele familie Van Lowe uit De boeken der
kleine zielen gunstig of bij de grove en volkse aangetrouwde Mathilde. Vooral bij
Couperus vinden we opvallend vaak artistiek begaafde degeneres: Bertie (Noodlot),
Heliogabalus (De berg van licht), Lot (Van oude menschen) Ernst, Emilie en haar
broer Henri, (De boeken der kleine zielen), Othomar (Majesteit).
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Deze superieure kant van degeneratie komt in relatie tot de lagere volksklassen
helemaal nooit aan de orde. Daar betekent ontaarding eenvoudig de atavistische
terugkeer naar het dierlijke. Het ontaarde yolk is zwak, maar tegelijk ook bruut, drijvend op de instincten. Een kolonie apen op een rots, dat is de visie op het stedelijk
proletariaat.
Nog angstaanjagender dan de uitbeelding van de individuele proletarier is die
van de massa. In Lelienstad beschrijft Henri Borel een feestende volksmenigte aldus:
In donkere drommen dansten en sprongen zij door elkaar, als Wilde demonen, met
roode gezichten, de kleeren verslonsd en verscheurd, huilend en hurleerend, in
beestachtig gedoe. Hier en daar laaiden groote vreugdevuren op en in het schijnsel
van de roode vlammen voerden half-dronken mannen en vrouwen een afschuwelijken
rondedans uit. Meiden hadden zich in mannenkleeren gestoken, mannen waren
verkleed als vrouwen, en als losgelaten dieren in den paartijd sprongen zij heen en
weer, omarmden elkaar, liefkoosden elkaar met vuile gebaren. Agenten verbroederden
zich met het yolk, dansten mede, in de universeele dronkemanspartij. Het leek een
pandemonium van uitgebroken duivels. 6°

Dierlijk atavistisch gedrag, dronkenschap, seksuele uitspattingen en vervaging van
de grenzen tussen de geslachten, dat is wat de volksmassa laat zien. De sleutel die
op dit alles past, is ontaarding. Tegelijk spreekt er ook iets anders uit deze voorstelling van zaken, namelijk angst. Net als bij Le Bon lijkt de negatieve massa-ideologie in hoge mate door angst voor opstand en revolutie te worden ingegeven.
Het negentiende-eeuwse degeneratieconcept steunt op de Lamarckiaanse idee
van de overerfbaarheid van aangeleerde eigenschappen. Die visie op erfelijkheid
wordt in de romans ook gedemonstreerd los van het afschrikwekkende idee van ontaarding. Lamarck dient dan vooral ter ondersteuning van de gedachte dat een mens
biologisch bepaald wordt door het sociale milieu waaruit hij stamt. In het algemeen
zijn `gemengde' relaties dan ook de oorzaak van een hoop narigheid. Of het huwelijk wordt niet gelukkig, zoals in het geval van de Italiaanse prins en de Amerikaanse koopmansdochter. Of het meisje van lagere komaf wordt aan het eind van het
liedje toch door haar geliefde aan de kant gezet voor een sociaal passender kandidate (Emants, Een drietal novellen en Inwijding, Van Groeningen, Martha de Bruin).
Tussen de standen gaapt een diepe Woof. Er is een `geheimzinnig "iets" van opvoeding en gewoonte' dat 'in het bloed' zit. 61 Dat krijgt het eenvoudige winkelmeisje
uit Van Eckerens "Guillepon Freres" van haar deftige geliefde te horen, en ten slotte
ziet zij dat zelf ook wel in. Hoe sterk de sociale afkomst als een biologisch gegeven
wordt gezien, illustreert Coenens roman Zondagsrust. Daarin komt een klein meisje voor, het onwettige kind van een aan lager wal geraakte edelman en een maintenee. Het kind dat door haar moeder en even zo platpratende stiefvader wordt
grootgebracht, blijkt niet alleen de fijne, edele bouw maar zelfs het geaffecteerde
accent van haar aristocratische vader te hebben geerfd. 62
Afgezien van de individuele erfenis via het specifieke voorgeslacht is er een erfelijke belasting die voor alle mensen geldt: de afstamming van het diet Die wordt in
veel verhalen zwaar aangezet en niet alleen in gevallen waarin het om degeneratie
gaat. Het dierlijke smeult in ons allemaal, de evolutie heeft daar maar een klein laagje overheen gelegd. Dit betekent weinig goeds. Net als de dieren wordt de wens door
zijn instincten gedreven en ook voor hem geldt het recht van de sterkste. In die
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optiek is liefde niet meer dan instinctmatige procreatiedrang. Voor de rest is het:
eten of gegeten worden. De mens is ofwel een verscheurend roofdier of een machteloze prooi. Talloze diermetaforen illustreren deze zienswijze: `bedelende hond',
`vertrapt insect', `opgejaagd hert', `giftige adder', 'vette spin', etc. 63 'De wereld was
[...] een groote wedloop, die eindigde bij den dood', schrijft Aletrino. 64
Ook de man van de wetenschap, de dokter, kan hier niets aan veranderen. Hij
diagnostiseert maar lost niets op. Na een zinloos en pijnlijk bestaan sterft de mens
onder de handen van de toeziende arts. `Hij schudde hoofd, zeker van z'n wetenschap, dat wetenschap hier niets hielp', staat er in Heijermans Trinette. 65 Zo'n
hoofdschuddende dokter komen we in meer verhalen tegen. In Eline Vere staat dokter Reijer machteloos tegenover Elines zenuwstoornis en hij beseft dit zelf. En in
Van Suchtelens Quia absurdum heeft de dokter het vertrouwen in de wetenschap
compleet verloren. 66 Aan de andere kant wordt er wel aan het wetenschappelijk
kader vastgehouden. Wetenschappelijk' opgetuigde romantitels als studie en analyse onderstrepen dat. Deze patstelling maakt de situatie alleen maar uitzichtslozer.
Tegen de achtergrond van de onophoudelijke en tegelijk zinloze struggle for life
betekent de dood een verlossing. 'En de troostende gedachte aan den Dood kalmde in zijn hoofd, den Dood die alles tot niets maakte in zwijgende onvermijdelijkheid', schrijft Aletrino. 67 De dood wordt door personages dan ook vaak zelf gezocht
als enig redmiddel uit het beklemmende en uitzichtsloze bestaan. Annie (Annie
Hada), Eline (Eline Vere), Elly ( Vlindertje), Caroline (Bleeke levens), Cornelis (Een
passie), Frank en Eva (Noodlot), de moeder (Een kalverliefde), Anne (Donkere machten), Juffrouw Lina en Maria (1-uffrouw Lina), Alex (Levens-honger) en Odo (Quia
absurdum), zij alien maken een eind aan hun leven.
De dood mag pijnloos zijn en daarom te verkiezen boven het leven, hij is ook het
eeuwige niets. Na een moeizaam bestaan op aarde wacht er geen hiernamaals als
troost. Dit besef doet de ontoereikendheid van het aardse bestaan des te scherper
voelen. Veel personages worden beheerst door een groot gevoel van onvoldaanheid,
door een verlangen naar een vervullend geluk, naar lets' dat alles zin zal geven. Dit
verlangen identificeren zij zelf nogal eens met verliefdheid, maar in feite stijgt het
daarboven uit. Het is ongerichter en krijgt idealistische dimensies. Het is, om met
Aletrino te spreken `een wijde, onspreekbare begeerte naar een hooge vreugd,
onduidelijk goudend in lijnloos verlangen'. 68 In het bijzonder voor het vrouwelijk
personage is hier een rol weggelegd. Door haar wordt het existentiele tekort het
smartelijkst gevoeld. Dit besef wordt niet gepresenteerd als een dom misverstand
van vrouwen of van een enkele wereldvreemde idealist. Integendeel, in hun verlangen vertegenwoordigen deze personages een fundamentele behoefte aan jets wat
door het darwinisme leek te zijn afgepakt: idealisme.
Het biologisch materialisme blijkt een kooi te zijn en te vergeefs vliegt de mens
tegen de tralies op. Dat laten veel verhalen zien. Zij doen dit aan de hand van een
pessimistisch gekleurde interpretatie van de evolutietheorie die met tal van ideologieen is vervlochten. Angst voert daarbij de boventoon. Angst voor revolutie, voor
verarming van het Westeuropese ras, voor seksualiteit. De nadruk ligt er op de fundamentele verschillen tussen man en vrouw en tussen de hogere en de lagere sociale milieus. De evolutie heeft de man niet alleen tot een rationeler, maar ook tot een
seksueler wezen gemaakt dan de vrouw en in het algemeen de verschillen tussen de
beide geslachten steeds sterker aangezet. Ras en sociale Masse worden op een lijn
gezien als manifestaties van Darwins species, waarna er vervolgens het hele mecha-
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niek van de natuurlijke selectie, vermengd met een flinke scheut Lamarck, op wordt
losgelaten. In diepste diepte blijven de superioriteit van het Westeuropese ras, van
de hogere stand en van de man de uitgangspunten. Op die manier krijgt niet alleen
pessimisme, maar ook conservatisme haar legitimatie in de evolutieleer.
In dezelfde periode worden er uit die leer daarentegen ook andere conclusies
getrokken. Ook dat laat de literatuur zien.
8 De nieuwe mens
"Was er werkelijk niets hoogs, niets heerlijks? Was er alleen die zwarte leegte? Of..."'
vraagt Gijs van Heemsbergen zich of in De godin die wacht. 69 Aan het eind van de
roman worden die drie stippeltjes voor hem en de lezer ingevuld. Het leven mag
leeg en donker lijken maar in wezen is het zinvol en licht zegt De Wit en dit zeggen
meer fin-de-siecle-schrijvers haar na. Zij doen dit met de evolutieleer in de hand.
De accenten komen alleen anders te liggen.
Allereerst is de interpretatie ervan minder sterk mechanistisch gekleurd. De theorie laat de mens enige mate van vrijheid om te handelen en zijn leven een wending
te geven. Ondanks de bepaaldheid door erfelijkheid en milieu is er wel ontsnappingsmogelijkheid, in de zin van Lucas' rintervalle. Romans als Majesteitvan Couperus en Van de koele meeren des doods van Van Eeden laten zien hoe de mens zichzelf tot op zekere hoogte uit het moeras van zijn gedetermineerdheid omhoog kan
trekken. Dat alles gaat niet zonder pijn en inspanning, maar het is lijden dat loutert
en tenslotte ook loont.
In de loop van het verhaal worden de personages niet alleen een klein beetje
gelukkiger, maar vooral ook wijzer en moreel gesproken beter; soms gaan ze er ook
in fysieke en psychische constitutie op vooruit. Ik denk dan bijvoorbeeld aan Constance, Marianne en Mary (De boeken der kleine zielen), Arthur (Quia Absurdum),
Johannes (De kleine Johannes), Hugo Aylva (Metamorphose), Eva Elderma en Oudijck (De stile kracht), de wader (Over lichtende drempels), Lypra (Santos en Lypra).
Deze individuele gevallen maken ook iets anders zichtbaar, namelijk de gedachte dat de evolutie een opwaartse lijn laat zien. Op den duur wordt de mensheid
steeds beter, mooier en wijzer. Hoe verder wij doorevolueren, des te verfijnder worden wij, tot en met in onze zintuigen toe. In die visie past de voorstelling van proletariers als halve wilden, maar ook die van elders in de kosmos vertoevende `hogere' wezens. 'Hoe zouden ze ook begrijpen, de gebrekkigen, dat er oogen zijn konden
van zoo uitnemend fijn maaksel, vatbaar voor duizendmaal teerder trillingen van
levensbeweging — begrijpen dat in de wijde oneindigheid schepselen zijn konden
wier organen zoo naamloos teeder voelden?...' schrijft Marie Jungius in haar Sprookjes van leven. 7° In de komende eeuwen zal de mens zich steeds sterker gaan onderscheiden van het dier, zich steeds meer gaan vergeestelijken. Onze tijd laat al enkele van die verder doorgeevolueerde wezens zien. Addy in De boeken der kleine zielen
en Elsje in De nachtbruidzijn zulke vroege specimina van die nieuwe mensheid.
Tegelijk krijgt het begrip evolutie ook een invulling in idealistische zin, als een
hogere trap van leven na de dood. Zo komt er iets als een hiernamaals in zicht, een
vergeestelijkte steer waarin de mens de ideale liefde, het complete geluk en de echte
wijsheid deelachtig zal worden. 71 Illustratief voor deze visie zijn sterfscenes als de
volgende: 'En terwijl het geluid van haar snikken de kamer vervulde, lag de stille
geheimvolle glimlach des doods op het roerloos gelaat der ontslapene.' (Lapidoth-
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Swart, Sprookjes) 72 De gestorvene is de drempel naar het andere leven overgegaan
en weet' nu. Weten en sterven vallen samen. Wanneer Machaon in Feiths Ter tonne!
de zon, het goddelijke, gezien heeft moet hij dat met zijn leven bekopen, maar, staat
er dan: `Machaon had gezien. En hij wist...' 73
Die kennis vermag de wetenschap niet te bieden. Het gaat om een hoger weten,
dat het materialistische, mechanistische denken overstijgt en antwoord geeft op vragen naar God, het hiernamaals en de diepere zin van ons bestaan. Het positivistische weten, het weten via de ratio op basis van zintuiglijke waarneming, stelt altijd
teleur, omdat het op die vragen geen antwoordt biedt. Dat ondervindt ook Van
Eedens kleine Johannes:
"Zie!" zei Johannes bitter, "zo is het nu altijd met u. Ge belooft wonder wat, en het
eind is altijd teleurstelling."
"Dat kan ik niet helpen," zei Wistik. 74

Vooral het biologisch materialisme moet het ontgelden. Van Eeden maakt het belachelijk in de Lombroso-achtige figuur van professor Bommeldoos. Deze stelt
zogenaamd geleerde diagnoses als 'initiele paranoia, met megalo-maniakale symptomen, op basis van hereditaire minderwaardigheid met vicarierende genialiteit',
maar in feite lost hij niets op. 75 Bommeldoos denkt dat hij wijs is, maar net als alle
biologisch materialisten is hij alleen maar waanwijs. Die boodschap brengen meer
verhalen. Tegenover het zinloos diagnosticeren staat het genezen, maar dan fangs
andere wegen; door handoplegging, hypnose, een geneeskrachtige fluiclum. Dat
zien we bij Markus (De kleine Johannes), Addy (De boeken der kleine zielen), Karo
(Drogon) en Morann (Der ziele wonderiane6.
Tegen deze achtergrond valt voor de auteurs ook de noodzaak weg om hun verhalen pseudo-wetenschappelijk te presenteren in de vorm van een gedistantieerd in
de derde persoon verteld verhaal. Dat gebeurt nog wel, maar niet exclusief. Tegen
het eind van de jaren negentig verschijnen er ook andere, subjectieve en fantastische
verhalen: sprookjes, legenden, dagboeken. Het subjectieve en het raadselachtige
doen immers geen afbreuk aan de geldigheid van het inzicht dat ze willen overbrengen. Echte wijsheid is namelijk alleen via het eigen persoonlijke bewustzijn
ervaarbaar en geeft zich juist rekenschap van het raadselachtige, in plaats van het te
ontkennen.
Om die wijsheid te bereiken is de intuitie een betere gids dan de ratio. 'En evenals Alen, die luisteren naar hetgeen hun intuitie hun v6Orzegt, raadde ze goed',
schrijft Marie Marx-Koning. 76
De door ratio en beschaving nog onaangetaste natuur vormt dan ook een vruchtbaarder bron van kennis dan de studeerkamer. In het verhaal Toorjaarsbloemen'
van Lapidoth-Swarth krijgt een klein boerenmeisje, dat ook nog eens veelzeggend
Elsje van Velden heet, van haar moeder de opdracht om veldbloemen te gaan brengen aan een dorre kamergeleerde. Dat werkt. De man ziet in, dat hij at die jaren op
de verkeerde weg is geweest.
Diep voelde hij in deze stond de ijdelheid van zijn weten, en met walging wendde hij
zich of van de boeken, die hem zooveel hadden beloofd en zoo weinig gegeven. 77

Eenvoudige mensen, primitievere volken, kinderen, grijsaards, vrouwen en dich-
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ters, zij staan het dichtst bij de natuur en zij zijn dan ook wijzer dan velen die zich
op hun geleerdheid laten voorstaan. Het circusmeisje Marjon (De kleine Johannes),
Ada (De godin die wacht), het natuurkind Else (Van 't viooltje dat weten wilde), de
zanger Morann (Der ziele wonderland}, de dichteres Lypra (Santos en Lypra), de
dichter (Sprookjesvan Lapidoth-Swarth), de oude vrouw (Nacht-silene), Si-Bengkok
(Orpheus in de dessa) zijn verpersoonlijkingen van deze visie. Volgens de dokter in
Quia absurdum is een gewone boer wijzer dan de grootste geleerde. En in die kijk
op de zaak toont deze dokter zijn wijsheid, niet in de academische betogen die hij
voor zijn studenten houdt. 78
De natuur wordt verheerlijkt. Het is een paradijs dat velen van ons verloren hebben, maar waarnaar we weer terug moeten zien to keren. Dan zullen we weer leven
in harmonie met de planten en de dieren waarvan we immers afstammen. In Van 't
viooltje dat weten wilde geeft een kikker op de vraag wat mensen zijn het volgende
antwoord:
Dieren, net als ik, maar veel, veel grooter. Zie je, jij bent een plant, en ik een dier;
anders is er niet. Menschen loopen op hun twee achterste pooten en ze hebben er
vier. Met de twee andere doen ze vreeselijk gek en ze trekken erg malle dingen over
hun vel aan. 79

De dierlijke afstamming van de mens leidt nu alleen tot de conclusie dat het dier
eigenlijk ook een soort mens is en dus zeker niet zoveel minder waard. De talloze
personificaties van planten en dieren die we in de sprookjesachtige verhalen van
Marx-Koning, Lapidoth-Swarth, Jungius, Van Eeden en Feith aantreffen, sporen
met die visie. De zogenaamde beschaving krijgt zo iets overbodigs en belachelijks.
Het is een teken dat de mens zich van zijn natuurlijke oorsprong heeft verwijderd.
De natuur is onze moeder. Zij is niet vijandig, maar liefdevol. Mensen die zelf
dicht bij de natuur leven, beseffen dat. Wanneer de inlander Si-Bengkok (in Orpheus in de dessa) op zijn fluit blaast, komen de dieren luisteren. Voor hem is het oerwoud letterlijk het paradijs en het tappen van de rubberbomen als het drinken aan
de moederborst. 8°
De macht van moeder natuur is alleen veel groter dan die van onze biologische
moeder. Zij is eeuwig en daardoor kan zij de mens troosten in zijn sterfelijkheid. In
de verhalen krijgt het ervaren van die natuur al snel de contouren van een eeuwigheidservaring. Ter illustratie een citaat uit Santos en Lypra:
Buiten in den avondschemer, stil en oneindig, voelde hij het liefde-mysterie der
natuur hem zacht aanraken.
Het was de eeuwige Moeder, en ze sprak tot hem, tot den mensch, die klaagt over z'n
mensch-zijn, — ze sprak den innigen troost: dat al wat van hem was, ook van haar, en
dat al het hare, ook zijne was..."

De mens is een harmonisch onderdeel van de natuur. Daardoor heeft hij deel aan
het eeuwige. De hoofdfiguur in Van Boovens Van de vereering des levensvoelt `als een
oneindigheid van toomeloozen lust uitzetten: het besef van verwantschap, van Eenheid met het Eeuwige.' 82 Het Eeuwige en de Eenheidzijn telkens terugkerende met
hoofdletters geschreven begrippen. De natuur krijgt nadrukkelijk de notie eeuwigheid in plaats van vergankelijkheid. Er is `een voortbrengend, vormend en hervor-
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mend principe', om met Augusta de Wit te spreken, dat die eeuwige eenheid
bewerkstelligt. 83 Dat principe is het Leven, ook weer bij voorkeur met een hoofdletter geschreven. De natuur dankt haar eeuwigheid, niet aan haar stilstand, maar
aan haar dynamiek. Darwin heeft dat laten zien. 84 Zij is vol levenskracht, gericht op
procreatie. In deze interpretatie waarbij het accent valt op het ontstaan in plaats van
op het vergaan, komen twee dingen in de voile aandacht te staan.
In de eerste plaats de zon, als brenger van Leven. Is de natuur onze eeuwige moeder, de zon is onze eeuwige vader. In deze zonsverheerlijking staat de zon, met haar
warmte, voor het leven dat zij doet ontluiken en tegelijk, met haar Licht, voor de
goddelijke wijsheid. Marjon (uit De kleine Johannes) heft telkens vol vertrouwen
haar blik naar omhoog en in Ter zonnelvan Feith is de zon het uiteindelijke doel van
de reis. 85
Het tweede object van verheerlijking is de procreatie zelf. Ook op dat punt steekt
de primitieve wereld gunstig of bij de uitgeputte westerse beschaving. Zelfs de aarde
in Nederland is, vergeleken met Indie, beroofd van haar vitaliteit." En evenals de
aarde legt ook de westerse mens het in vitaliteit of tegen de gekleurde rassen en de
primitieve natuurvolkeren uit vroegere tijden. Gonda uit Van Oordts Irmenlois zo'n
natuurvrouw. Net als bij de planten en de dieren ontwaakt in haar als vanzelf een
krachtige procreatiedrang.
Zij voelde zich als geboren uit maagdelijk woud, 't land harer vaderen. En 't
ruischen der boomen als een zang over haar heen, zwaarder en zwaarder, deed haar
opkijken. In haar binnenste ontwaakte een drang, die bloemen deed bloeien over haar
wangen. Ze slaakte een zucht. Maar w was vol van liefde. 87

Leven en liefde horen bij elkaar, in de trant van Bolsche. Deze verheerlijking van de
procreatie geeft aan de seksualiteit een positieve connotatie. Seksualiteit is de
natuurlijke, gezonde uitdrukking van levenskracht. `Hij kuste haar op haar zacht
gezicht en op haar rooden mond en zij vond het goed dat hij haar kuste', schrijft
Van Booven. 88 En eigenlijk stemt niet alleen de geliefde, maar de hele natuur daarmee in. Overal om dit liefdespaar heen barst het van leven:
Zij hoorden de vinken slaan, den leeuwerik diep in de blauwe lucht zingen zijn
machtig teeder, lief geluid; de krekels gonsden in het warme, jonge gras, het nieuwe
leven drong zich naar buiten voort, het barstte los, scheurde weg uit den gebalsemden
lentebodem; het wondervreemde raadsel van het onverwinlijke, nieuwe leven sprong
uit en zwierde juichend op de wereld in."

De natuur, met als belangrijke connotaties Eenheid en Leven, heeft bij veel auteurs
de christelijke God vervangen. Men stemt van harte in met de evangelische moraal
van de naastenliefde, maar de christelijke dogmatiek en het kerkelijk instituut moeten het nogal eens ontgelden. Jezus is hoogstens een wijs man geweest, zoals Boeddha en Socrates, maar geen God. Desondanks wordt door sommige schrijvers het
bijbelse taalgebruik niet geschuwd, maar juist bewust ingezet om de eigen visie een
soort van profetische impact te geven. Jungius en Van Eeden spannen daarin de
kroon met bijbelse echo's als: `maar ik zeg u, wees stil en onderworpen, want de
beproevingen der liefde zijn voorzegging van genade'; 'De tijden zijn nog niet vervuld'; 'het is de Dood, en gij zijt het Leven'.9°
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Een aantal auteurs stelt tegenover dit afgewezen christendom een ander, nieuw
concept: theosofie, spiritisme, socialisme. Nogal eens gaat het om een mengelmoes
van ideeen met als centrale gedachte de hoopvolle toekomst die ons eens te wachten staat. Het begrip `toekomst' in de zin van een hiernamaals en van een betere
wereld op aarde vloeien daarbij naadloos in elkaar over. In al deze concepten vervult
het begrip `evolutie' een centrale rol.
In het kader van de theosofie wordt daaraan de visie verbonden dat lijden loutering betekent. Hoe meer men lijdt, des te meer men in geestelijke zin evolueert. Die
gedachte werkt Couperus uit in zijn romancyclus De boeken der kleine zielen, maar
we vinden haar ook bij Marx-Koning, Knuttel-Fabius en Jungius. 9 ' Deze geestelijke zielsgroei wordt voorgesteld als een natuurlijke zaak die inherent is aan het leven.
Verder resoneert in dit verband ook de interpretatie van evolutie als geestelijke vooruitgang van heel de mensheid. En tenslotte biedt het begrip evolutie ook nog ruimte aan de theosofische remncarnatiegedachte: al reIncarnerend bereikt de mens een
steeds hogere staat van vergeestelijking, `evolueert' hij.
Op een vergelijkbare manier wordt er in romans die het spiritisme uitdragen, met
de evolutieleer gejongleerd. De mens evolueert maar door 'steeds hooger en hooger
strevend naar het centrum van Licht en Kennis, alzoo van Wijsheid en Macht... tot
eindelijk 't Heilige der Heiligen zich den Volmaakte opent...!' 92. Op deze manier
laten ook de spiritisten Darwin hemel en aarde aan elkaar vastknopen.
Andere verhalen verdedigen met Darwin aan hun zijde de leer van socialisme. In
Ter zonne! bijvoorbeeld beschrijft Feith een socialistische bijeenkomst. Een van de
sprekers daar presenteert het socialisme als volgt:
't Was ook geen schepping uit het een of ander denkersbrein ontsproten, geen geleerd
uitdenksel, geen nieuw stelsel... Maar het kwam voort — alleen! — uit den loop der
gebeurtenissen

Zoo kon 't worden tot het zuiver-politiek, het zuiver-

wetenschappelijk, het zuiver-menschelijk ideaal... 93

In alledrie de concepten heeft de noodzakelijkheid van de evolutie niets afschrikwekkends. De evolutie laat immers steeds een opgaande beweging zien. Zo wordt
dynamiek positief geladen en gaat de evolutieleer dienen als een legitimatie van verandering.
Het zal duidelijk zijn dat aan de visie op de nieuwe mens als een gelouterd product van evolutie tal van ideologische aannamen vastzitten. Een centrale rol daarbij speelt de mythe van de natuur als de eeuwige moeder. Die wordt op twee manieren ingezet. Ten eerste als idealistische tegenhanger van het biologisch materialisme.
In dit verband krijgen de begrippen Eenheiden Leven een pregnante betekenis. Ten
tweede dient deze mythe als biologische onderbouwing van een sterk eugenetisch
gekleurd regeneratieoffensief. Daarin krijgen seksualiteit en primitiviteit een positieve lading. Dit dubbele gebruik van de natuurmythe laat zien dat aan het begrip
natuur twee connotaties verbonden worden: het lichamelijke en het geestelijke.
Enigszins problematisch daarbij is dat deze twee compartimenten zich in het eindnegentiende-eeuwse denken dualistisch tot elkaar verhouden, als laag' tegenover
`hoog', 'onzuiver' tegenover czuiver'. Dit levert spanning op. Enerzijds wordt er in
de interpretatie van de evolutieleer vastgehouden aan de dualistische optiek. Het
biologische begrip evolutie wordt bij voorkeur in geestelijke zin opgevat, als stijging
van het morele besef en verdieping van het metafysische inzicht. Zo bekeken drijft
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de evolutie ons feitelijk van de onze natuurlijke oorsprong af. Die conclusie wordt
echter niet getrokken. Tegelijkertijd wordt juist ook de tegengestelde beweging, die
naar de onbedorven staat van primitiviteit toe, positief gewaardeerd.
In de romans en verhalen is deze strijdigheid bij momenten zichtbaar. Zij valt
vooral goed waar te nemen in de uitbeelding van de vrouw en in die van de lagere
Masse. De vrouw wordt aan de ene kant voorgesteld als een lichamelijk, barend, zinnelijk wezen, maar tegelijk is zij ook het toonbeeld van kuisheid en vergeestelijking.
Alice, in Van de vereering des levens, is een illustratie van deze gewrongen constructie. In een adem worden haar reine `handen van engelen' en haar 'bedwelmende lijfswarmte' bezongen. 94 Iets vergelijkbaars gebeurt er in de representatie van de laagste
sociale regionen. Daar is veel dierlijks en bruuts te vinden, maar net zo goed juist
veel onbedorvens en zuivers. Zo worden bij Van Eeden de arbeiders voorgesteld als
`halve wilden', maar is tegelijk het eenvoudige cirkusmeisje Marjon in inzicht en
moreel besef iedereen de baas. 95

9 Concluderend: darwinisme en fin de siecle
De periode van 1885 tot 1910 laat in de literaire verwerking van het darwinisme
twee tegengestelde bewegingen zien, een pessimistische en een meer optimistische.
In deze twee interpretaties van het darwinisme is steeds een aantal ideologische
constanten waar te nemen, te weten: de dubbelzinnige verhouding tot de wetenschap en tot de natuur en de grote behoefte aan een kader waarbinnen het idealisme een plaats kan krijgen. Daardoorheen vlecht zich een aantal maatschappelijke
ideologieen. Daarin speelt angst de hoofdrol: angst voor revolutie, voor degeneratie van het Westeuropese ras en voor de gelijkschakeling van de geslachten. In de
darwinistische onderbouwing van dit alles is er de sterke neiging om de begrippen
`stand' en cmoraliteit' te biologiseren door ze te identificeren met `ras' respectievelijk met `gezondheid'.
Voorzover het fin de siecle 'evolutie' interpreteert als `progressie', lijkt deze periode op het eerste gezicht een terugkeer te vertonen naar de oudere
pretatie uit de jaren zestig en zeventig. 96 Ik zou dat niet zo willen zien. Daarvoor is
het verschil met de voorafgaande decennia naar mijn idee te wezenlijk. Rond de
eeuwwisseling is, in tegenstelling tot de jaren daarvoor, de progressie-gedachte vastgegroeid aan het idee van degeneratie. Zij wordt er door opgeroepen en in zekere
zin ook door in standgehouden. Omgekeerd is het verlangen naar progressie, zowel
in biologische als in meer idealistische zin, steeds aanwezig in verhalen en romans
die de evolutietheorie van haar meest afschrikwekkende kant laten zien. Significant
voor de verstrengeling van de progressie- en de degeneratie-gedachte is ook dat
beide concepten door dezelfde ideologieen worden gevoed en dat beide belichtingen sours in een en dezelfde roman te vinden zijn. De verwerking van het darwinisme is naar mijn mening dan ook een van de punten waarop het verhalend proza
uit deze periode zich, juist in al zijn paradoxaliteit en dubbelzinnigheid, als een eenheid en tevens als een typisch product van het fin de siecle laat zien.
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Eeden, Frederik van, Johannes Viator. Met een voorwoord van L. Mocker'. Katwijk, z. j. tweede druk. [eerste druk 1892].
Eeden, Frederik van, Van de koele meren des doods. Amsterdam/Antwerpen, 1972
negende druk. [eerste druk 1900]
Eeden, Frederik van, De kleine Johannes. 3 din. Ingeleid door A. Keersmaekers.
Amsterdam/Brussel, 1979. [eerste druk 1886-1906]
Eeden, Frederik van, De nachtbruid. De gedenkschrifi-en van Vico Muralto. Amsterdam, 1935. [eerste druk 1909]
Emants, Marcellus, Goudakkers illusien. Een verhaal. Amsterdam, 1982. [eerste
druk 1885]
Emants, Marcellus, Een nagelaten bekentenis. Amsterdam, z.i. [eerste druk 1894]
Emants, Marcellus, Inwijding. Haags leven. Ingeleid door Ton Anbeek. Amsterdam/Brussel, 1978. [Bibliotheek der Nederlandse Letterkunde] [eerste druk
1901]
Emants, Marcellus, Waan. Amsterdam, z.j. [eerste druk 1905]
Feith, J., Ter tonne! Een sprookje van vruchtloos vliegen. Rotterdam, [1909].
Giese, Josephine, Van een droom. Amsterdam, 1900.
Groeningen, Aug. P. van, Martha de Bruin. In: Aug. P. van Groeningen, Volledig
werk. Amsterdam, 1978, 7-188. [eerste druk 1889]
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Hartog, Henri, Sjofelen. Rotterdam, 1904.
Heijermans, Herm. jr., Trinette. Schets. Amsterdam, z.j. vierde druk. [eerste druk

1893]
Heijermans, Herman, Diamantstad. Amsterdam, 1904.
Hora Adema, J., Thea. 2 Dln. Amsterdam, 1893.
Hulzen, G. ban, De ontredderden. 2 din. Amsterdam, z.j. [eerste druk 1899]
Hulzen, G. van, Getrouwd. Amersfoort, 1900.
Hulzen, G. van, Machteloozen. Amersfoort, 1901.
Jungius, Marie, Sprookjes van leven. Amsterdam, 1899.
Kempe, A., Het boek van Nagadrah den balling. Leiden, 1901.
Knuttel-Fabius, Elize, Der ziele wonderland. Amsterdam, 1905.
Lapidoth-Swarth, H., Sprookjes. 's-Gravenhage, 1894.
Marx-Koning, Marie [zie ook: Metz-Koning, Morie] Nacht-silene. Teekeningen

van S. Mouliin. Amsterdam, 1902.
Marx-Koning, Marie, Het beeld op de rots. Amsterdam, 1901-1903.
Marx-Koning, Marie, De ring. Bussum, 1904.
Marx-Koning, Marie, Van de zonnebloem die de zon wilde zijn. Baarn, 1907.
Meerkerk, J.B., Ananda, Prins der Randamantiers. Leiden, 1904.
Meester, J. de, Een huwelijk. Bussum, 1907 tweede druk. [eerste druk 1890]
Meester, Johan de, Parijsche schimmen. Zutphen, 1892.
Meester, J. de, Zeven vertellingen. Amsterdam, 1899.
Meester, J. de, Over het leed van den hartstocht. Bussum, 1904.
Metz-Koning, Morie [zie ook: Marx-Koning, Marie], Van 't viooltje dat weten

wilde. Teekeningen van S. Mouliin. Bussum, 1924 zesde druk. [eerste druk
1900]
Nessuno [Eva Emants-Verniers van der Loeff], Jonkheer Beemsen. Een studie. Met
een inleidend woord van Marcellus Emants. 's-Gravenhage, 1887.
Netscher, Frans, Studies naar het naakt model. Utrecht/Antwerpen, 1982. [eerste
druk 1886]
Netscher, E, Egolsme. Een Haagsch verhaal. 2 din. Amsterdam, 1893.
Netscher, Frans, Uit de snijkamer. Haarlem, 1904.
Oordt, Adriaan van, Irmenlo. 2 din. Bussum, 1923 tweede druk. [eerste druk
1895]
Oordt, Adriaan van, Warhold. 2 din. Bussum, 1906.
Ortt, Felix, Naar het groote licht. Amsterdam, 1899.
Ortt, Felix, Heidekind. Een levensfragment. Amstersfoort, 1904.
Phocius [Herman Robbers], Een kalverliefde. Amsterdam, 1895.
Prins, Arij, Uit het leven. Utrecht/Antwerpen, 1983. [eerste druk 1885 onder het
pseudoniem A. Cooplandt]
Querido, Is., Levensgang. Roman uit de diamantwerkerswereld. Amsterdam, 1901.
Robbers, Herman, Uit de bruidstijd van Annie de Boogh. Amsterdam, 1901.
Schaaf, N. van der, Santos en Lypra. Amsterdam, 1906.
Schendel, Arthur van, Drogon. Een woord vooraf door A. Diepenbrock. Amsterdam z.j., tweede druk. [eerste druk 1896]
Schendel, A. van, Een zwerver verliefd. Roman. Amsterdam, 1979 22e druk. [eerste druk 1904]
Schendel, A. van, De schoone jacht. Amsterdam, 1908.
Schimmel, H.J., 'Het zonde-kind: Schiedam, 1898.
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Steketee, Johanna, Tot in den dood. Amsterdam, 1907.
Suchtelen, Nico van, Quia absurdum. Amsterdam/Antwerpen, 1949. Verzamelde
werken van Nico van Suchtelen deel 2. [eerste druk 1906]
Vosmeer de Spie [Maurits Wagenvoort], Een passie. Analyse van een gemoedstoestand Amsterdam, [1898] tweede druk. [eerste druk 1891]
Vosmeer de Spie [Maurits Wagenvoort], Felicia Beveridge. Analyse van een
gemoedstoestand. Amsterdam, 1895.
Wagenvoort, Maurits, De droomers. 2 dln. Amsterdam, 1900.
Wit, Augusta de, Verborgen bronnen. Amsterdam, z.j. vigde druk. [eerste druk
1898]
Wit, Augusta de, De godin die wacht. 2 din. Amsterdam, [1903].
Wit, Augusta de, Orpheus in de dessa. Amsterdam, z.j. negentiende druk. [eerste
druk 1903]

Noten
1 Van Eckeren 1918, 151.
2 Zie: Kemperink 1998.
3 Ook al werd dit pessimisme niet door iedereen gedeeld, het was toch op z'n
minst een soort van dreigend spook waartegen gestreden moest te worden.
In dit verband stelt Aerts in zijn studie over De Gids dat de emotionele
betrokkenheid waarmee in dit tijdschrift het pessimisme gesignaleerd wordt
als een gevaar, te denken geeft en dat in de liberale kringen van De Gids de
optimistische `voorwaarts'-gedachte vervluchtigd is. (Aerts 1997, 478)
4 In noem: Schorske 1981, Peylet 1994, Rasch 1986, Weber 1986.
5 Zie hierover: Kemperink 1998, 100-107.
6 Ook in Frankrijk stonden veel wetenschappers — Lamarck en Morel bijvoorbeeld — op een materialistisch standpunt. Maar zij ontkenden daarmee niet
noodzakelijkerwijze het bestaan van God.
7 Onder de titel: Het leven hiernamaals en de moderne wetenschap. Tien brieven
aan eene vriendin. (Buchner [1889])
8 Zie over het langzaam doordringen van het materialistische standpunt in
Nederland: Noordenbosch/Spigt 1976, 30.
9 Harting 1976, 52.
10 Hoffmann 1891, 23.
11 `Wij zien het uitzicht der natuur schitterend van Licht en vreugde, wij zien
overal een overvloed van voedsel, maar wij zien niet of vergeten te zien dat
de vogels, die zoo vrolijk rondom ons zingers, van insecten of van zaden
leven en dus onophoudelijk bezig zijn met bewerktuigd leven te vernietigen;' (Hoffmann 1891, 30)
12 Hoffmann 1891, 27.
13 Zie: Bork 1981, 78-79.
14 Voor de titels van een aantal publicaties van hun hand verwijs ik naar de
bibliografie onderaan dit artikel.
15 Getuige bijvoorbeeld Charles Fere in diens La filmille nevropathique uit
1894: Aujourd'hui ii ne s'agit plus de prouver que certaines maladies peuvent etre hereditaires, mais d'expliquer comment elles peuvent ne pas l'etre.'
(Fere 1894, 175) Zie over deze kwestie ook: Belt 1988, 33.
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16 Al deze punten laat ook C.H. Kuhn in zijn beschouwing `Herediteit en pessimisme' uit 1900 de revue passeren. (Kuhn 1900)
17 Zie: Morel 1857, 4-5. Morel definieert Vegeneratie' als: une deviation maladive d'un type normal de l'humanitl (Ibidem, 47) Hij beschouwt die deviatie als een noodzakelijk voortschrijdend proces (progressieve erfelijkheid).
Dit in tegenstelling tot Lucas en Darwin die ervan uitgingen dat er in de
erfelijkheid een natuurlijke neiging is om naar het oorspronkelijke type
terug te keren (regressieve erfelijkheid).
18 Morels suggestieve gebruik van de term 'mar — dat zowel `kwaal' als ook
`kwaad', kan betekenen — geeft nog een soort duivelse touch aan zijn theorie.
19 Morel baseerde zich voornamelijk op Buffon die het belang van klimaat,
voedsel en zeden als bepalende factoren had beklemtoond en uitging van de
overerfbaarheid van aangeleerde eigenschappen. Morels theorie is dan ook
eerder Lamarckiaans dan darwinistisch gekleurd. Over de verstrengeling van
Morels degeneratieconcept met het darwinisme zie: Carlson 1985, 140.
20 Kuhn 1900, 114.
21 Zie: Pick 1996, 91-92.
22 In 1900 wees C.H. Kuhn op de grote invloed van Morel in dit opzicht: 'Het
determinisme en pessimisme hebben de leer der erfelijkheid tot bondgenoote gekozen en... verkracht.' (Kuhn 1900, 116) Van belang in dit verband
is ook de verschijning van Gobineau's geruchtmakende Essaie sur l'ine'galite
des races humaines, twee jaar voor het boek van Morel. Gobineau betoogde
daarin dat het blanke ras in een neergaande spiraal van degeneratie was
beland, veroorzaakt door vermenging met de gekleurde rassen. Dit proces
viel volgens Gobineau niet te keren. Hij gaf de mensheid nog zo'n zesduizend jaar te gaan, daarna zou het met ons wel afgelopen zijn. Deze visie op
het verschijnsel degeneratie kleurde de receptie van Morels theorie.
23 Nordau's boek werd een bestseller en kwam datzelfde jaar nog in een Nederlandse vertaling op de markt.
24 Frankrijk werd niet alleen gezien als de broedplaats van de theorie maar ook
met het verschijnsel degeneratie zelf geassocieerd. De recente geschiedenis
van dat land speelde in deze interpretatie een belangrijke rol. De afgelopen
honderd jaar was het ten prooi geweest aan een lange reeks miseres, beginnend met de Franse revolutie en uitlopend op de bloedige Frans-Duitse oorlog. Deze visie werd ook door Fransen zelf gedeeld. Ik denk dan aan de latere Michelet, aan Taine in zijn gezaghebbende Les origines de la France
contemporaine (1876-1894) en verder aan minder vakspecialistische, maar
wel populaire cultuurbeschouwers als Paul Bourget en Maurice Barres.
25 Zie over dit verminderde vertrouwen in de wetenschap rond 1890: Brush
1978, 84-85.
26 Veel medische studies zijn vooral beschrijvend in plaats van profilactisch van
aard. Die inventariserende benadering karakteriseriseert bijvoorbeeld het
boek Miseres nerveuses (1890) van de Franse arts E. Monin, dat in 1892 door
A. Aletrino werd vertaald onder de titel Zenuwlijden. De titel is niet slecht
gekozen, want het lijden wordt in het boek breed uitgemeten en a la Morel
gekoppeld aan erfelijkheid, degeneratie en de verderfelijke invloeden van de
moderne tijd.
27 In dit soort redeneringen wordt gemakkelijk geabstraheerd van het onder-
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scheid tussen transcendente kennis en transcendentale kennis in de zin van
Kant. Mooie staaltjes daarvan zijn bijvoorbeeld te vinden in de Studies van
Frederik van Eeden.
28 Eerder had M.C.L. Lotsy nog wel kans gezien determinisme en spinozisme
met elkaar te verzoenen door in zijn Spinoza's wijsbegeerte (1878) Spinoza
voor te stellen als determinist. Op deze manier zag hij ook een mogelijkheid
om de kloof tussen wetenschap en wijsbegeerte te overbruggen; beide zijn
`in waarheids-liefde vereenigd.' (Lotsij 1895, 60)
29 Een vergelijking tussen Van der Wijcks eerste inaugurele rede uit 1863, De
oorsprong en grenzen der kennis, en zijn tweede uit 1890, Nog eens: Oorsprong
en grenzen der kennis, laat zijn ontwikkeling van positivisme naar criticisme
goed zien.
30 Ik denk hier aan: Wilhelm Wundt, G.Th. Fechner, Eduard von Hartmann
en de latere Ernst Haeckel.
31 Zie: Steakley, 1981; Kockerbeck, 1986.
32 In Nederland verscheen in de serie De groote denkers der eeuwen, ca. 1900
Ernst Haeckel en .zijn monisme. Bolsche schreef voor de populaire serie Kosmos Beindchen. In 1914 werd de verkoop van zijn werk geschat op 1,5 miljoen. (Kelly 1981, 37). In Nederland kwamen er voor de periode tot en met
1910 in vertaling alleen al tegen de twintig titels op de markt, under meer in
de serie De natuur en hare wonderen. Populair-wetenschappelijke bibliotheek.
Zijn bekende boek Het leven der liefde in de natuurkwam hier in 1899 uit
en werd een jaar later al weer herdrukt.
33 Zie: Kelly 1981, 47.
34 Bolsche 1923, 20.
35 Zie: Borie 1981, 61 en 157.
36 Over het belang van het begrip leven' voor de literatuur zie: Zmegac 1981,
XXXV. In dit verband moet ook gewezen worden op de grote invloed van
Nietzsche en later, op die van Bergsons vitalistische filosofie. Het voert
gezien het kader van dit artikel te ver hier uitvoeriger op in te gaan.
37 De Vries' theorie werd compatibel geacht met die van Darwin. Zo presenteerde de bioloog Hubrecht hem als een voortzetter van Darwin. (Hubrecht
1901) Aan de andere kant zag Frederik van Eeden zijn kans schoon om met
behulp van de mutatietheorie het door hem verfoeide principe van de
natuurlijke selectie te ontkrachten. (Van Eeden 1918, 17)
38 [Verwey] 1895, 5.
39 Zie: De Rooy 1987, 12.
40 Zie over Gorters annexatie van Darwin: Liagre Bohl 1996, 220, 249, 494495. Marx en Lenin zelf zagen deze kwestie overigens heel wat genuanceerder. Een analoge redenering werd ook toegepast door de liberalen. Zij gaven
alleen hun eigen politieke kleur aan Darwins 'struggle for life'. (De Rooy
1987, 22) Zo gebruikte de bioloog C.K. Hoffmann in zijn academische
rede van 1891— Het socialisme getoetst aan de ontwikkelingsgeschiedenis der
levende natuur— Darwins evolutieleer juist om het socialisme te ontkrachten.
41 Zie: Noordegraaf 1991, 57-59, 75.
42 In 1890 werd er ook in Nederland een theosofische afdeling gesticht. In
1900 waren er in Nederland in totaal zeven loges en twee centra. In Amster-
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dam alleen waren twee loges en een studentencentrum gevestigd. (Nes
1900, 21)
43 Zie: Webb 1971, 53. De populariteit van de theosofie riep vooral vanuit het
kamp van de confessionelen die hun terrein zagen betreden, verontwaardigde reactie op. Er verschenen opstellen met titels als 'Het spiritistisch gevaar'.
( Zeehandelaar 1907)
44 De zogenaamde spiritisten waren aanhangers van de leer van Allan Kardec
(pseudoniem van Hyppolyte L.D. Rivail), die met zijn Het boek der geesten
(Nederlandse vertaling van 1875) grote bekendheid verwierf. De spiritisten
wezen onderzoek al Het contact krijgen met de geesten stond voor hen centraal. De spiritualisten daarentegen wilden het terrein van het zogenaamd
occulte juist wetenschappelijk onderzoeken. Karakteristiek voor deze laatste
tendens is de oprichting in 1882 in Engeland van de Society for Psychical
Research, die zich als doel stelde verschijnselen als telepatie, helderziendheid, spookverschijningen en dergelijke wetenschappelijk te onderzoeken.
In de praktijk liepen beide aanduidingen nog wel eens doorelkaar.
45 De Nederlandse vertaling daarvan verscheen in 1895 onder de titel Hoe ik

spiritist ben geworden.
46 Zie: Du Prel z.j., 7 en 15. Citaat: ibidem, 13. In het synthetiseren van darwinisme en spiritisme was Du Prel al voorgegaan door de darwinist Alfred
Russell Wallace. Ook die zag de stoffelijke evolutie slechts als een uitingsvorm van de oneindige geestelijke evolutie in het universum, getuige zijn
boek Miracles and modern spiritualism (1874).
47 Opmerkelijk is dat, hoewel de groeperingen verschillende doelstellingen
bezaten die elkaar soms zelfs uitsloten, de leden wel van de ene in de andere
groep rondwandelden. Zo volgde de theosofe Marie Marx-Koning colleges
bij Bolland, die de theosofie verafschuwde. En zo richtte de spiritist Adalberth de Bourbon de eerste Nederlandse theosofische onderafdeling op, terwiji de theosofie het spiritisme juist veroordeelde. Van Eeden had spiritistische belangstelling, maar ook waardering voor de theosofie. In de hang naar
het `hogere' ging men over het algemeen zeer eclectisch te werk.
48 Een mooi voorbeeld van het amalgaam van transcendentaal darwinisme dat
het naderen van de twintigste eeuw laat zien, is de lezing waarmee de schrijfster Marie Jungius in 1900 voile zalen wist te trekken. Onder de titel Over
de onbegrensdheid van ons meegevoelschakelde zij moeiteloos aan elkaar: Darwins evolutieleer, diens gedachte van een stijgend moreel bewustzijn, het
monisme in de trant van Haeckel, de daarin figurerende bezieldheid van de
natuur en de boeddhistische eenheidsgedachte. Haar centrale begrip Tenheid' ondersteunde zij nog eens met een beroep op de eerste thermodynamische wet.
49 Een goed voorbeeld van deze spanning laten de opstellen van Frederik van
Eeden zien.
50 Voor de titels van de primaire werken verwijs ik naar de bibliografie onderaan dit artikel.
51 Van Eeden 1979, 91.
52 Ibidem.
53 Citaat: Coenen 1974, 130. Personages respectievelijk uit: Louis Couperus,
Eline Vere, Noodlot en Langs lijnen van geleidelijkheic4 Marcellus Emants,
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Een nagelaten bekentenis; Gerard van Eckeren, Annie Hada; Maurits Wagenvoort, De droomers.
54 Zie respectievelijk: Couperus 1989, 225, 181, 188, 184-185, 240; Couperus 1991, 54, 101.
55 Zie respectievelijk: Van Eeden z.j., 243; Van Eeden 1972, 45, 197; Heijermans z.j., 32. Zie over de metaforiek in het proza van het fin de siecle: Kernperink 1997.
56 lk denk dan aan: Van Booven, Van de vereering des levens; Bore!, Vlindertje
en Levens-honger, Coenen, Een zwakke; Couperus, Eline Vere, Majesteit, De
boeken der kleine zielen, Van oude menschen, de dingen die voorbij gaan..., De
berg van Licht; Van Eckeren, Annie Hada; Van Eeden, Van de koele meeren des
doodr, Emants, Goudakkers illusien; Heijermans, Trinette, Diamantstat4 Van
Hulzen, Zwervers, Machteloozen; Querido, De Jordaan; Schimmel, Het
zonde-kind.
57 Zie respectievelijk: Borel z.j., 3; Heijermans z.j., 146, 147; Van Booven z.
110.
58 In concreto gaat het om: Van Booven, Van de vereering des levens; Borel,
Leliane en Lelienstae4 Couperus Eline Vere en De boeken der kleine zielen;
Van Eckeren, Ontwijding, Annie Hada, "Guillepon Freres"; Van Eeden, De
kleine Johannes (3 din.), Johannes Viator en Van de koele meeren des doods;
Feith, Ter zonne; Heijermans, Trinette, Metz-Koning, Van 't viooltje dat
weten wilde, Nacht-silene, Robbers, Uit het leven van Annie de Boogh; De
Wit, De godin die wacht. Wat het oudere gedachtengoed betreft, denk ik
vooral aan de negatieve visie op de stad (de hoer van Babylon) in het Oude
Testament en aan Rousseau's verheerlijking van de natuur, `la bonne nature'.
59 Borel 1902, 176.
60 Bore! [1903], 186-187.
61 Van Eckeren z.j., 211.
62 Coenen 1965, 17.
63 Voorbeelden respectievelijk afkomstig uit: Van Oordt 1923, 5; Couperus
1989, 16; Heijermans z.j., 27; Borel 1901, 194; Heijermans z.j., 16.
64 Aletrino 1905, 31.
65 Heijermans z.j., 157.
66 Couperus 1987, 416; Van Suchtelen 1949, 179-180.
67 Aletrino 1905, 142.
68 Aletrino 1982, 31.
69 De Wit z.j., II 105.
70 Jungius 1899, 18-19.
71 Dit is de leidende gedachte in Psyche, Fidessa, De boeken der kleine zielen
(Couperus), Ter zonnd (Feith), Van een Broom (Giese), De nachtbruid (Van
Eeden), Drogon (Van Schendel), Van 't viooltje dat weten wilde (MetzKoning).
72 Lapidoth-Swarth z.j., 27.
73 Feith 1900, 91.
74 Van Eeden 1979, II 166.
75 Van Eeden 1979, II 377.
76 Metz-Koning 1924, 10.
77 Lapidoth-Swarth z.j., 81.
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78 Van Suchtelen 1949, 179.
79 Metz-Koning 1924, 9.
80 De Wit z.j., 56.
81 Van der Schaaf 1906, 30.
82 Van Booven 1906, 255.
83 De Wit z.j., II 158-160.
84 In Van 't viooltje dat weten wilde laat de stem van een bosgeest de volgende
wijsheid horen: 'In mijn rijk is geen dood. Uit de verbloeide bloem zweven
gepluisde zaadjes, nieuw leven zaaiende in de aarde; haar verdorde blaadjes
geven later voedsel, dat andere bloemen en planten doet leven. [...] Ik ken
alleen den dood die leven is; en de wisseling van stof in stof; en het leven dat
door stof voOrtleeft in stof. Ik ken het leven dat altijd leeft, telkens in andere
gedaante en den dood die is, om leven to doen geboren worden in nieuwen
vorm.' (Metz-Koning 1924, 138)
85 Deze zonnecultus vinden we bij Marx-Koning, Feith, Couperus, Jungius,
Knuttel-Fabius en Van Booven. Soms speelt de theosofische inslag van de
verhalen daarbij een rol. In de theosofische symboliek neemt de zon als symbool van wijsheid een belangrijke plaats in.
86 Vergelijk het volgende citaat uit De godin die wacht 'En zoo krachteloos is
zij geworden, dat hij haar sterkende sappen moet ingieten telkenmale als hij
haar dwingt tot zijn dienst. Was dit dezelfde Aarde?...' (De Wit z.j., 147)
87 Van Oordt 1923, 169.
88 Van Booven 1906, 50.
89 Van Booven 1906, 51.
90 Jungius 1899, 95; Van Eeden 1979, III 148, 274.
91 Over de theosofische inslag van Couperus' werk zie met name: Klein 1983;
Van Vliet 1996.
92 Schimmel 1898, 247.
93 Feith 1900, 50.
94 Van Booven 1906, 119.
95 Van Eeden 1979, 393.
96 Zie: Kemperink 1998.
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Chaos, erosie, entropie
Wetenschap en literatuur bij Willem Frederik Hermans
Wiel Kusters
Inleiding
In thematische analyses van het werk van Willem Frederik Hermans speelt het
begrip 'chaos' een belangrijke rol. 'Chaos' lijkt bij Hermans synoniem aan `werkelijkheid'. In Treambule' uit de verhalenbundel Paranoia (1953) schrijft hij: "De
mensheid denkt in een orde die niet werkelijk bestaat en is blind voor de oorspronkelijke chaos. Er is maar een werkelijk woord: chaos."
In dit artikel wil ik proberen iets meer zicht te krijgen op de aard van Hermans'
chaosbegrip door het te relateren aan een concept als `erosie', dat afkomstig is uit de
fysische geografie en waarover Hermans in 1960, zes jaar na zijn proefschrift over
de bodemgesteldheid van de Oesling (Luxemburgse Ardennen), een populairwetenschappelijke studie publiceerde: een werk dat tot nu toe in de Hermans-studie weinig aandacht heeft gekregen. Er lijken wetenschappelijke noties geImpliceerd
in het `chaos'-concept van Willem Frederik Hermans, waardoor 'chaos' meer betekent dan zomaar `warboer of `algehele toestand van verwardheid'.
Door te spreken over "de oorspronkelijke chaos" introduceert Hermans het in
feite mythische denkbeeld van de `baaierd% de staat van ongeordendheid waaruit,
in religieus perspectief, de aarde geschapen is, maar die bij Hermans nog steeds
voortduurt. Voor zover er sprake kan zijn van `orde' in de wereld is dat een (culturele) schijnorde; de wereld is hoe dan ook, onverschillig voor "het gidsfossiel
`mens'" 2 , op weg naar haar oorspronkelijke staat. Een staat die zij, wanneer we het
gezichtspunt van de mens buiten beschouwing laten, in feite zelfs nooit achter zich
gelaten heeft.
Bij mijn poging tot verheldering van Hermans"chaos'-begrip, aan de hand van
zijn boek Erosie (1960) en de roman Een heilige van de horlogerie (1987), zal blijken
dat dit begrip en het door mij ermee verbonden concept `erosie', binnen het geheel
van onze cultuur verwant zijn aan kernideeen uit de negentiende-eeuwse thermodynamica: met de gedachte dat de tijd een richting heeft (time's arrow versus de
mythische opvatting van time's cycle en Newtons 'absolute', en dus ook, als rekenfactor, `omkeerbare', tijd) en met het entropie-begrip.
Mok en stoommachine
Temidden van de 1473 klokken van allerlei aard, van allerlei slag, die voorttikken
in het leegstaande paleis uit Een heilige van de horlogerie, is er een met een zeer bijzondere status. Deze klok, de grootste van allemaal, words in beweging gehouden
door een gewicht, een "monsterlijke loodklomp" met de omvang van een bierton.
Het gevaarte bevindt zich in de middelste zaal van de bovenste verdieping van het
paleis, waar het, opgetrokken uit "ruwe aan elkaar gemetselde vuurstenen", trilvrij
aan de muur verankerd is. Een slagwerk zit er niet in en de wijzerplaat is "belacheniet groter dan die van een manometer van een stoommachine; of een toelijk
renteller". (54).
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Het gewicht hoefde eigenlijk maar eens in de maand te worden opgetakeld, door aan
een groot wiel te draaien, waarvan de draaiende beweging door een ketting als een
fietsketting naar boven werd overgebracht op de spil in het uurwerk, waarop een
kabel zat gewikkeld, die via takelkatrollen (elk uit twaalf flenswielen van afnemende
grootte bestaande) het gewicht omhoogtrok. En waaraan het natuurlijk ook weer
zakte, zodoende de machinerie in beweging houdend. Maar juist dank zij deze
takelconstructie, zakte het veel langzamer dan de gewichten van minder uitzonderlijke
klokken. Het zakte daarenboven nog eens zo langzaam, doordat de slinger, in
tegenstelling tot de secondeslingers van Friese klokken bij voorbeeld, niet omstreeks
een meter lang was, maar langer, waardoor het precies drie seconden duurde, eer hij
van de ene uiterste stand naar de andere was gezwaaid.
Negen meter lang was hij, te lang voor de hoogte van de zaal. Daarom zat er een
spleet in de vloer, waardoorheen de slinger tot in de eronder gelegen zaal reikte.
Zoals deze klok tikte heb ik nooit een andere horen tikken. Zij gaf weliswaar niet
vaker dan elke drie seconden een tik, maar dan ook met een geluid of de wereld een
kolossale boom was, op de wortel waarvan om de drie seconden een geweldige bij
genadeloos neerkwam. (54-55).

Volgens de overlevering is het gewicht van dit "diabolische" uurwerk zo zwaar
dat het, als het niet tijdig opgehesen wordt, door de grond zal zakken naar de tweede
verdieping en vandaar naar de eerste, en zo verder, tot het door de bodem van de
diepste kelder zakt. De sterkte van het paleis zou daardoor worden uitgehold en het
hele bouwwerk zou reddeloos in elkaar zakken tot een puinhoop. (58).

De klok heeft, in de beschrijving die ervan gegeven wordt, onmiskenbaar een
mythisch karakter. Zij wordt niet alleen geassocieerd met de mogelijke ondergang
van het paleis, waarmee ze verbonden is "als mijn hart aan mijn lichaam" (57), maar
zelfs ook met gedachten over het einde van de wereld, van de `wereldboom', aan wier
wortels zij de biji van haar geweldige slinger legt, "genadeloos", om de drie seconden. 3 Wat wij in het geciteerde fragment voor ons zien is de 'wereldboom', de losmische boom', de 'wereldas' (axis munch) die in talloze religies en mythologieen figureert en die de drie wereiden — hemel, aarde, onderwereld — met elkaar verbindt. 4
een lange, aanhoudende, InhetdorHmasgvcebldptij
chronische aanslag op het universum.
De centrale klok, in al haar "grove eenvoud" (55) met haar ongewoon kleine wijzerplaat, onderscheidt zich in de ogen van de verteller nadrukkelijk van de leugenachtig opgedirkte andere klokken en pendules, die, als kunstwerkjes bedoeld,
hun wezenlijke boodschap dat elke seconde er

een

is en nooit terugkeert, en dat ons

levee elk uur een uur korter wordt, iets minder wreed wilden maken. Met hun
belletjes en deuntjes gaven ze de indruk vrolijk de komst van een nieuw uur aan te
kondigen, in plaats van de dood van het vorige uur te bezegelen. [...] Verder tellen
dan tot twaalf konden ze niet, maar ze begonnen zonder enige schaamte van voren of
aan. Een oude kalender dien je weg te gooien, is verlopen als de data die hij aangeeft,
voorbij zijn. Een klok brengt niets voort dat weggegooid kan worden, vertoont elke
dag dezelfde wijzerstanden, brengt dezelfde geluiden voort in dezelfde volgorde. Wat
een bedrog! [...] De voorbije wren staan voor nul op de balms, alsof zij er nooit zijn
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geweest. Elke twaalf uur is de lei weer schoon en begint de klok opnieuw te tellen,
evenzo blijmoedig ieder uur inleidend met hetzelfde vrolijke lied, in plaats van met
weemoedige klanken het uur te herdenken dat verstreken is, en nooit meer zal
opstaan uit de doden. (55-56).

De tijd is dus onomkeerbaar, anders dan de cyclische beweging van de wijzers van
de klok suggereert en anders dan het zuiver Newtoniaanse wereldbeeld, dat een
`absolute' tijd kept, impliceert.
Verderop in de roman zien we de grote, centrale klok — en daarmee de onomkeerbare tijd zelf— opnieuw verbeeld als een onomkeerbare destructieve kracht, een
"speer van geluid" die time's arrow in herinnering roept. 5
Elke drie seconden de tik van de reuzenklok, een speer van geluid, die tot de kern van
de aarde doordrong.
[...] dit grove zwarte raderwerk [dat] om de drie seconden een Land des tijds in de
wereld sloeg. (139).

Zoals bekend opent de roman met fragmenten uit de filosofische doctoraalscriptie
van de hoofdpersoon, Tijd en duur. En ook daarin komt de onomkeerbaarheid van
de tijd ter sprake, al wordt die daar nog niet met een onafwendbaar wereldeinde in
verband gebracht.
Kalender en jaartelling brachten niet alleen orde en opvolging aan in het verleden,
rangschikten niet alleen de voorbije dagen als kralen aan een snoer [...]. Snoer van
de dagen lag niet langer om een rad van fortuin dat alleen maar draaide. Het werd
een draad die liggen bleef, zich afwikkelend van een klos garen die voortrolde, en
nooit meer terugkwam waar hij eenmaal was geweest. (13/14).

Hoe bedrieglijk klokken zijn, wordt ons in het eigenlijke verhaal dat de roman
draagt, net zo voor ogen gehouden als hier, in de scriptiefragmenten. Maar tegen
die achtergrond is nu juist de betekenis van de grote, centrale klok uit het eigenlijke
verhaal, met haar kleine wijzerplaat, opmerkelijk. In feite staat zij dichter bij de
kalender dan bij al die leugenachtige (vgl. 56) klokken die steeds weer opnieuw
beginnen met tellen, zonder ooit een totaal zichtbaar te maken. Zonder ooit aan te
geven hoeveel uren ze gelopen hebben sinds ze voor het eerst in werking zijn gesteld.
Van de grote klok zou het gewicht, aldus de bags van de `heilige van de horlogerie',
die het weer van zijn voorganger had vernomen, door de vloer kunnen zakken, en
vervolgens ook door de vloer van de eronder gelegen zaal.
Verder zakken zou het... door de volgende zaal heen en door de zaal die daar weer
onder ligt. Het zou tot in de kelder dalen. Het moet blijven zakken, want de klok
blij ft lopen. (140) .

Natuurlijk kan het gewicht worden opgehaald, en dat gebeurt ook regelmatig, zoals
we hebben gezien. Maar nodig is het strikt genomen kennelijk niet. Wel doet zich
dan de vraag voor, of de kabel die het gewicht draagt, daar wel lang genoeg voor is.
Die kabel is eindeloos lang. Nog dieper zou het gewicht dalen. Diets is in staat het
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tegen te houden. Al dalende komt het dichter bij het middelpunt van de aardbol. Dit
wil zeggen dat de kracht waarmee het naar beneden getrokken wordt, toeneemt. Er
zal op den duur een put van duizenden meters diep ontstaan, ook al moet het eeuwen
duren. De klok blijft lopen. (140).

Zelfs als het paleis tot een puinhoop in elkaar zou storten en de Wok dus verloren
zou gaan, dan nog zou de tijd niet tot stilstand komen, zo voegt de hoofdpersoon
daar even later nog aan toe.
De klok staat voor de tijd, die haar slopende arbeid verrichten zal tot zij het middelpunt van de aardbol bereikt heeft. En die, zoals gezegd, onomkeerbaar is. De
kabel waaraan het gewicht hangt, laat zich gemakkelijk vergelijken met het snoer
waarvan sprake is in een van de scriptiefragmenten. Met de draad die zich afwikkelt
van een klos garen die voortrolt (beeld voor de cyclische beweging van de klokketijd), maar die "nooit meer terugkwam waar hij eenmaal was geweest". (14).
Wat de wijzers tonen op de kleine wijzerplaat van de grote, centrale klok is irrelevant voor wat zij representeert. De pijI of de speer (vgl. 139) heeft een richting.
Richting en beweging samen heten verval en leiden naar de ondergang; naar de individuele dood en naar de dood van de kosmische boom. In feite hebben we hier te
maken met de `tweede hoofdwet van de thermodynamics , voortbrengsel van de
negentiende eeuw en als zodanig onderdeel van de dubbele erfenis waarmee de
fysica de twintigste eeuw is in gegaan. Enerzijds zijn er de wetten van Newton, die
overeenkomen met het concept van een statisch heelal en een omkeerbare tijd 6 (met
het uurwerk als metafoor voor dat universum), anderzijds is er de leer van de onomkeerbaarheid van fysische processen, van de voortdurende toename van entropie in
het universum, met als zinnebeeld de stoommachine, die immers aanleiding heeft
gegeven tot de eerste reflecties over thermodynamica en entropie.? Ms consequentie van de genoemde tweede hoofdwet stevent het universum onherroepelijk of op
zijn 'warmtedood'. 8 Op het ultieme thermisch evenwicht, het moment waarop de
kwaliteit van alle aanwezige energie zodanig gedegradeerd is, dat zij voorgoed
onbruikbaar is. 9 Zoals bekend heeft Lord Kelvin dit absolute nulpunt door middel
van berekeningen vastgesteld op -273,15 graden Celsius.
Hoewel Hermans in Een heilige van de horlogerie niet over energie en entropie
spreekt, maar impliciet wel over erosie, is het veelzeggend dat hij in zijn beschrijving
van de grote, centrale klok een wijzerplaat memoreert die niet groter is dan "die van
een manometer van een stoommachine". (54). Zo'n tachtig pagina's verderop herhaalt de verteller zijn typering van de wijzerplaat als "niet groter [...] dan de wijzerplaat van een manometer". (136).
Hermans betwist welbeschouwd de adequaatheid van de traditionele uurwerkmetafoor, door de grote, centrale klok uit zijn roman tot een beeld te maken voor
erosie, voor de voortgaande en onafwendbare afslijting van de aardbol. Hij schaft
de klassieke mechanistische uurwerkmetafoor niet af, maar legt een ander accent.
In zijn beeld van de klok ligt het zwaartepunt niet op het zorgvuldig georganiseerde raderwerk, en daarmee op de causaliteit volgens welke het systeem beweegt. In
het mythisch gekleurde verhaal van de grote, centrale Wok, toont die klok ons door
middel van het in potentie steeds verder zakkende gewicht, de ware aard van de tijd,
de chronische destructie die zij is.
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Erosie
Hermans studeerde fysische geografie aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde in 1955 aan dezelfde universiteit tot doctor in de wis- en natuurkunde
met het proefschrift Description et genese des depots meubles de surface et du relief de
l'Oesling. Tot zijn publicaties als geograaf behoort, behalve zijn proefschrift en enkele kleinere geschriften, waaronder de tekst van zijn openbare les bij de aanvaarding
van het ambt van lector aan de Rijksuniversiteit Groningen (1958), het boek Erosie uit 1960. 10 Het is een populair-wetenschappelijke publicatie in die zin, dat de
auteur blijkens zijn voorwoord hoopt dat zijn boek leesbaar zal zijn voor "iedere
belangstellende", en dat het misschien ook "leerzaam" zal zijn "als inleiding voor
hen die landbouwonderwijs volgen of gevolgd hebben, voor beginnende studenten
in de geologie, de geografie, de economie en de sociale wetenschappen, kortom
ieder die met het erosieprobleem op de een of andere wijze te maken krijgt". (5-6).
In de Inleiding tot zijn boek herinnert Hermans eraan, dat al in de zeventiende
eeuw bij filosofen als Descartes en Leibniz de gedachte is opgekomen, het gehele
universum te vergelijken met een nauwkeurig geregelde machine. Maar, zegt hij
erbij,
haast alle machines die de wereld driehonderd jaar geleden kende, waren machines
met bewegende delen: raderwerken. Zij waren gebaseerd op de eenvoudige wet dat

een omwenteling van een groot rad bijvoorbeeld twaalf omwentelingen van een klein
rad ten gevolge heeft en dat er, omgekeerd, twaalf omwentelingen van een klein rad
nodig zijn om het grote rad eenmaal te doen ronddraaien. De meest algemene
toepassing hiervoor vond men in het uurwerk. (7).

Met dit soort mechanistische stelligheid, zegt Hermans, worden kosmische processes al lang niet meer beoordeeld. 11
Wanneer in onze tijd iemand zegt dat een toestand B veroorzaakt wordt door een
toestand A, bedoelt hij min of meer dat, wanneer A eenmaal geschied is, andere

toevalligheden dan het optreden van B zo goed als buitengesloten zijn. [curs. van mij]

Er kan, met andere woorden, nog steeds sprake zijn van voorspelbaarheid, maar het
is voorspelbaarheid in hoge mate en zeker geen absolute. Het gedetermineerd zijn
van oorzaak-en-gevolg-ketens maakt plaats voor een spreken over zeer waarschijnlijk optredende "toevalligheden".
"De vergelijking van de kosmos met een klassiek uurwerk gaat mank," vervolgt
Hermans, "maar kan misschien toch zijn nut hebben, nu het erom gaat probleem
en inhoud van dit boek aan te geven." En zoals dat in Een heilige van de horlogerie
in zekere zin nog impliciet gebeurde — door de grote, centrale klok quasi terloops
(maar intussen wel twee keer!) met een stoommachine in verband te brengen — zo
varieert hij hier de traditionele mechanistische metafoor van het uurwerk door er —
in dat metaforische uurwerk, in het heelal — een met een "hefboom" verbonden
"slagwerk" aan te brengen. A bang..., meteen is daar die associatie met het einde (en
het begin?) van de wereld.
In een klok met een slagwerk, waarvan dat slagwerk elk half uur in werking komt,
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gebeurt er, voor wie niet beter weet, absoluut niets met het slagwerk in de tijd dat de
grote wijzer zich ergens tussen het hele en het halve uur beweegt. [Er is niets
zichtbaar, meetbaar.] Maar in werkelijkheid wordt er bijvoorbeeld in het mechanisme
een hefboom langzaam opgeheven die, als hij op een bepaald punt aangekomen is,
het slagwerk ontgrendelt. (7-8).

Het uurwerk, zegt Hermans, stelt het slagwerk in werking, maar het gaat hier niet
om twee afzonderlijke machines: ze vormen samen een geheel. Om to kunnen slaan
moet het slagwerk een bepaald tijdsverloop doormaken; het slaan is het ogenschijnlijk piotse/inge resultaat van een continu proces.
Hermans wijst op de samenhang tussen de aarde, als deel van de kosmos, en die
totale kosmos:
onze aarde verkeert ten opzichte van de kosmos min of meer in dezelfde situatie als
het slagwerk van de klok uit ons voorbeeld tussen de halve en de hele uren. De laatste
keer dat de kosmos zich intensief met de aarde bemoeid heeft is bijna uit het gezicht
verdwenen; het was toen de aarde ontstond. De volgende keer dat de kosmos zal
ingrijpen is nog niet in zicht. Het zal zijn als de aarde vergaat, of als de zonne-energie
die het aardse leven en de circulatie van de dampkring in stand houdt, verstek laat
gaan. (8).

De grendel wordt langzaam opgeheven; de aarde blijft niet in rust. Misschien is er,
aldus Hermans, zelfs meer dan een grendel. En "iedere grendel, iedere hefboom is
op zijn beurt weer uit een groot aantal kleine hefboompjes samengesteld die ook
weer elk op hun beurt in beweging moeten komen." (9). Als er dus al sprake mag
zijn van causaliteit, dan gaat het om een buitengewoon complexe vorm daarvan.
Het tijdstip waarop de aarde `ontgrendeld' raakt is niet voorspelbaar, en ook weet
niemand precies wat er dan gebeuren zal. Onvoorspelbaarheid en gedetermineerdheid gaan hier samen, zoals het geval is in de dynamica van complexe systemen waarvoor ook wet de in de wetenschappelijke wereld nog niet zo canonieke term chaostheorie gebruikt wordt.
Hermans:
Alle processen waar wij over zullen spreken [in dit boeld, bestaan uit elkaar
opvolgende evenwichtstoestanden. Een moeilijke vraag is in hoeverre een evenwicht
dat telkens verbroken wordt, nog een evenwicht kan worden genoemd". (9)

Evenwicht wordt verbroken, maar een nieuw evenwicht ontstaat. Het is een
beschrijving van fysische processen, analoog aan die welke de thermodynamica
beschrijft. Dat in een geIsoleerd systeem de entropie aanhoudend toeneemt, impliceert dat het heelal, via talloze `tussentijcise lokale evenwichtstoestanden gedurig op
weg is naar het definitieve evenwicht, waarbij er geen mogelijkheden meer zijn voor
verandering: de warmtedood van het heelal.
Het onderwerp van Hermans' beschouwingen, het verschijnsel erosie, wordt
door een merkwaardige ambivalentie getypeerd. Erosie, tot uitdrukking komend in
de wijze waarop evenwichtstoestanden verbroken worden terwij1 er een nieuw tijdelijk evenwicht ontstaat, is niet zonder meer een vanuit menselijk standpunt negatief verschijnsel.
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De aarde, zoals zij zich thans aan ons vertoont, zou niet denkbaar zijn zonder erosie.
De mens, al in de meest primitieve beschavingsvorm een erosieve factor van groot
gewicht, zou zonder erosie nooit zijn ontstaan. (10).

Het kan verhelderend zijn, hier nu naar Hermans' kleine essay Achter borden Verboden Toegang' te verwijzen, uit de bundel Het sadistische universum.
Hier wordt duidelijk wat onze planeet in werkelijkheid is: een grote steen, inwendig
rein, hard, en helder, van buiten wat vuil, slijmerig en versleten.
Uit dat vuil, dat slijtagemateriaal, dat slijpsel, achtergelaten door de verwering van
ijs, sneeuw, regen en wind, is alles voortgekomen: de microben, de planten, de dieren
en de mens. (144).

In Een heilige van de horlogerie zien we hoe het niet ondenkbaar is, dat ook het binnenste van de aarde door de tijd wordt aangeraakt en tot verval gebracht. Wat in het
essay nog "rein, hard en helder" heet, is niet definitief onschendbaar.
Erosie is een complex van processen: processen die (mede) de mens hebben
voortgebracht, processen die niet zelden door die mens in gang worden gezet en die
zelf, op dikwijls onverwachte wijze ook weer hun uitwerking hebben op het bestaan
van de mens op de totale planeet. Het is als in de thermodynamica: er gaat binnen
het gesloten systeem geen energie, of materie, verloren, maar zij wordt wel steeds
minder bruikbaar. De laatste honderd jaar verloren, aldus Hermans,
zonder voorzorgsmaatregelen in gebruik genomen gronden

hun bodem door

erosie [en] de door water en wind getransporteerde aarde verspreidde zich over
gebieden die zelf niet van erosie te lijden hadden, het water vervuilend, alles onder
stof bedelvend. Het regenwater kon niet meer opgenomen worden in de
kaalgeworden stroomgebieden van de rivieren, de rivieren traden buiten hun oevers
en verwekten overstromingsrampen. (12)

.

Blind voor de "oorspronkelijke chaos" — ik citeer uit de Treambule' van de verhalenbundel Paranoia (1953) — waarmee hij niet leven kan en wil, is de mens, niettegenstaande al zijn pogingen tot het scheppen van orde — in wetenschap, techniek,
religie, kunst, moraal — volgens Hermans op weg naar die zelfde chaos, die niet
alleen de oorspronkelijke maar ook de ultieme is. Naast of beter nog `onder' time's
arrow, vinden we hier time's cycle geintroduceerd. De geordende wereld is bij Hermans niet door God uit de als leegte opgevatte chaos, uit het volstrekte niets, geschapen; een wereld die goed was maar daarna gevallen is (de westerse en christelijke
opvatting dus). Er is in zijn wereldbeeld sprake van een "oorspronkelijke chaos", die
uitsluitend door de mens — en dus niet door de natuur (of de materie) zelf als negatief kan worden beschouwd. De mens brengt er, zolang hij als soort bestaat, niet
meer dan een schijnorde in aan. Een schijnorde die hij `cultuur' noemt.

Entropie en apocalyps
De grote, centrale klok uit Een heilige van de horlogerie is een beeld voor de erosie
waaraan de wereld, vanuit menselijk perspectief gezien, te gronde gaat. Een beeld
voor de gedurige toename van entropie, mogen we misschien ook wel zeggen. De
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klok beschikt niet over een `gewone grote wijzerplaat (vgl. ook 76), maar wel over
iets als een "manometer" van een stoommachine.
De klok had in verbinding moeten staan met de enorme paddestoelvormige ijzeren bel die het torentje van het paleis bekroont, maar die aansluiting is er niet. De
klok is door haar makers niet voltooid. De mythische klok kent in haar binnenwerk
dus wel een langzaam bewegende slagwerkgrendel (vgl. Erosie), maar naar buiten
toe blijkt hiervan helemaal niets. Weliswaar wordt er in het binnenwerk van de Wok
steeds weer een evenwichtstoestand verbroken, om te worden opgevolgd door een
andere, op weg naar een definitief en catastrofaal equilibrium — wanneer de klok
voor de ondergang luidt — maar nooit is hiervan jets waar te nemen. Toch zal, met
een woord van Hermans uit Erosie, de aarde ooit "ontgrendeld" raken. Het is in dit
verband veelbetekenend, dat de paddestoelvormige bel op zeker moment door de
natuurzelf; door de bliksem, tot klinken wordt gebracht. Zij luidt dan het begin van
het einde in: stortregens en de ondergang van het paleis. Het is een soort Dag des
Oordeels.
Een bliksemschicht spande zich sidderend, maar meedogenloos, tussen de
onweerswolk en de ijzeren bel op het dak van de paleistoren. De klap was zo luid, dat
het rivierwater ervan leek op te spatten, en een metalen galm verbreidde zich over het
land als de stem van de Engel des Oordeels. (173).

1k denk dat we bij de (gebruikelijke) paddestoelachtige vorm van de be! een apocalyptische asssociatie mogen hebben: de paddestoelwolk bij de explosie van een
atoombom. Op bladzijde 102 103 komt de mogelijkheid ter sprake van een "oorlog met atoombommen" die mogelijk een einde zal waken aan het leven op aarde:
door de mens versnelde (natuurlijke) erosie.
De grote, centrale klok is een beeld voor de erosie waaraan de aarde te gronde
gaat. Het verhaal van de langdurige en hevige regenval en de overstroming van de
rivier maakt die erosie extra zichtbaar. Toch is `erosie' hier niet alleen, en misschien
zelfs niet in de allereerste plaats, op te vatten als een term uit de fysische geografie.
Het begrip erosie staat bij Hermans dicht bij `entropie' en wordt door hem ook in
overdrachtelijke zin gehanteerd. Bij voorbeeld wanneer hij zijn hoofdpersoon laat
discussieren over het belang van een punctuele plichtsvervulling, over de noodzaak
stevig de hand te houden zelfs aan voor het heil van de wereld ogenschijnlijk onbetekende, onnozele ldeine taken. De menselijke (schijn)orde moet gehandhaafd worden. "[E] r zou geen haan naar kraaien," zegt de hoofdpersoon, "als ik [de klokken]
niet meer opwond. Daarom doe ik het juist."
-

Ik sla er nooit een over. Natuurlijk weet ik wel dat er in ons leven geen gebrek is aan
verkeerde dingen, die je doen kan zonder dat het in de gaten loopt. Maar wat zou er
van de maatschappij terechtkomen, als iedereen ze dan ook werkelijk ging doen? [...]
Ik probeer mijn leven in een bepaalde vorm te houden. (120). 12

Met deze laatste opmerking, over zijn levensvorm', refereert de hoofdpersoon aan
de Wittgenstein van de Philosophische Untersuchungen, en geeft hij tegelijkertijd aan
dat hij zijn cultuur, ideologie, mythografie, geografie, religie of wat voor zingevende ideeen dan ook voor erosie — in overdrachtelijke zin — wil bewaren. Om pragmatische redenen. Vorm' contra 'chaos', waarbij het concept `vorm' nauw verbon-
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den is met een op herhaling en cycliciteit gefundeerde levenspraktijk. Wanneer Hermans' hoofdpersoon voor de eerste keer lichtjes tegengewerkt wordt in zijn zo regelmatige bezigheden, zegt hij:
't Was alsof ik tot dusverre op een ringspoorbaan had gereden, maar nu had niet
alleen iemand een born op de rails gelegd, er was bovendien een wissel verzet, die het
wagentje waarin ik voortgesukkeld had, meedogenloos opzij dreef naar een totaal
onbekend, onoverzienbaar spoorwegnet. (41).

Niet alleen de `natuur', ook de mens en zijn `cultuur' dragen bij aan het verval. Zelfs
de grote klok, die we door de wijze waarop Hermans ze beschrijft, als een metafoor
voor de kosmische erosie zijn gaan zien, moet eraan geloven. Zij wordt gesloopt.
Wat dit laatste betreft, heeft Hermans voor zijn lezers een verrassing in petto. Het
enorme gewicht, die "monsterlijke loodklomp" met de omvang en de vorm van een
bierton, blijkt uit elkaar gehaald to kunnen worden. Het is opgebouwd uit loden
schijven, die zonder moeite door een man gedragen kunnen worden (203). Zo onttakelt, zou men kunnen zeggen, Hermans ten slotte de mythe van het allesvernietigende gewicht. En van het begrip `erosie' zo lijkt het wel; van `erosie' als het kernbegrip van de ultieme, alle vormen van ondergang unificerende en die ondergang
dus `verklarende' en `voorspellende' theorie. Als de waarheid ergens zetelt, bij Hermans, dan is het in een beperkt gebied van de wetenschap, van de natuurwetenschap. Maar zelfs daar moeten we ernstig rekening houden met de mogelijkheid dat
het universum ons csadistisch' misleidt.
"De mensheid denkt in een orde die niet werkelijk bestaat en is blind voor de
oorspronkelijke chaos. Er is maar een werkelijk woord: chaos." Zo staat het in
Paranoia. Jets anders dan 'chaos' is er in deze visie nooit geweest. En deze chaos kan
het best stellen zonder de mens. `Erosie', de afslijting van `vorm' en 'cultuur', is een
term die alleen vanuit menselijk perspectief negatief geconnoteerd en dus betekenisvol kan zijn. 13 Dit lijkt ook de betekenis van wat er in Een heilige van de horlogerie met de grote klok gebeurt. Zij vertegenwoordigt het dreigende einde van de
wereld en wordt als zodanig — als apocalyptische dreiging — gedemythologiseerd.
Het in erosie geimpliceerde tijdsverloop is onomkeerbaar. "[E]rosie, hoe ook door
grondbeschermende maatregelen vertraagd" gaat "onherroepelijk verder", schrijft
Hermans in Erosie.
Wel zal eenmaal de zee het geerodeerde materiaal teruggeven, zoals hij zoveel
gebieden die uit marine afzettingen bestaan, teruggegeven heeft. Maar dit gaat in een
ander tempo dan het menselijke tempo. Bij het geologische tempo van vele miljoenen
jaren valt de hele geschiedenis van de mensheid in het niet. (170-171).

We zien hier hoe de `pijI van de tijd' en een cyclische tijdsopvatting met elkaar verzoend kunnen raken of elkaar in elk geval niet uitsluiten, wanneer de tijd maar lang
genoeg verstrijkt. 14 Maar we zien ook dat de mens, in zijn nietigheid, volledig buiten die verzoening staat.
Voor de mens, die het hele bestaan, alle materie en alle leven, beschouwt als zijnde op hem betrokken, is erosie een bedreiging. Maar wat de mens `erosie' noemt, is
— aldus Hermans, een proces dat zich in feite jenseits bevindt van wat goed of slecht
voor hem is. Het is "bij objectieve beschouwing van de natuur" 15 een lege term. Om
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nog maar te zwijgen van 'cultuurerosie', het concept waartegen de auteur zich keert
in de elfde stelling van zijn proefschrift uit 1955:
De term 'cultuurerosie' is zowel in cultureel als physisch-geografisch opzicht weinig
gelukkig te noemen. (Donkersloot, Critisch Bulletin, Jan. 1950).

De betekenis van deze stelling ligt nu voor de hand: `cultuur' — in welke betekenis
dan ook — erodeert niet en kan nooit een waardevermindering van iets waardevols
impliceren, omdat zij zelf juist een verschijningsvorm is van erosie. Cultuur is per
definitie erosie: erosie en verval van de enige onwrikbare en keiharde waarheid die
voor Hermans bestaat, die van de `grote steen' die onze planeet in werkelijkheid is,
Inwendig rein, hard en helder, van buiten wat vuil, slijmerig en versleten'. 16

Slotopmerking
Wie zich ten slotte afvraagt wat Hermans' studie Erosie en zijn roman Een heilige
van de horlogerie, in samenhang bestudeerd, zichtbaar maken met betrekking tot de
vraag hoe de mogelijkheden van wetenschap en literatuur zich tot elkaar verhouden, kan constateren dat Hermans in zijn (populair-)wetenschappelijke geschrift
het concept `erosie' volledig serieus neemt. 17 In de roman echter Veconstrueere hij
het begrip erosie en de metafoor van de grote klok: ook dat blijkt — overigens binnen de `mythe' van een roman! — een menselijke mythe. Niet meer en niet minder.

Dit artikel is gebaseerd op een lezing voor de Onderzoekschool Literatuurwetenschap,
Winterschool Intopretatie, Leiden, december 1997.
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Noten
1 Hermans 1971, 12.
2 Hermans 1960, 174.
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3 Hoewel de centrale klok in haar verticale positie zelf misschien enige gelijkenis vertoont met een boom, is het hier in feite dus de wereld die met een
kolossale boom vergeleken wordt.
4 Vgl. Yans 1992, 292-293, die naar Mircea Eliade verwijst.
5 Met betrekking tot de 'time's arrow'-metafoor zie Coveney / Highfield
1991. In verband met de "tand des tijds" die de grote klok in de wereld
slaat, vgl. Hermans 1960, 11: "Erosie is zo goed als altijd en zo goed als
overal werkzaam. Zij knaagt aan de aardkorstmet een groot aantal kleine
schokjes of met een geringer aantal grotere die wat verder uit elkaar liggen."
(Cursivering van mij.)
6 In Newtons fysica zijn ruimte en tijd absolute categorieen. Wat de tijd
betreft, betekent dit dat hij, als factor in berekeningen (t), een negatieve
waarde kan hebben en dus comkeerbaai is.
7 In 1824 publiceerde Carnot, nadenkend over de wijze waarop in een stoommachine warmte wordt omgezet in arbeid, zijn Reflexions sur la puissance
motrice du feu, waarmee de grondslag werd gelegd voor de tweede hoofdwet
van de thermodynamica.
8 Volgens de klassieke interpretatie van de tweede hoofdwet althans.
9 Vgl. Coveney / Highfield 1991, 153.
10 Ook Yans 1992, 294, heeft, in een noot, gewezen op verwantschap tussen
de in Een heilige van de horlogerie behandelde thematiek en de inleiding van
Erosie. Een verwijzing naar de thermodynamica, bijvoorbeeld naar aanleiding van de wijzerplaat van de grote kiok, "niet groter dan die van een
manometer van een stoommachine", vindt men bij hem niet.
11 Men kan hier denken aan David Humes kritiek op het denken in termen
van oorzaak en gevolg.
12 Vgl. "Mijn levenspatroon dreigde uiteen te vallen." (40).
13 Vgl. Hermans 1960, 9, waar de vraag wat "het juiste evenwicht" in de
natuur is, gezien wordt als een vraag die alleen te beantwoorden valt "wanneer men de mens als doel en bekroning van de kosmos beschouwt".
14 Vgl. Gould 1987 over time's arrow en time's cycle in het denken van o.a. de
geologen Hutton en Lyell.
15 Hermans 1960, 9.
16 Ik citeer hier nogmaals uit het eerder aangehaalde essay Achter borden Verboden Toegang': Hermans [1964] 1983, 144. Vgl. Dusters 1996, 163-165.
17 Ook al relativeert hij de negatieve betekenis ervan door in zijn inleiding heel
even een buitenmenselijk standpunt in te nemen. En ook al personifieert hij
`erosie' door haar te laten Inagen' en haar 'taken' toe te schrijven. (Hermans
1960, 11).
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De beestearis
Een opmerkelijke bewerking van Richard de Fournivals
Bestiaire d'amour
Gera Dambrinkl
De Middelnederlandse fragmenten van de Beestearis
Dat vrouwen veel gerneen hebben met wolven en adders, dat er een land bestaat
waar zwanen harpmuziek nabootsen en dat sommige mannen zijn te vergelijken
met gieren, dat alles kunnen we lezen in Richard de Fournivals Bestiaire d'amour.
Een bestiarium, een tekst waarin dieren met hun eigenschappen worden beschreven, dat afwijkt van zijn soortgenoten: de in de bestiariumtraditie gebruikelijke religieuze thematiek die aan het gedrag van de dieren werd verbonden, is door Richard
namelijk vervangen door een amoureuze. Hij heeft het werk geschreven in de vorm
van een brief aan een dame, waarmee de tot dan toe afgewezen minnaar een laatste
poging zegt te doen om haar liefde te winnen. Vergelijkingen met dieren en hun
eigenschappen moeten zijn geliefde overtuigen van zijn oprechte liefde en van haar
onterechte afwijzende houding.
Op twee perkamenten bladen die in de UB Amsterdam worden bewaard onder
de signatuur I A 24 f, zijn twee fragmenten overgeleverd van een Middelnederlandse
vertaling in verzen van dit Bestiaire d'amour. Een van de bladen bevat 114 versregels
uit het eerste kwart van de vertaling, het andere bevat de laatste 84 verzen. 2 De tekst
besluit op het verso van dit blad met 'Explicit die Beestearis', waarna nog het
opschrift 'Hier beghint Ovidius' met daaronder de eerste tien regels van een gedicht
over de liefde3 zijn bewaard. Het handschrift is, getuige het dialect, afkomstig uit
West-Vlaanderen en wordt gedateerd omstreeks 1290. 4
Staat de verwantschap met de prozatekst van Richard de Fournival vasty, over het
auteurschap van de Middelnederlandse Beestearis bestaat vooralsnog geen zekerheid. Gepleit is voor de stelling dat dit gedicht het door Jacob van Maerlant bekritiseerde werk van Willem uten Hove is 6, de priester die net als Maerlant een bestiarium maakte, maar die volgens laatstgenoemde `uten Walsche dichte' en Vat ware
begheven' had. 7 Maerlant zou bier kunnen doelen op de afwijkende thematiek die
de Middelnederlandse dichter, in navolging van zijn Franse voorbeeld, verbindt aan
de reeks dieren die hij beschrijft.
De Oudfranse prozatekst van Richard de Fournival is niet alleen overgeleverd in
verschillende redacties 8, ook bestaan er twee bewerkingen in verzen: Richards eigen
Bestiaire d'amour en vers 9 en Le bestiaire d'amour rimem , van een onbekende au teur,
welke wordt beschouwd als een uitgebreide imitatie van Richards Bestiaire
d'amour." Tenslotte is er ook een Nederrijnse prozavertaling overgeleverd. 12 De
Middelnederlandse versfragmenten zullen echter in mijn beschouwing centraal
staan.
De Middelnederlandse dichter heeft de prozatekst van Richard niet letterlijk,
woord-voor-woord of zin-voor-zin vertaald, maar heeft de tekst vrij bewerkt. Hij
geeft de inhoud van zijn Franse voorbeeld op een eigen, soms kernachtige en soms
juist uitgebreidere manier weer. Op verschillende plaatsen wordt de Middelneder,
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landse vertaling korter, maar ook zijn er passages die de lengte van de corresponderende zinnen in de brontekst overtreffen. De volgende citaten zijn voorbeelden van
een verkorte, respectievelijk uitgebreidere weergave. 13
Richards begin van een passage over de wolf:
'Et ne vous mervellies mie se j'ai l'amor de feme compare a le nature del leu. Car
encore a li leus molt d'autres natures par quoi ii i a molt grengnor samblance. Car
une de ses natures... (p. 15, r. 3-5)
[En verwonder u niet als ik de liefde van de vrouw heb vergeleken met de aard van de
wolf Want de wolf heeft nog veel andere karaktereigenschappen waarbij veel meer
gelijkenis bestaat. Want een van zijn karaktereigenschappen...]

wordt door de Beestearis dichter ingekort tot twee versregels:
-

Van den wlf" Baer ic of achter liet,
Mach men segghen groot bediet;
Want hie (...) (r. 67-69).

TervvijI de passage over de hond:
Car se jou puisse faire ausi comme 1i chiens, Id est de tel nature ke quant it a vomi,
k'i repaire a son vomite et le remangiie, jou etise volentiers me proiere rengloutie
cent fois, puis k'ele me fu volee des dens.
(p. 14, r. 9- p. 15, r. 2)
[Want als ik had kunnen doen zoals de hond, die een zodanige aard heeft dat
wanneer hij heeft gebraakt, hij terugkeert naar zijn braaksel en het weer opeet, had ik
graag mijn smeekbede honderdmaal ingeslikt, nadat deze mij door mijn tanden was
ontsnapt.]

door de Middelnederlandse vertaler in veel meer woorden uiteen wordt gezet:
Bedij heift het dicke mij iesijn15
Mochtidensak;
Alst heift te vele inghedaen,
Ghevet dat weder ute saen
Vor hem up die eerde neder,
Ende over .1. stic comt het weder,
Ende lecket up al te male.
Dies ielijc, hadic iemocht wale,
Hadic iedaen, als mie was ghesciet
Dat ict mi ontvlieghen liet
Mine claghe ende mine beide
Daer ic ontdecte mede,
Ende als ghi mi ontseit iou minne
Wildict wel hebben iehouden binnen. (r. 53-66)

Behalve de teksten over de hond en de wolf, bevat het eerste fragment de berijming
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van Richards tekst over de krekel, de zwaan, en (gedeeltelijk) de adder; het tweede
blad bevat Richards laatste dier, de gier, en daarmee het slot van de Oudfranse tekst.
In al deze passages wordt, hoewel in eigen bewoordingen, dezelfde inhoud, dat wil
zeggen, dezelfde informatie over de betreffende dieren, weergegeven. Toch is de
Middelnederlandse dichter ook inhoudelijk in een aantal gevallen duidelijk van zijn
bron afgeweken' 6 . Tussen de krekel en de zwaan heeft hij enkele regels over de nachtegaal ingevoegd, en ni de gier volgt nog een passage over de panter waarmee het
gedicht besluit. Ook heeft de dichter een aantal regels tussen de zwaan en de hond
onvertaald gelaten en daar een eigen passage toegevoegd (waarop ik later terug zal
komen).
Deze drie duidelijke afwijkingen van de brontekst, alsook het feit dat de prozatekst is overgebracht in verzen, roepen vragen op. Dacht de Middelnederlandse vertaler zijn brontekst eenvoudigweg (daarmee bedoel ik: zonder verdere bijbedoelingen) te verrijken met enkele voorbeelden die hem bekend waren? Of had hij wellicht
andere bedoelingen met de tekst dan Richard de Fournival had gehad? Paste hij de
tekst misschien aan met het oog op een ander publiek dan waarvoor het origineel
was geschreven? In hoeverre zijn de aanpassingen van invloed op het karakter van
de tekst? In het vervolg van deze analyse zal ik een antwoord proberen te geven op
de vraag wat de aangebrachte veranderingen ons kunnen vertellen over de bedoelingen van de Middelnederlandse dichter en over zijn beoogde publiek. Allereerst is
het daarvoor van belang de brontekst, en vooral de bedoelingen van Richard de
Fournival met deze tekst, nader te bezien.
De brontekst
De proloog van het Bestiaire d'amouropent met de volgende woorden: `Toutes gens
desirent par nature a savoir', ontleend aan Aristoteles' Metaphysica. 17 Vervolgens
betoogt Richard dat de mens om deze reden van God het geheugen (memoire) heeft
gekregen, waartoe het gezichtsvermogen (veIr) en het gehoor (oir) de toegangspoorten zijn. Oog en oor zijn ontvankelijk voor afbeelding en spraak (of `wooed'):
Tainture sect a l'oel et parole a l'oreille' 18 . Afbeeldingen en woorden bereiken op
deze manier het geheugen, zodat het verleden kan worden opgeroepen in het heden.
Dan blijkt waartoe de auteur deze geleerdheid aanwendt: Richard, uit wiens geheugen zijn geliefde niet kan verdwijnen, hoopt met zijn werk hair geheugen te bereiken:
Car je vous envoie en cest escrit et painture et parole, pour the ke, quant je ne
serai presens, ke cis escris par sa painture et sa parole me rende a vostre memoire
comme present. (p. 6, r. 5-8)
[Want ik stuur u in dit geschrift zowel afbeelding als woorden, zodat wanneer ik niet
aanwezig ben, dit geschrift door middel van haar afbeelding en haar woorden mij in
uw geheugen terugbrengt alsof ik aanwezig ben.]

Dit werk is tevens, vervolgt de auteur, zijn laatste poging om haar liefde te winnen:
Et cis escris est ausi corn l'arierebans de sous chaos ke je vous ai envoie dusques a
ore. (p. 7, r. 7-8)
[En dit geschrift is als de arriere-ban van alles wat ik u heb gestuurd tot nu toe.]
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Net als een koning die al zijn in reserve gehouden troepen oproept in de strijd wanneer dit nodig blijkt, verzamelt Richard nu al zijn laatste krachten om een laatste
poging te doen, krachtiger dan alle vorige. Het eerste dier waar de auteur zich mee
vergelijkt, en waarmee de proloog overgaat in de Vierenreeks', is dan ook de haan,
die het hardst zingt wanneer het middernacht is, een tijdstip dat Richard met zijn
wanhoop vergelijkt. Na de haan volgen nog tientallen dieren waarmee Richard zichzelf of 'de man', zijn geliefde of 'de vrouV, of de liefde in het algemeen vergelijkt.
De reeks besluit met de gier, symbool van de slechte minnaar die een vrouw alleen
volgt om misbruik van haar te maken.
Poetica.
In de bestiariumtraditie werd aan het gedrag van dieren een christelijke moraal toegevoegd. In de natuur lager immers Gods lessen voor de mens verborgen; niets had
Hij geschapen zonder bedoeling. Door elementen uit deze traditie te combineren
met de thematiek van de hoofse liefdeslyriek, voegde Richard de Fournival twee tradities samen die tot dan toe gescheiden waren gebleven. 19 Veel beschrijvingen van
dieren ontleende hij aan het Bestiaire van Pierre de Beauvais, waarbij hij echter de
christelijk-moraliserende toevoegingen achterwege liet. 2° Voor de amoureuze
thematiek die hij daarvoor in de plaats stelde, was hij schatplichtig aan o.a. de hoofse minnelyriek van troubadours, 21 waarin het geloof in en het verlangen naar de
ware liefde en het beeld van de vrouw als een zees nobel schepsel, een belangrijke
rol speelden.
Jeanette Beer, van wie in 1986 een Engelse vertaling van Richards werk verscheen, wijst echter op de provocatie die van de tekst uitgaat, just tegenover deze,
wat zij noemt Tlatonische', vrouwvererende ideologie. 22 Uit Richards werk komt
juist een negatieve houding tegenover hoofse idealen, en flink wat kritiek t.o.v. vrouwen naar voren. Het openingscitaat verwijst naar Aristoteles' uitspraak dat rationaliteit een eigenschap is van de mens waarmee hij zich onderscheidt van dieren. Vervolgens worden de liefdesgedragingen van de mens uitgerekend met dieren
vergeleken, en daarmee bekritiseerd als irrationee1. 23 Richard neemt op deze manier
niet alleen afstand van de contemporaine hoofse conventies, ook plaatst hij zijn
werk met deze eerste zin direkt in een geleerde, serieuze, en zoals Beer zegt Aristotelische' context; hij benadrukt het belang van kennis, en behandelt (verderop in de
tekst) thema's als het geheugen en de vijf zintuigen. De auteur bespot zowel de liefde en het gedrag van vrouwen, als zichzelf als slachtoffer van deze irrationele liefde.
De eerste vijf diervoorbeelden maken de dichter zelf belachelijk, die zich in het verleden over had gegeven aan liefdeslyriek, maar daarmee geen enkel resultaat had
behaald. Hij zet zich nu dan ook of tegen zijn vroegere lyrische werk: in dit laatste
geschrift zal hij niet langer zingen, maar vertellen: `...cis escris n'est mie fais en cantant, mais en contant'. 24 Jeanette Beer vertaalt: `...this composition is not in lyric
but in narrative form'. 25 De prozavorm versterkt nog dit contrast met de conventionele liefdeslyriek, welke voor Richard heeft afgedaan. 26
In een aantal handschriften waarin het Bestiaire d'amour is overgeleverd volgt op
Richards provocerende tekst de Re'ponse de la damey , een anoniem, afwijzend antwoord van de dame, waarin de dieren die Richard beschrijft een tegenovergestelde
uitleg krijgen, in het voordeel van de dame. Volgens Beer is dit een 'contemporary
protest to Richard's Aristotelian bestiary' 28, een verdediging van de Platonische lite-
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raire conventies en hoofse idealen, en ook een verdediging van vrouwen in het algemeen. 29
In 1987 verscheen de studie From song to book. The poetics of writing in old French lyric and lyrical narrative poetry van Sylvia Huot waarin het Bestiaire d'amour een
belangrijke plaats inneemt. Huot gaat nog meer dan Jeanette Beer in op het contrast tussen lyrische en narratieve conventies. Ze beschrijft in haar boek de spanning
en de verschuiving in de dertiende en veertiende eeuw tussen enerzijds narratieve,
meestal geschreven en vaak voorgelezen, en anderzijds lyrische, meestal gezongen
teksten3°. In de traditionele liefdeslyriek is de ik-verteller tevens de protagonist,
oftewel de minnaar. Hij stort zijn gevoelens, zijn ervaringen in de liefde, uit in zang,
waarbij geen sprake is van verandering of vooruitgang; het conflict van de minnaar
wordt niet opgelost. Het enige dat gebeurt is denken, treuren (om de onbereikbaarheid van de geliefde) verlangen en zingen. Kenmerkend hierbij is de superieure positie van de dame tegenover de ondergeschiktheid van de minnaar (vaak worden de verhoudingen in feodale termen weergegeven), en diens machteloosheid
haar te veroveren. Hij richt zich direct tot haar met zijn smeekbeden om genade,
maar de 'belle dame sans merci' geeft niet toe. De passie van de minnaar is eeuwig
en onvervulbaar. In traditionele narratieve teksten echter, is sprake van actie, van
progressie; een historische gebeurtenis (dit kan overigens ook een liefdesgeschiedenis zijn) wordt door een buitenstaander, een verteller die niet dezelfde persoon is als
de hoofdpersoon, verteld. Dankzij deze afstand kan het verhaal tot een einde worden gebracht, kan een conflict opgelost worden 31 .
In zogenaamde lyrisch-narratieve werken worden elementen uit beide tradities
samengevoegd: dit zijn narratieve teksten (towel in proza als in verzen) met als
thema de liefde, een ik-verteller die tevens de minnaar is, en (soms) met lyrische,
`gezongen' tussenvoegsels. Het Oudfranse gedicht La Chatelaine de Vergi bijvoorbeeld, bevat een strofe uit een lied van een beroemde trouvere 32. Maar, zegt Huot:
`This transposition of lyric thematics and discourse into narrative format poses certain paradoxes. Most obvious is the conflict between narrative progression and resolution on the one hand, lyric stasis and openendedness on the other. [...1 Equally
important is the issue of medium. Whereas the twelfth-century romance narrator
explicitly presented himself as heir to a long-established written tradition, the
twelfth-century trouvere was explicitly a singer, whose songs derived from his own
personal experience rather than from books'. 33 Huot laat in haar studie zien dat ook
auteurs van hoofse lyriek en lyrisch-narratieve teksten zich steeds meer gaan presenteren als schrijver, en minder als zanger.
Het Bestiaire d'amour behoort tot deze lyrisch-narratieve werken en bevat een
duidelijk poeticaal standpunt betreffende de zojuist genoemde conflicten. Richard
benadrukt in zijn prolong dat zijn tekst geschreven is: hij hoopt via woord en afbeelding (parole en painture) een plaats in het geheugen van zijn geliefde te verwerven.
De aangesproken dame kan deze tekst, d.w.z. de woorden en de miniaturen zien, en
ze kan de woorden horen wanneer de tekst hardop wordt gelezen. Ook zegt Richard
met Hem dat hij niet wil zingen, maar dat hij wil vertellen. Huot vat dit alles samen
onder de term 'audiovisuele poetica'. 34 Door te schrijven kan de minnaar zijn woorden daadwerkelijk aan zijn geliefde sturen, waardoor hij meer kans heeft op een
`oplossing' (namelijk op een positieve reactie van zijn geliefde), dan toen hij zong
(toen had hij te waken met 'lyric stasis and openendedness'). De tekst fungeert
immers als de blijvende representatie van de minnaar bij diens afwezigheid. Diet
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alleen is zang in dat opzicht te vluchtig en dus niet effectief, het is bovendien een
zeer gevaarlijke bezigheid! Richard trekt zijn conclusies uit het voorbeeld van de krekel, die tenonder gaat aan zijn eigen zang, en dat van de zwaan, waarvan de prachtige zang de dood van het dier aankondigt:
Et pour chu vous di jou ke por le paour ke j'oi de la mort au chine, quant jou
cantai miex, et de la mort au crisnon, quant jou le fis plus volentiers, por chu lassai
jou le canter a cest arriereban faire, et le vous envoiai en maniere de contreescrit.
(p. 14, r. 1-4, cursivering van mij)
[En daarom zeg ik u dat om mijn angst voor de dood van de zwaan toen ik het beste
zong, en voor de dood van de krekel toen ik dit het gemakkelijkste deed, daarom liet
ik het zingen achterwege bij het maken van deze arriere-ban, en stuurde ik het u als
een soort `tegengeschrift'.]

Bewerking in verzen
1k heb gesteld dat de bewerking van proza naar verzen in de Beestearis-fragmenten
om onderzoek vraagt. Middelnederlandse versvertalingen van Oudfranse prozawerken zijn niet uitzonderlijk en vormen elk apart, maar ook als geheel, een boeiend onderwerp voor een breed onderzoek. Interessant is dat Franse auteurs de
prozavorm als het medium van de waarheid beschouwden, en de versvorm inherent
achtten aan leugenachtigheid, terwijl Middelnederlandse auteurs hun berijmde
teksten evengoed als `zeer betrouwbaar' aanprezen 35 . Het Middelnederlands
publiek lijkt zelfs lange tijd voorkeur te hebben gehouden voor versteksten. Ook
kan een verklaring voor (het transformeren naar) de versvorm gezocht worden in de
wijze van receptie; voor zowel voordragers als voor een luisterend publiek zou een
berijmde tekst aantrekkelijker zijn geweest dan een prozatekst, terwijI een (weer
geschoold) lezend publiek prozateksten zou hebben gewaardeerd. 36
Bezien in het licht van de studies van Beer en Huot is de versbewerking in het
geval van de Beestearis bijzonder interessant geworden; waarom is een nadrukkelijk
narratieve tekst, waarin lyriek wordt afgewezen, en waarin deze afwijzing wordt versterkt door het gebruik van de prozavorm, nu overgebracht in verzen? Wilde de
Middelnederlandse dichter een publiek aanspreken dat lyriek juist waardeerde, en
nam hij daarom afstand van Richards poetica? Helaas is de Middelnederlandse proloog niet overgeleverd, waardoor we niet zeker kunnen zijn van de overname van
Richards uiteenzetting over het geheugen, woord en beeld. Wel zijn de allereerste
regels van het eerste fragment al heel veelzeggend over de mening van de dichter
over de versvorm en over zang. Het betreft pier de vertaling van de regels die ik al
eerder aanhaalde, en waarmee Richard zich afzet tegen zijn vroegere lyriek:
C'est une raisons par quoi cis escris n'est mie fais en cantant, mais en contant.

(p. 12, r. 2-3)

De Beestearis-dichter vertaalt:
Dits redene waabij
Deise dichte beghinnen sij 37
Dat singhen dat heift lettel ievroemt (r. 1-3)
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Het zingen heeft hem niets goeds gebracht, dus maakt hij nu een gedicht; de vertaler
blijkt het gedicht te zien als vervanging voor zang. Hij lijkt dus geenszins of te wijken van Richards negatieve oordeel hierover. Elders in de tekst, waar Richard zegt
het zingen voortaan te laten (zie bovengeciteerde regels van p. 14, r. 1-4), vertaalt
de Middelnederlandse dichter:
Dat singhen mach is wel haten
Ende moet ooc bij crachten laten (t 35-36)

De vertaler neemt de uitgesproken negatieve mening over zang in zijn berijming
tOch heel duidelijk over.
Dat de versvorm niet noodzakelijk afbreuk doet aan de (poeticale) inhoud lijkt
ook door Richard zelf bevestigd te worden. Hij maakte immers zelf ook een bewerking in verzen, het reeds genoemde Bestiaire d'amour en vers. Van deze berijming
zijn slechts 360 versregels overgeleverd (welke ± 15% van de prozatekst omvatten),
maar deze regels betreffen wel het begin, en daarmee ook de proloog van de tekst,
waarin Richard duidelijk maakt dat hij hiermee inderdaad een ander publiek van
dienst is:
Maistres Richars ha, por miex plaire,
Mis en rime le Bestiaire,
Por ce que on en ait un peu,
Puis en cost et puis en esceu;
Si praingn'on le quel c'on vaurra
Et qui a oIr miex plaira.
Bien sera chascuns escoutez,
Car je vos di, c'est veritez,
Toutes gens a savoir desirrent
Les fais que li encien escrirent. (r. 1-9)
[Meester Richard heeft, om beter te behagen / het Bestiaire in rijm omgezet / opdat
men er wat van kan hebben / dan gebraden, dan gekookt / zo kan men nemen wat
men zou willen / en wat het meest zal behagen om te horen / naar beide zal goed
geluisterd worden / want ik zeg u, het is de waarheid / alle mensen willen kennis
hebben / van de zaken waarover de Ouden schreven.]

Maar de versvorm verandert niets aan zijn afkeurende mening over zang; de krekel
en de zwaan functioneren ook hier als waarschuwende voorbeelden, en Richard
beschouwt zich in dit werk wederom niet als zingend:
Cis escris ici en chantant
N'est mie fais, mais en contant. (r. 259-260)

Jeanette Beer betwijfelt echter of Richard zelf deze tekst evenzeer waardeerde als de
originele prozaversie; zij ziet de berijming als een reactie op de kritiek van de Re'ponse de la dame, en de proloog als `... a topical comment, tinged perhaps with bitterness, about his audience and its preferences'. 38 Richard doet, zo meent Beer, door
de tekst te berijmen dus een concessie aan zijn publiek. De afwijzing van lyrische
poezie past hij daarentegen niet aan; hij weigert te zingen, en verandert niets aan de

DE BEESTEARIS

inhoud van de tekst om deze lyrischer te maken, cl.w.z. hij weigert zich op te stellen
als lyrisch dichter, als een ondergeschikte en bewonderende minnaar.
Volgens Sylvia Huot lijkt de anonieme auteur van het Bestiaire d'amour rime, de
tweede reeds genoemde Oudfranse versbewerking, zichzelf wel als zingend te
beschouwen. De gevaren van zang, waarvoor in dit werk de nachtegaal (in plaats
van de krekel) en de zwaan als voorbeelden dienen, zijn volgens de dichter op deze
tekst van toepassing; hij zegt bang te zijn te sterven aan de gevolgen van dit werk,
en betwijfelt of hij het wel zal kunnen afmaken. Deze dichter heeft namelijk niet
alleen in verzen omgewerkt, ook heeft hij de inhoud, zo meent Huot, in tegenstelling tot Richard in diens berijming, lyrischer gemaakt. Bijvoorbeeld door een proloog toe te voegen waarin hij de dame aanspreekt en haar vergelijkt met een roos.
Hierna volgt dan de beschouwing over het geheugen en het belang van het geschreven woord. Huot concludeert: 'The aspect of lyric address to the lady is privileged
over that of the didactic scientific treatise'. 39 De dichter behoudt de audiovisuele
poetica dus wel (hij benadrukt het gevaar van zang en het belang daarentegen van
het geschreven woord), maar maakt de tekst lyrischer (hij gedraagt zich meer dan
Richard de Fournival als een bewonderende minnaar die zijn geliefde vereert) waarbij hij zich bewust is van zijn ingrijpende (gevaarlijke!) bewerking.
De hierboven gestelde vraag of de Middelnederlandse dichter een publiek wilde
aanspreken dat lyriek waardeerde, en daarbij afstand nam van Richards poetica,
moet nu worden bijgesteld. Het blijkt namelijk zowel mogelijk de tekst te berijmen
zOnder de inhoud te veranderen (Bestiaire en vers), als de tekst lyrischer te maken en
daarbij toch Richard's audiovisuele poetica te behouden (Bestiaire rime), hoewel in
beide gevallen het radicale anti-lyrische standpunt van Richards proza-origineel
kracht verliest. Ook al is de vorm van de Middelnederlandse tekst op een publiek
afgestemd dat kennelijk de versvorm prefereerde boven de `geleerde' prozavorm
(wat bijvoorbeeld te maken zou kunnen hebben met de eerder genoemde wijze van
receptie), de audiovisuele poetica van Richard lijkt tot nu toe gerespecteerd te zijn.
Om hierover meer zekerheid te krijgen, en om te onderzoeken of de dichter de
inhoud van de tekst lyrischer heeft gemaakt, zal ik me nu op de inhoudelijke afwijkingen in de Beestearis richten.
De nachtegaal
Richard de Fournival vertelt over de krekel, dat dit arme diertje zo opgaat in zijn
zang, dat hij vergeet te jagen en daarom, al zingend, van honger sterft. Vervolgens
wijst hij op de zwaan, die vooral prachtig zingt in het jaar dat het dier zal sterven. 4°
Zoals ik al eerder liet zien, zijn dit redenen voor Richard om het zingen voortaan te
laten (zie wederom bovengeciteerde regels uit Segre, p. 14, r. 1-4). De Middelnederlandse dichter geeft deze twee voorbeelden beknopt weer, maar voegt hier een
passage over de nachtegaal tussen:
Doch merkic bijder nachtegale
Die int saysoen singhet wale
So nerest heift soe iesijn intsinghen
Dat soe doelde endese die lieden vinghen
Also nerest hebbic iesijn
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Vp singhen dat den sinne mijn
Heift41 gecranct ende mine ghedane (r. 13-19)

De vogel gaat zezi op in zijn zang, dat hij erdoor in vervoering raakt en men het dier
kan vangen. De dichter spiegelt zich aan de nachtegaal, omdat ook hijzelf slachtoffer werd van zijn zang. De boodschap van deze toegevoegde passage vult daarom
naar mijn mening die van Richard aan: net als het lot van de krekel en de zwaan, is
het lot van de nachtegaal een bewijs dat zingen gevaarlijk is. Het is wellicht zelfs het
meest overtuigende en toepasselijke bewijs, omdat de nachtegaal zo'n bekend beeld
van zang is. In de troubadourslyriek is de vogel een zeer frequent gebruikt beeld van
liefde, zang, en de zingende dichter zelf. 42
Dat de nachtegaal door enkele kopiisten van Richards werk inderdaad toepasselijker werd geacht dan de krekel, bewijzen twee varianten van de Oudfranse tekst, 43
warindeklsvgordenachtl.Digspdaekrltf
als gevolg van zijn eigen zang, wordt in deze varianten aan de nachtegaal toegeschreven. Ook de auteur van het Bestiaire el:amour rime koos, zoals al gezegd, voor
de nachtegaal, en ook in dat werk moet het dier zijn zang met de dood bekopen. 44
In de Beestearislezen we echter dat de nachtegaal werd gevangen. Dit gegeven heb
ik niet in bestiaria teruggevonden. Wel komt het voor in een twaalfde-eeuws lai van
Marie de France: Laiistic (Bretons voor `nachtegaal') 45 . Dit verhaal vertelt van de
geheime verhouding van een getrouwde vrouw met haar buurman. De vrouw wordt
door haar echtgenoot streng bewaakt, zodat de twee geliefden elkaar niet kunnen
ontmoeten. Daarom staan ze 's nachts voor het raam `te luisteren naar de nachtegaal'; in werkelijkheid kijken ze naar elkaar. Wanneer de echtgenoot het bedrog ontdekt, laat hij de nachtegaal vangen en doden. De vrouw borduurt de gebeurtenissen in een doek, waarin ze de dode vogel wikkelt. Vervolgens stuurt ze het geheel
naar haar minnaar, die de vogel voortaan in een kistje bij zich draagt.
In dit verhaal is de nachtegaal niet alleen het symbool van de onmogelijke liefde,
maar ook een medium met behulp waarvan de geliefden met elkaar communiceren.46 Heel interessant is dat het lai kan worden geinterpreteerd in termen van
Richards audiovisuele poetica: de geliefden kunnen niet langer communiceren
(d.w.z. hun liefde kan niet voortduren) via de vogel (d.w.z. zang), maar toch komt
aan hun liefde geen eind. De minnaar bewaart het symbool namelijk, in een doek
waarin het verhaal als het ware staat geschreven. De liefde duurt voort dankzij woorden en beelden, in plaats van zang; het schrijven vervangt het zingen. 47
De nachtegaal speelt ook een rol in de Roman de la poire, (± 1250) een tekst die
bestaat uit twee delen: een narratief gedeelte, waarin verschillende sprekers verschillende verhalen vertellen, en een lyrisch deel dat liederen bevat. 48 Aan het eind
van het eerste stuk biedt de `ik' zijn boek (d.w.z. de verzameling verhalen) aan zijn
geliefde aan. Na het lyrische deel stuurt hij haar een nachtegaal. Volgens Huot beelden het boek en de vogel niet alleen het contrast uit tussen de schrifttraditie (van
het eerste deel) en de orale traditie (van het tweede), maar ook 'the more general
fusion of lyric and narrative, oral and written modes at every level of the Poire .49
Op basis hiervan durfik niet te concluderen dat de Beestearis-dichter het /aien/of
de Roman de la poire heeft gekend. Wel maken deze voorbeelden duidelijk dat de
nachtegaal vaker is gebruikt als een symbool voor het medium zang, en misschien
zelfs bewust als tegenpool van het medium schrift. Ik neem aan dat ook de Middelnederlandse dichter met de nachtegaal doelt op de zang, waarvan hij net als Richard
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de beperkingen en zelfs de gevaren erkent. De dichter behoudt dus niet alleen de
audiovisuele poetica, door te zeggen dat hij niet zingt (zie hierboven de citaten:
r. 1-3 en r. 35-36), maar hij vult de poetica zelfs met een voorbeeld aan.

Spijt
De tweede belangrijke, inhoudelijke afwijking waar ik op wil wijzen, is de toegevoegde passage waarop ik in de inleiding al attendeerde, die de Middelnederlandse
vertaler invoegt tussen de beschrijvingen van de zwaan en de hond. Richard vat op
die plaats samen waarom hij het zingen heeft afgezworen: hij is bang te zullen sterven als de zwaan of de krekel. Voortaan zal hij alleen nog vertellen (zie bovengeciteerde regels uit Segre, p. 14, r. 1-4). Ook wijst hij in dit verband terug naar zijn
voorbeeld van de wolf die zijn stem verliest. Tenslotte volgt een berouwvolle uitspraak:
Elas! et si me sui puis tantes fois repentis de c[h] ou ke je vous avoie proie, por
vostre douce compaingnie perdre. (p. 14, r. 8-9)
[Ach! En ik heb sindsdien zo vaak spijt gehad van wat ik u heb gesmeekt, en uw zoete
gezelschap te verliezen.]

Deze ene regel die van spijt getuigt (en de aanloop vormt naar het symbool van de
hond die zijn braaksel oplikt, voor de dichter die zijn woorden terug wil nemen; zie
citaat uit Segre, p. 14, r. 9- p. 15, r. 2), vormt ongeveer een kwart van de hele passage. In de Middelnederlandse tekst ligt de nadruk echter juist op de spijtbetuiging.
De angst voor de dood van de krekel en de zwaan wordt hier niet expliciet vermeld,
alleen op de hese keel (van de wolf) wordt gewezen. De passage bestaat uit 18 versregels waarvan de eerste 5 over deze hese keel handelen (reden om niet meer te zingen), en waarvan de resterende 13 bestaan uit de verzuchting van de minnaar die
beseft dat zijn gezang hem juist heeft tegengewerkt. Iic citeer hieronder alle 18 regels:
Dat singhen mach ic wel haten
Ende moet ooc bij crachten laten
Want ic ben25° hees indie keile
Als ic eer seide bijden bijspele
Hees wardic51 ter wile n ende ter steden
Vrouwe dem& iou weiten dede
Hoe sere iouwe minne mij hadde beuaen
Eer ict ieweiten hadden ende verstaen
Weder het mi bet te vromen
So te scaden mochte comen
Ende dat ict nu te spade weet
So heifthet mi iewesen leet
Dat ict v noit maecte cont
Sident dat ic wel verstont
Dat ic vwes denten moet
Die so houesch sijt ende so vroet
Dan die rouwe die ic ne mach
Vergheiten niemer52 nacht no dach (r. 35-52)
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Deze laatste 13 regels vol spijt, gericht aan de dame, lijken te wijzen op een neiging
naar lyriek bij de Beestearis-dichter. Hij klaagt immers uitgebreid over zijn verspeelde kansen bij zijn geliefde die hij op een hoofse manier aanspreekt. Hierdoor
stelt hij zich veel machtelozer, treuriger en ondergeschikter op dan Richard de Fournival. De plaats die de dichter uitkiest voor deze lyrische uitbreiding is echter wel
heel opmerkelijk; Richard bedoelde immers juist spijt te hebben van zijn vroegere
lyriek! Dat is wat hij zou willen terugnemen zoals de hond zijn braaksel oplikt en
waar hij zijn Bestiaire d'amourtegen afzet. De Middelnederlandse dichter daarentegen zegt wel dat hij het zingen moet, en ook wil laten (r. 35-37), maar dat belemmert hem niet om vervolgens zijn berouw en teed aan zijn dame uiteen te zetten op
een manier die in de traditionele liefdeslyriek gebruiketijk was. Het afstand nemen
van zang impliceert voor de Middelnederlandse dichter dus kennelijk nil& het radicaal afwijzen van een lyrische houding.
Een uitgebreid slot
Tenslotte de meest in het oog springende verandering: het slot. De laatste regel van
het Bestiaire d'amour is een kort en zakelijk verzoek om genade:
Neporquant, por chu ke nule raisons ne me puet vers vous valoir, si ne vous
requier nule riens fors merci.
CHI FINE LI BESTIAIRES
(p. 102, r. 6-8)
[Desalniettemin, omdat geen enkel argument mij in uw ogen kan baten, verzoek ik u
om niets dan genade. Hier eindigt het Bestiaire.]

De Middelnederlandse dichter gebruikt echter nog maar liefst 38 versregels om dit
verzoek om genade kracht bij te zetten. Eerst maakt hij de vergelijking met de
koning die zijn achter here oproept, zoals Richard de Fournival dat in zijn proloog
doet als hij spreekt over zijn arriereban, om aan te geven dat dit zijn allerlaatste
poging is. Dan spreekt hij de hoop uit dat zijn geliefde zich zal omme keren en zich
zal gaan gedragen als de panter; dit Bier heeft namelijk de goede eigenschap dat het
de zieke dieren geneest die het tot in de dood volgen om de heerlijke geur die het
uitademt:
Waneer suldij v omme keren
Ende slachten den pantere 53
haere doe is v te weitene
Van
Hets diet ende pliet tetene
Talre scoonste ende tsoeste cruut
Dat soe vint dat leist so vut
Ende eitet dan of riect soe wale
Dat haer die diere alle te male
Diese hebben ieroeken ende weruen54
Moete haer volghen souden sie steruen
Noch pliet soe goede maniere
Als haer gheuolghet hebben die diem
Om dat soe so wale riect
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Die diere dan soe besiet 55
Weet of hebbende arech 56
So clemt soe vp enen berech
Tenen tiden van den iare
Dit wet men ouer waer van haere
Ende atent vp die zieke diere 57
Dan sijn sij ghenesen sciere (r. 171-190)

De dichter besluit met de verzuchting:
Langhe hebbic v ieuolghet ende veile
Ende weit wel dat ic dur v quele
Ende ghi ouer v hebt die doghet
D aer ghi meide ghenesen moghet
Ondoet dan vwen soeten mont
Minen herte die hes zere iewont
Saluetse met vwen trooste (...)
So mach ic mijn feet al (....) 58
EXPLICIT DIE BEESTEARIS (r. 191-199)

Het slot is uitgebreid met een bekend dier uit de bestiariumtraditie. De adem van
de panter werd oorspronkelijk beschouwd als een fataal lokmiddel, maar in de christelijk-moraliserende traditie werd het dier een symbool voor Christus en werd de
adem als aanlokkelijk en heilzaam beschreven. 59 Richard de Fournival noemt de
panter in een passage over de vijf zintuigen, waarbij het dier net als in het Middelnederlandse slot de aanbeden vrouw symboliseert, die hij gedwongen is te volgen.
Hij laat echter het genezende aspect weg. 6° In de Re'ponse de la dame daarentegen
wordt wel over genezing gesproken; de dame constateert dat de minnaar haar zeker
zou verwonden en dat ze dan de 'ware' panter wel nodig zou hebben om haar te
genezen. 61 Richard geeft dus een veel negatiever beeld van de panter (lees: vrouw)
dan de auteur van de Re'ponse, die de beschrijving die Richard van het dier geeft, lijkt
te willen corrigeren. Ook de dichter van de Beestearis geeft dit positieve beeld van
de panter, en dus van de vrouw: zij heeft de goede eigenschap te genezen, te verlossen.
Het meest opmerkelijk echter zijn de laatste acht regels: deze vormen een smeekbede om genezing, waarin de dichter uiting geeft aan zijn gevoel van wanhoop en
lijden. De dame is de enige die verlichting kan brengen; zij bevindt zich in een hogere, beslissende positie. De houding die de dichter hier aanneemt is ongetwijfeld lyrischer te noemen dan de houding van Richard. Een smeekbede als slot, gericht aan
de geliefde, is een lyrisch kenmerk bij uitstek.
De ondergeschikte houding van de minnaar-dichter komt bovendien naar voren
in enkele regels voorafgaand aan de slotpassage. Richard beweert, na drie soorten
minnaars te hebben beschreven, dat het niet mogelijk is met woorden te bewijzen
dat hij tot de beste soort behoort. Als zij hem echter zou willen accepteren als minnaar, zou hij dat wel met daden kunnen doen:
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Mais jou ne vous puis par nule force de paroles faire savoir des quels je sui. Mais se
vous m'avies retenu, je vous monsteroie bien per ovre ke je vous sui por la besonge
ma dame faire. (p. 102, r. 3-6)
[Maar ik kan u met geen enkele kracht van woorden laten weten bij welke [minnaars]
ik hoot Maar als u mij [als minnaar] zou hebben behouden, zou ik u door middel
van mijn daden goed hebben kunnen laten zien dat ik u volg om in dienst te staan
van mijn dame.]

De Middelnederlandse dichter vertaalt:
Vrouwe dat dadic u wel bekinnen
Dat ic waem van dien een
Hadic van v dit hoghe leen
Dats vue minne soudic mercen
Ende verwinnen bij gheweike
Dat ic bem ietrouwe 62 cnecht (r. 150-155)

Door feodale termen te gebruiken geeft de vertaler deze passage een hoofs-lyrisch
karakter, waarbij hij de dame weer duidelijk in een hoge positie plaatst.

De oproep van de dichter
Het uitgebreide slot waarin de Beestearis-dichter naar mijn mening meer dan
Richard de Fournival een lyrische houding aanneemt, komt in een verrassend perspectief te staan bij vergelijking met een andere tekst over de panter, die in dezelfde
periode moet zijn geschreven: Le Dit de la panthere d'amours van Nicole de Margiva1. 63 Hierin is de panter symbool van de aanbeden dame, in een allegorische droom
van de verteller. Hij raakt in de ban van het dier en bereikt uiteindelijk zijn doel
(d.w.z. hij wint het dier/zijn geliefde voor zich) met hulp van allegorische personages zoals `Ii diex d'Amors', 'Grace', `Merci' en Tsperance'. Bij het ontwaken beseft
hij dat zijn wens in de werkelijkheid nog niet is vervuld; het gedicht besluit met een
smeekbede tot zijn geliefde om genade.
Het Bestiaire d'amour zou de directe bron van de auteur geweest kunnen zijn. 64
SylviaHuotsedkzvrpantelsymbovrdgiefkla
kan worden uit de strategische plaats die het dier inneemt in het werk van Richard,
in zijn passage over verleiding via de vijf zintuigen. En, vervolgt zij: `...the particular qualities of the panther make it especially effective as a means of evoking what I
have called the "audiovisual poetics" of the Bestiaire d'amours.'65 Ten eerste is de panter zelf een visueel wonder omdat zijn prachtige huid 'de kleuren van alle dieren'
bevat. 66 In de droom legt de God van de Liefde uit dat deze kleuren wijzen op de
vele deugden van zijn geliefde. Ten tweede is de adem van het dier het symbool van
de woorden van de dame. De God van de Liefde beweert: 'Car parole si est alaine'
(haleine, `adem'). 67 De panter representeert dus zowel `painture' als 'parole', en Huot
noemt het dier dan ook: 'a figure of textuality'. 68
Net als bij het lai en de Roman de la poire zou ik er niet vanuit durven gaan dat
de Beestearis-dichter dit ditheeft gekend. Ik denk we! dat het bestaan van deze tekst
een argument is om de interpretatie van de adem als woorden in de Beestearis serieus te overwegen, en daarbij te denken aan poeticale implicaties. Wanneer we in de
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Middelnederlandse slotpassage inderdaad de adem opvatten als de woorden van de
geliefde, dan blijkt het slot niet alleen een (1yrische) smeekbede te zijn, maar lijkt de
dichter hier ook iets heel concreets te zeggen: `Ondoet dan uwen soeten mont' blijkt
dan een regelrechte vraag om antwoord op dit geschrift. Als de dame haar woorden
op haar beurt op zou schrijven, zou er werkelijk sprake zijn van communicatie en
zelfs van een oplossing, omdat de twee elkaar dan 'ontmoeten' via tekst. Dit zou een
prachtige aansluiting zijn bij de audiovisuele poetica van Richard. Immers, in een
aantal Franse handschriften wordt het Bestiaire d'amourook daadwerkelijk door een
antwoord gevolgd; Richard de Fournival wilde een reactie uitlokken, wilde via tekst
communicatie tussen de minnaar en zijn geliefde tot stand brengen, iets wat hem
met zang niet was gelukt. De Beestearis-dichter lijkt zich geheel bij dit idee aan te
sluiten.
Besluit
De auteur van de Middelnederlandse Beestearis-fragmenten heeft zijn vertaling een
heel eigen karakter gegeven. Het is een vrije bewerking, waarin hij op verschillende
plaatsen hoofs-lyrische accenten heeft aangebracht. Dit is een opmerkelijke aanpassing, omdat uit de brontekst juist een anti-lyrische en anti-hoofse houding naar
voren komt. De vertaling lijkt echter te zijn aangepast aan een publiek dat hoofse
liefdespoezie juist waardeerde. Het feit dat de tekst in verzen is vertaald zou hiermee
kunnen samenhangen, maar kan evengoed een andere reden hebben gehad, zoals
bijvoorbeeld de wijze van receptie of een algemene voorkeur voor versteksten.
Richard de Fournival presenteert zich nadrukkelijk als schrijven, en niet (meer)
als zanger. Hij doer dit niet alleen door te benadrukken dat zijn tekst uit woord en
beeld bestaat, maar ook door te schrijven in prozavorm, en zijn lyrische verleden
belachelijk te maken. Zijn anti-lyrische houding versterkt dus zijn audiovisuele poetica. Ondanks zijn neiging tot lyriek echter beweert ook de Beestearis-dichter niette
zingen, en hij vult de tekst zelfs met een waarschuwend voorbeeld aan. Uit de fragmenten heb ik afgeleid dat de vertaler deze afwijzing van zang en het hoofs-lyrische
karakter van zijn vertaling niet als tegenstrijdig beschouwt. In plaats van: `ik zing
niet, ik vertel', zegt hij: `ik zing niet, ik dicht'. Dit gedicht staat immers net zo goed
opgeschreven. De Middelnederlandse dichter neemt de audiovisuele poetica van
Richard dus wel over, maar negeert Richards radicale afwijzing van lyriek.
De vraag of deze afwijking gezien moet worden als een stag terug naar een conservatiever genre, kan alleen worden beantwoord in een veel breder onderzoek.
Hierin zal zeker aandacht moeten worden besteed aan de bovengenoemde Nederrijnse prozavertaling. 69 Wellicht geeft deze, op het eerste gezicht vrij letterlijke vertaling, Richards anti-lyrische standpunt wel duidelijk weer. Misschien kan een vergelijking van de twee vertalingen, ontstaan in verschillende gebieden maar in
dezelfde periode, ons weer wat meer inzicht geven in de verschillende literaire
milieus van de dertiende eeuw.
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Noten
1 Dit artikel is gebaseerd op mijn doctoraalscriptie. Mijn hartelijke dank gaat
uit naar prof. dr. W.P. Gerritsen voor zijn stimulerende begeleiding en zijn
onmisbare hulp bij het lezen van het handschrift, en naar Farina van DalenOskam voor haar waardevolle opmerkingen.
2 De twee bladen bevatten aan beide zijden twee kolommen tekst. Op een
aantal plaatsen, vooral op de versozijde van het eerste blad, is de tekst zeer
moeilijk leesbaar. In de kolommen zijn hier en daar ruimten uitgespaard
voor miniaturen, welke echter niet zijn aangebracht.
3 Volgens J.H. Bormans is dit gedicht `une traduction de l'Art d'aimer d'Ovide, faite d'apres un modele francais' (Bormans 1869, p. 33). Een Parijs'
handschrift bevat volgens hem waarschijnlijk het origineel (Bormans 1869,
p. 34, noot (*)).
4 Deze datering geeft De Vreese. De fragmenten zijn gepubliceerd door Bormans (1869) en door De Pauw (1901).
5 De Pauw 1901, p. 39.
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6 De Pauw (1901, p. 37-40) en Gerritsen (1991, p. 71) geven argumenten
voor de stelling dat Willem uten Hove de auteur van de Beestearis kan zijn.
Uitsluitsel is echter nog niet te geven. Er bestaat ook een Nederrijnse (Middelnederfrankische) prozavertaling van Richards Bestiaire d'amour (zie
n. 12), welke in principe ook het door Maerlant genoemde bestiarium van
Uten Hove zou kunnen zijn. De afkomst van Willem uten Hove (Aardenburg) en het Nederrijnse dialect van de prozavertaling spreken dit echter
tegen. Over deze lijn van Uten Hove naar de prozavertaling zegt Van
Oostrom dat deze hem `nogal dubieus' lijkt (Van Oostrom 1991, p. 135).
7 Van Maerlant ed. 1878, Trologhe', v. 101-111.
8 Ik maak gebruik van de editie van Cesare Segre (Segre 1957) waarin een uitgebreid variantenapparaat is toegevoegd.
9 Gepubliceerd door A. Langfors (1924). De prozatekst wordt gedateerd op
midden XIIIe eeuw, en de verstekst waarschijnlijk kort na de prozatekst,
voor 1260, het jaar van Richards dood.
10
epubliceerd door A. Thordstein (1941), die de tekst dateert op eind XIIIebegin XIVe eeuw.
11 Vgl. Thordstein 1941, p. xxvi.
12 De Nederrijnse prozavertaling is, met een inleiding en een franse versie, uitgegeven door J. Holmberg (1925). Ook is de tekst opgenomen in het Corpus Gysseling, reeks II, deel 6, p. 403-422.
13 Ik citeer, ook in het vervolg, voor de Oudfranse prozatekst de ed. van Segre.
Pagina- en versnummers verwijzen naar deze uitgave. De Middelnederlandse versfragmenten geef ik diplomatisch weer, waarbij ik de afkortingen oplos
en cursiveer. Bij een paragraafteken in het handschrift laat ik de tekst
inspringen, en waar ruimte is gelaten voor een miniatuur geef ik dit aan met
een regel puntjes. Voor de regels 53-69 citeer ik de editie van Bormans, aangezien de tekst op die plaats voor mij onleesbaar is. Bij de Oudfranse citaten
geef ik een eigen vertaling.
14 1k citeer hier Bormans 1869. In een noot zegt hij: Wlf= wulf= wolf; 1' u est
compris dans le w'. De Pauw 1901 (p. 45) heeft Vulf; zonder opmerking.
15 Ik citeer voor dit fragment weer Bormans 1869. Volgens hem is alleen ie
zichtbaar (de vorm iesijn is dus niet zeker).
16 Het is niet uit te sluiten dat de Middelnederlandse dichter een ons onbekende versie van de Oudfranse tekst vertaalde, welke de afwijkingen al bevatte.
Tot anders blijkt ga ik er echter vanuit, gezien de grote overeenkomst tussen
de (ons wel bekende) Oudfranse redacties, dat de afwijkingen van de hand
van de Middelnederlandse vertaler zijn. In het andere geval zijn de uitkomsten van mijn onderzoek van toepassing op het werk van een Oudfranse
dichter.
17 Zie de inleiding van Beer 1986, p. ix en xv.
18 Segre 1957, p. 4, r. 6. Ten afbeelding dient het oog en het woord dient het
oor .
19 Zie de inleiding van Beer 1986, p. ix. Vgl. ook Jauss 1968. Over de vernieuwing die Richards werk inhield, zie p. 179.
20 Vgl.. McCulloch 1962, p. 46, en Segre 1957, p. body (inleiding).
21 Zie de inleiding van Segre 1957, p. vii-xxiv.
22 Zie de inleiding van Beer 1986, p. xv., xxv., en xxvi (op xxvi: 'Master
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Richard's manifesto of love in bestiary terminology constitutes a statement
whose implications are brutally anti-courtly, anti-platonic and antiwoman'). Zie over Platonische conventies tegenover Aristotelische ideeen
ook: Beer 1989(a).
23 Vgl. Beer 1989(a), p. 287 en Beer 1989(b), p. 97 en p. 99-100.
24 Segre 1957, p. 12, r. 3.
25 Beer 1986, p. 4.
26 Beer 1989(b), p. 98.
27 Voor een beschrijving van de handschriften, zie Segre 1957, p. lxxix-ccxxvi.
De Re'ponse is ook door Segre in zijn editie opgenomen.
28 Beer 1989(b), p. 96.
29 Beer 1988.
30 Ik volg Huot in haar focus op hoofse liefdeslyriek, en laat andere lyrische
genres, zoals religieuze lyriek, buiten beschouwing (Huot 1987, p. 2).
31 Zie Huot 1987, (o.a.) p. 84-86: "'Lyric" and "Narrative": An Overview'.
32 Zie Dufournet/Dulac 1994.
33 Huot 1987, p. 2.
34 Huot 1987, hoofdstuk 5: 'The audiovisual poetics of lyrical prose: Li
Bestiaire d'amours and its reception, p. 135-173.
35 Vgl. Lie 1994.
36 Vgl. het probleem van de berijming van de Lancelot en prose; Besamusca
1991, (vooral) p. 119-120, en zie ook Lie 1985.
37 Bormans 1869 heeft beginnen en merkt in een noot op: 'beginnen pour
begonnen. Le copiste a oublie de Termer l'o (...)'. De Pauw 1901 heeft begonnen, een emendatie van beginnen. Er staat overigens duidelijk een h tussen
de gen de i.
38 Beer 1989(a), p. 287.
39 Huot 1987, p. 159.
40 Segre 1957, p. 12, r. 4- p. 13, r. 8.
41 Misschien staat hier Heft, maar dit is niet zeker. Op de bewuste plaats zit een
gaatje in het perkament. 1k Ides voor ei op basis van andere plaatsen in de
tekst (bijv. deise, heift, keile, resp. r. 2, 3/15, 37).
42 Over de nachtegaal in o.a. de troubadourslyriek, zie Pfeffer 1985 en 1989.
43 De varianten F en G hebben crossignoir. Vgl. Segre 1957, p. 12.
44 Vgl. Huot 1987, p. 141, noot 5: 'Some manuscripts, as well as the Bestiaire
rime read rossignol (nightingale) for crisnon (cricket), intensifying the lyrical
connotations'. Het motief van de nachtegaal die sterft als gevolg van de uitputting van zijn zang is ook to vinden bij Plinius, en bij de troubadour Thibaut de Champagne. Thibaut wijkt daarmee of van het traditionele gebruik
van het symbool in de troubadourslyriek. Zie hierover Bellenger/Querel
1987, p. 54-55.
45 Voor de Oudfranse tekst, zie Ewert 1944.
46 Vermeer-Meyer 1982, p. 179.
47 Vgl. Zumthor 1972, p. 386-387. Zumthor wijst verder op de parallel met
de onderneming van Marie de France die het lai schrijft; in haar proloog
zegt zij zich een Bretons lied to herinneren. Zij vertelt dit na door het op
schrifi- te stellen, zodat het niet vergeten zal worden.
48 Over de Roman de la poise: Huot 1987, p. 174-193.
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49 Huot 1987, p. 182.
50 Bormans en De Pauw lossen de aikorting op als ben, maar gezien het WestVlaamse dialect van de Middelnederlandse dichter is bem waarschijnlijker.
51 Bormans en De Pauw hebben werdic, maar ik tries, gezien het West-Vlaamse
dialect, voor werdic. Ook wordic zou mogelijk zijn.
52 De i is twijfelachtig.
53 Tussen deze en de volgende regel is jets meer ruimte dan gewoonlijk open
gelaten.
54 Waarschijnlijk : lees een werven.
55 Waarschijnlijk ontbreken hier twee verzen (Bormans 1869, noot p. 503).
56 Bormans 1869, noot p. 504: lees wee of leet.
57 Bormans constateert dat hier iets ontbreekt; het is niet duidelijk wat de dieren opeten waardoor ze genezen (Bormans 1869, p. 504).
58 De laatste lettergrepen van de laatste regel zijn geheel onleesbaar geworden.
De laatste woorden van de vorige regels, doghet, moghet, mont, iewontzijn
zees moeilijk leesbaar. 1k neem deze woorden over uit Bormans 1968 (en De
Pauw 1902). Na troostevolgt mogelijk nog een woord.
59 McCulloch 1962, p. 148-150 en noot 114.
60 Segre 1957, p. 44, r. 7- p. 45, r. 3.
61
Segre 1957, p. 117, r. 18- p. 118, r. 4.
62 Volgens Bormans staat hier ietrouwe (De Pauw heeft jetrouwe), voor mij is
dit woord onleesbaar.
63 Volgens editeur Todd is het werk geschreven tussen 1290-1328.
64 Todd vindt dit heel waarschijnlijk (Todd 1883, p. xvij) en ook Huot zoekt
de verklaring voor de keuze van de panter (door Nicole de Margival) in het
Bestiaire d'amour. Armand Strubel gelooft echter niet in een ontlening aan
Richard (Strubel 1993, p. 1284). Hij wijst op het grote verschil tussen de
positieve interpretatie van de panter door Nicole de Margival en de (door
mij reeds genoemde) negatieve visie van Richard de Fournival.
65 Huot 1987, p. 197.
66 Todd 1883, vs. 483-484.
67 Todd 1883, vs. 508.
68 Huot 1987, p. 207.
69 Holmberg dateert de tekst in navolging van De Vreese in 'het voorlaatste
decennium van de dertiende eeuw'; Holmberg 1925, p. 1, noot 1.
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van zaken
als eigentijdse vader van een eigentijdse
Benno Barnards bewerking van Vondels Jeptha of offerbelofte
Op 16 oktober 1998 ging in de Amsterdamse stadsschouwburg Jefia of Semitische
liefdes van Benno Barnard in premiere: een tragedie geinspireerd op Vondels leptha
°fie offerbelofte uit 1659, opgevoerd door het Amsterdamse gezelschap 'Het Toneel
Speelt' onder leiding van Hans Croiset. Het was Croisets eerste gemoderniseerde
Vondel-tragedie; hiervoor regisseerde hij altijd tekstgetrouwe opvoeringen (van
onder andere Lucifer, Adam in ballingschap en Jozef in Dothan).
Een regisseur met zo'n verleden geeft de opdracht tot het bewerken van Vondel
niet aan zomaar iemand. In de vertaler en dichter Benno Barnard diende zich een
uitstekende kandidaat aan. Hij had zich in '96 in een recensie van de Jozefroorstelling van 'Het Toneel Speelt' in het NRC als groot Vondel-bewonderaar bekend
gemaakt:
Het Hollanderdom houdt niet van zijn grootste toneeldichter, die als een vroom
fantoom uit de Gouden Eeuw door het collectief letterkundig onderbewustzijn
spookt, rammelend met de ketens van zijn metrum. Ja, het is alsof Vondel ons `ergens'
irriteert, ons herinnert aan dingen die we liever vergeten, een afgezworen godsdienst,
een teloorgegaan wereldrijk, de bodem van onze volksaard misschien....
Maar laat ik voor mijzelf spreken.

Ik ben ons niet. 1k vind Vondel een olympier.

Intussen wijs ik op de pijnlijke symboliek die schuilt in het feit dat de `prins der
Nederlandse dichters' tevens winkelier was.

De rest van de recensie zal Croisets goedkeuring ook wel weg hebben kunnen dragen, want Barnard was lovend over diens 'eerbiedige' Jozefvoorstelling, en uiterst
kritisch over een tegelijkertijd door het Arnhemse gezelschap 'Theater van het Oosten' uitgebrachte moderne versie van dezelfde tragedie (waar Croiset zelf ook niet
erg gelukkig mee was).
Barnard kreeg op basis hiervan Croisets volste vertrouwen, hoewel het natuurlijk een gok bleef wat de recensent zelf zou doen als hij de gelegenheid kreeg Vondel to moderniseren. In dit artikel ga ik Barnards gangen na. Bracht hij de principes
op basis waarvan hij de modernisering van het 'Theater van het Oosten' beoordeelde zelf in praktijk?

Theorie
De kritiek van Barnard op de Jozefmodernisering spitste zich toe op twee punten.
In de eerste plaats verweet hij de bewerkers Leonard Frank en Laurens Spoor dat ze
Vondel niet goed gelezen hadden. Ze hadden hem 'als met een hakbijl gecoupeerd'
en als `vroeg-kapitalise gepercipieerd, resultaat van een 'verbluffende analyse' op
basis van ideeen van filosoof Max Weber. Ter illustratie van de ontspoorde denk-
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trant van de bewerkers citeerde Barnard uit het vouwblad bij de voorstelling:
Vondel is een typische vertegenwoordiger van de Gouden Eeuw. Zijn moraal in de
stukken over Jozef is: op een kuis, eerlijk en godvrezend leven volgt succes. En in de
Gouden Eeuw is men zogenaamd kuis en eerlijk en godvrezend en heeft men succes
in het leven. De grote vraag is natuurlijk of Vondel en zijn tijdgenoten gelijk hadden.
De Gouden Eeuw was de periode van het beginnende kapitalisme en er is eens
beweerd [namelijk door Weber, ES] dat de verheven en vaak uitbundig beleden
christelijke [lees: calvinistische, ES] moraal van die tijd niets anders was dan de
ideeele legitimatie van uiterst commerciele praktijken.
Fout dus. Niet zozeer omdat Weber misschien ongelijk had toen hij het begin van
het kapitalisme in het calvinisme zocht, maar omdat de katholieke Vondel door
Frank en Spoor op een hoop werd gegooid met zijn protestantse tijdgenoten. In deze
trant doorredenerend kwamen ze op het verkeerde idee het moderne Jozefdrama te
situeren in het laat negentiende-eeuwse Amerika met zijn talrijke (ontheemde)
Europese immigranten.
De tweede fout die Barnard de bewerkers aanrekende, was dat ze beweerden `naar
Vondel' te werken, maar in feite zichzelf promootten:
' Naar Vondel' Ach, wat houd ik van dat gebabbel van regisseurs, die hun tong in
alle denkbare taalkundige knopen zullen leggen om toch maar de aandacht te vestigen
op het feit dat zij de kunstenaar zijn, dat zij Melpomene dienen, en dat de schrijver,

nu ja, de schrijver

Beuhh.

Zo moest het dus niet, in Barnards ogen.
Welke bewerkingsprincipes kunnen uit zijn kritiek afgeleid worden? In de eerste
plaats dient de bewerker op de achtergrond te blijven; de oorspronkelijke auteur
blijft degene om wie alles draait als de bewerking tenminste wordt aangekondigd
onder het motto 'mar ....'. In de tweede plaats, als onder bewerken moderniseren
wordt verstaan, dan dient dat 'in de geest van ...' te gebeuren. Moderniseren is in
die zin het reconstrueren van de betekenis van de historische tekst, om aan de hand
daarvan een nieuwe tekst te construeren. Het eindresultaat kan beoordeeld worden
op de kwaliteit van de interpretatie van het origineel in historische contekst, en op
de mate waarin de bewerker erin geslaagd is in de eigen tijd passende parallellen te
vinden om de historische betekenis te actualiseren. In zo'n proces van reconstructie
en constructie kan het op meerdere momenten mis gaan.

De praktijk
Met Jeptha ofie offerbelofte kreeg Barnard mooi materiaal in handen, want Vondel
beschouwde deze tragedie als de kroon op zijn werk. Hij had daarmee na een lange
zoektocht zijn ideaal van een Aristotelische tragedie verwezenlijkt. De tragische held
Jeptha uit het bijbelboek Richteren belooft God in ruil voor een overwinning op de
Ammonieten het eerste te offeren dat hem bij thuiskomt tegemoet komt. Hij raakt
in de problemen als dat zijn dochter blijkt te zijn. In Vondels stuk houdt hij even
koppig als onbezonnen vast aan zijn belofte en offert hij zijn dochter. Te laat komt
Jeptha erachter dat hij zich daarmee schuldig maakt aan moord. Zijn misstap wordt
hem vergeven omdat hij berouw toont en boete wil doen.
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Voor Vondel belichaamde Jeptha de ideale hoofdpersoon: niet te vroorn noch te
onvroom, 'schuldig' aan een door overmatige hartstochten ingegeven neiging, -en
wijs genoeg om zich uiteindelijk aan Gods raadsbesluit over te geven. Ook aan de
overige personages kon Vondel zijn gelijk demonstreren. De wankelmoedige vrouw
Filopaie bezwijkt tot tweemaal toe bijna aan haar hartstochten, de standvastige
dochter Iphis belichaamt het ideaal van kinderliefde, en de priester trekt als spreekbuis van God uiteindelijk aan het langste eind.
Hoe is het proces van bewerking verlopen? Croiset had Barnard in eerste instantie om een hertaling gevraagd, maar dat bleek al gauw een onmogelijke opgave.
Want Vondels taal is — in ieder geval in Jeptha— niet ver van het hedendaagse Nederlands verwijderd, en omdat Barnard er vanuit ging dat verzen verzen moesten blijven, en metrum metrum (in de al genoemde recensie schreef hij ook: `Ik heb een
stal vol stokpaarden, en dit is een geliefdkoosd exemplaar: toneel in verzen'), leverde
hertalen niet veel op. In de woorden op zich zit niet het `onspeelbare' van Vondel —
een term die weer eens viel in de Volkskrant naar aanleiding van de Jozef in Dothan
in '96.
Barnard kwam uiteindelijk op moderniseren uit. Getrouw aan zijn eigen principes publiceerde hij jefta ofSemitische liefdes onder zijn eigen naam, en onder de noemer `eigentijds versdrama in vijfvoetige jamben'. Zijn stuk speelt in een `mythisch
heden', ergens in het Midden-Oosten. Het is in renaissancistische traditie geinspireerd op een groots voorbeeld, en is een creatieve imitatio van Jeptha of offerbelofte
te noemen. De verwantschap met het origineel is in de nieuwe titel en de aanduiding `versdrama in vijfvoetige jambe' tot uitdrukking gebracht.
Barnard was met het scheppen van een nieuw stuk naast essayist, dichter en vertaler ook toneelschrijver geworden. Een weg die hij overigens het liefst heel schrijvend Nederland zag gaan, getuige een oproep in het NRC uit '96: Tieve collega's,
schrijf toch eens een toneelstuk! Negeer die kunst toch niet zo koppig. En jullie,
prozaIsten, ik heb het ook tegen jullier.
Heeft de debuterende toneelschrijver in Vondels geest gewerkt? Een korte samenvatting van Jefta of Semitische liefdes laat zien dat er op het eerste gezicht reden is
hieraan te twijfelen. Bij Barnard belooft Jefta dat hij 'het eerste vrouwelijke' dat hem
bij thuiskomst tegemoet treedt, uithuwelijkt aan zijn generaal Tariq. Dit is een ten
opzichte van Vondels rolbezetting toegevoegd personage, een oude en ervaren vechter — `medaille geschubd' noemt Barnard hem. In de verwachting dat het eerste
vrouwelijke `een danseres of zo' is, zweert Jeptha ten overstaan van zijn legerleiding:
Mijn eed
heeft God noch rabbi's nodig, want mijn eed
is tegenover mijn intiemste mannen,
mijn generale staf gedaan, hofmeester
mijn eed is onverbrekelijk. (p. 70)

Niet vanwege zijn geloof, maar uit angst voor gezichtsverlies besluit Jefta zich aan
zijn eed te houden, ook als hij beseft dat zijn dochter er het slachtoffer van zal worden. Hij vreest heimelijk verlies van persoonlijk aanzien en macht, maar verbergt
die onder openlijke blijken van zorg om het vaderland, Masfa: 'de toekomst is totale anarchie/als Masfa mijn gezicht verliest'.
Ifis kan deze gedachtengang wel enigszins volgen, maar gruwt bij het idee van
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een huwelijk met Tariq, want haar hart behoort al aan een ander. Ze houdt van
Ruben, de hofmeester — anders dan bij Vondel niet een wijze oude man, maar een
leeftijdsgenoot van het net achttien jaar geworden meisje. Als blijkt dat ook een rabbijn Jefta niet van gedachten kan doen veranderen, en er in de joodse wet geen
belemmering voor het huwelijk te vinden is (volgens deze wet wordt zij 'net [..] niet
vet-la-ache, oordeelt de rabbijn) wordt Ifis' situatie steeds nijpender. Als dan ook
Ruben nog probeert haar lot te beslissen (hij stuurt aan op een gezamenlijke zelfmoord), neemt Ifis het heft in eigen hand en doodt zichzelf. Jefta komt na haar dood
tot inkeer: `Jefta de politicus/heeft je verraden, zegt hij. Hij rouwt met Ruben en
Filopaie over de gruwelijke afloop. Uitzicht op troost is er niet aan het einde van het
stuk:
Filopaie
Ja, wij zwijgen
en zullen niet meer slapen.

Jefta
Want wij zijn
ons niet nabij. (p. 120)

Ten opzichte van Vondel bracht Barnard twee grote verschuivingen aan: van `offeren' naar `uithuwelijken', en van `geloor naar

Van offer naar uithuwelijking
Hoe om te beginnen die eerste verschuiving te beoordelen? Barnard zal die in het
kader van de eigentijdsheid gemaakt hebben. Maarten 't Hart, die de opvoering van
Jefta of Semitische liefdes besprak in het NRC van 16 oktober '98, velde er het volgende oordeel over:
Of het drama daardoor eigentijders wordt, lijkt me de vraag. Het is tegenwoordig
minstens zo ongebruikelijk om dochters uit te loven als overwinningspremie als om ze
te offeren. Li Het verlies van deze verandering is dat aan het drama een reuze
pijnlijk dilemma ontvalt.
Akkoord, het is natuurlijk ook weinig aantrekkelijk om uitgehuwelijkt te worden
aan een man die je niet bevalt, maar zoiets kan (zeker als we hier met een eigentijds
drama te doen hebben) door scheiding weer ongedaan gemaakt worden. Bovendien
kan zo'n man altijd meevallen. Dus zo heel erg hoeft zo'n geforceerd huwelijk niet te
zijn. Het lijkt me hier niet de plaats om te onthullen dat Barnard desondanks toch
voor een drama weet te zorgen.

't Hart vindt `uithuwelijken' dus minder dramatisch dan `offeren'.
Ik citeer hem hier in extenso omdat hij, althans in het eerste deel van dit citaat,
een gedachte verwoordt die ik aanvankelijk zelf ook had, en die — naar ik inmiddels
besef — door iedereen gedeeld wordt die onder `eigentijds' zoiets verstaat als `eigen
aan mijn eigen leefwereld'. In de (westerse) leefwereld van 't Hart en mijzelf komt
uithuwelijking wet voor, maar dan niet dicht bij huis, en daardoor kan een mens tot
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de verkeerde inschatting komen dat uithuwelijking minder dramatisch is dan de
dood. Dat 't Hart in het tweede deel van bovenstaand citaat erg doordraaft, wijt ik
maar aan het felt dat hij een westerse man is, die er nog minder dan ik in slaagt zich
te verplaatsen in culturen waarin de rechten van de vrouw door uithuwelijking worden geschonden.
Hoe verkeerd het is om `uithuwelijken' als afzwalcking van `offeren' te zien, werd
me in september '98 duidelijk, toen de Ganese Samira in het nieuws kwam. Zij
zocht asiel in Belgie, om in haar thuisland aan uithuwelijking aan een veel oudere
man te ontkomen. Dat asiel werd haar op humanitaire gronden geweigerd. Ze stierf
toen de Belgische rijkswacht haar verzet tegen de uitzetting met een kussen probeerde te smoren. Bij een eerdere poging was zij al eens bijna gestikt; ze koos dus
welbewust het risico van de dood boven het lot van uithuwelijking.
Een VPRO-documentaire van 22 oktober '98, 'De Turkse bruid', ging over
dezelfde problematiek, en toonde het in Nederland wonende Turkse meisje Ceylan
dat in '92 op weg naar school ontvoerd werd om uitgehuwelijkt te kunnen worden
aan haar neef die in illegaal in Nederland verbleef (en die, naar in de documentaire
werd gesuggereerd, het huwelijk vooral wilde om een verblijfsvergunning te krijgen). Het zestienjarige meisje belde in de dagen van haar ontvoering met haar
ouders, en die drongen erop aan dat ze instemde met het huwelijk. Dat deed ze uiteindelijk, maar met zichtbare tegenzin. De fragmenten uit de video van haar huwelijksfeest die ook in de documentaire waren opgenomen, lieten een zeer bedroefde
bruid zien die de bruidstaart uitspuugt, haar echtgenoot geen blik waardig keurt en
geen moment lacht. Ceylans keuze was te leven, zij het in de wurggreep van haar
familie.
De Nederlandse justitie was de ontvoerders al snel op het spoor. Zij kregen gevangenisstraf voor de vrijheidsberoving van het meisje. Dat wil zeggen, alleen de ontvoering werd hen ten laste gelegd, want vrijheidsberoving door uithuwelijking is in
Nederland geen strafbaar feit. In heel West-Europa is dat zo: uithuwelijking werd
en words niet als een schending van het mensenrecht gezien. Het lot van de Ganese asielzoekster heeft daar in Belgie niets aan veranderd, zoals ook 'De Turkse bruid'
geen voorstel tot wetswijziging tot gevolg heeft gehad. In Belgie werd naar aanleiding van het drama wel gediscussieerd, maar dan vrijwel uitsluitend over de mate
van geweld die tegen de vrouw gebruikt was. De reden van haar uitzetting bleef in
feite onbesproken.
De parallel met de Ifis van Barnard is evident. Voordat het drama in Belgie zich
in de werkelijkheid afspeelde, zag Barnard in cuithuwelijken een actualisatie van
`offeren'. Hij bereikte ermee dat het lot van de moderne Ifis eigentijds is, en aan dramatiek niets verliest. Hij wist daarnaast ook iets van het vervreemdend effect te
behouden dat het mensenoffer op Vondels zeventiende-eeuwse, christelijke publiek
zal hebben gehad. Nu waren er, ook al ver voor Vondels tijd, bijbelcommentaren
die de laatste zin in de bijbel over Jeptha's kindoffer (in de Statenvertaling: 'en hij
voltrok aan haar zijn belofte'), minder vervreemdend interpreteerden als 'het offer
van haar maagddom'. Jeptha zou aan God beloofd hebben de maagdelijkheid van
zijn dochter te bewaren. Een interpretatie die bijvoorbeeld in de kanttekening van
de Statenvertaling te vinden is. Barnards modernisering vind ik enigszins in deze
lijn liggen.
In het licht van de vraag of Barnard in Vondels geest gewerkt heeft, client zich
hier wel een probleem aan. Vondel heeft in Jeptha het mensenoffer niet ter discus-
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sie gesteld. Ifis laat zich gewillig slachten om alle ruirnte te geven aan Jeptha en zijn
dilemma. De zeventiende-eeuwse toeschouwer werd door Ifis' gehoorzaamheid
geen moreel oordeel afgedwongen over het offer op zich. Barnard stelt het uithuwelijken wel ter discussie, door Jefta in neerbuigende bewoordingen over het vrouwelijk geslacht te laten spreken (kijk alleen maar naar de formulering van zijn belofte) en door Ifis verzet te laten plegen. Eerst is dat verzet alleen gericht tegen haar
vader, later tegen de hele mannenwereld. Jefta maakt ze duidelijk dat ze geen kind
meer is, maar een vrouw met een eigen mening:
Heer in de hemel!
De grote Jefta die zichzelf niet kent
stopt Ifis als een Playboy die verveelt
in bed bij een afstotelijke vent —
en doet nog steeds of hij tegen een kind
van acht aanpraat! (p. 67)

Als Ruben er haar opmerkzaam heeft gemaakt dat het lot van de vrouw door de
mannen bepaald wordt — hij zegt dat Jefta handelt als `autoritaire slaaf/van Masfa's
mannenwereld' — keert Ifis zich tegen bijna alles wat man is. Ironisch genoeg is het
Ruben die haar uiteindelijk doet beslissen haar lot definitief in eigen handen te
nemen en zelfmoord te plegen. Pas als ook hij zich als de stereotype autoritaire man
opstelt, en haar een gezamenlijk zelfmoord opdringt, voelt zij zich door alle mannen verraden.
Barnard heeft met Ifis' verzet een dimensie aan Vondels stuk toegevoegd. Is dit
nu moderniseren met of zonder respect voor het originee!? Anders geformuleerd, is
er een eigentijdse Ifis denkbaar die haar lot even gehoorzaam ondergaat als Vondels
Ifis? Croiset dacht van niet, weet ik. Al voordat hij Barnard om een bewerking vroeg,
had hij gezegd met 'het willoze van Ifis' in Jeptha niet uit de voeten te kunnen. Dat
was voor hem zelfs de reden om tot moderniseren over te gaan. Of er een moderne
Ifis denkbaar was geweest die gehoorzaamheid als belangrijkste deugd had behouden? Nee, denk ook ik. De hierboven beschreven lotgevallen van Samira en Ceylan
demonstreren dat vrouwen wereldwijd een minder ondergeschikte positie in (willen) nemen dan Brie eeuwen geleden. Zo'n personage zou niet erg geloofwaardig
zijn geweest, en daarmee was Vondel weinig recht gedaan, omdat hij ernaar streefde om 'in dezen treurhandel nergens het leven, zijn voorbeelt, te bezwijcken'
(`Bereche van Jeptha, ed. Wijngaards 40).
Probleem met Barnards modernisering is wel dat hij Ifis' vrouw-zijn expliciet aan
de orde stelt en problematiseert. Daar was het Vondel niet om te doen. Bij hem is
Ifis eerder het voorbeeld van het gehoorzame kind dan van de gehoorzame vrouw.
Zij heeft, met name in het begin van het stuk, wel trekjes gemeen met haar moeder
(het prototype van de door hartstochten beheerste vrouw); vooral in haar dialoog
met de hofmeester in de opening van het tweede worden die zichtbaar. Maar naarmate het stuk vordert komt hierop steeds minder nadruk te liggen. Als ze ten slotte sterft is zij 'kind van God', zonder aardse vader en moeder, en zonder specifiek
vrouwelijke trekken:
Nu ken ick Godt. geen vader, geene moeder
Heeft !anger deel aen Ifis, als voorheen:
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Die naem heeft uit. De Godtheit is alleen
Mijn wader, en mijn moeder beide t'zamen.
Nu hoeft gy [=Jeptha] u dit offer niet te schaemen.
Nu is het valsch dat gy uw dochter slaght,
Uw eigen bloet zult storten, staeck dees klaght,
Dit hartewee: ick ben den hemel eigen. (ed. Wijngaards, 117)

Barnards focus op Ifis' vrouwelijkheid is het onvermijdelijke gevolg van de wens Ifis
niet als toonbeeld van gehoorzaamheid te typeren en de verschuiving van offer naar
uithuwelijking. In het kader van eigentijdsheid is de aandacht voor de genderproblematiek natuurlijk goed te verdedigen.

Van geloof naar politick?
Dat brengt me op de verschuiving van `geloor naar `politiek'. Het dilemma van de
moderne Jefta houdt in dat hij twijfelt of hij zonder verlies van aanzien en macht
op zijn belofte terug kan komen. Zijn beslissing dat het huwelijk doorgang moet
vinden lijkt een puur politieke, maar heeft toch ook een religieuze dimensie. Hoe
kan het ook anders bij een stuk spelend in het `mythisch heden' ergens in het Midden-Oosten, met de aanduiding `Semitisch' in de titel.
Barnard heeft de link tussen politiek en geloof op basis van elementen uit het bijbelboek Richteren weten te leggen, en zo is hij ook bij deze verschuiving Vondel
trouw gebleven. Die dramatiseerde bijbelse stof immers — in lijn met de drie gouden regels van Vossius zo dat geen van de elementen uit Jeptha tegen `cropenbaere
waerheit der bybelsche historie' indruisde (`Bereche, ed. Wijngaards 32).
Wel is het zo dat Barnard een element uit Richteren inbrengt waarover Vondel
zwijgt: het feit namelijk dat het gevecht dat Jeptha tegen Efralm levert (dat zowel
bij Vondel als bij Barnard direct voor het offer/de uithuwelijking plaatsvindt) een
gevecht is tussen twee joodse stammen. In de bijbel wordt hieraan geen aandacht
besteed, omdat gebeurtenissen uit Richteren uit de 12e-10e eeuw v. Chr. pas eeuwen later in retroperspectief opgeschreven werden, toen het joodse yolk door toedoen van met name koning David tot een eenheid geworden was, en er geen belang
bij was de broedersstrijd uit het verleden te belichten. Daar kwam bij dat het Oude
Testament de heilsgeschiedenis van de uitverkoren joodse yolk beoogde vast te leggen: Jeptha is in die visie een van de leiders in de rij van verlossers van het (hele)
joodse yolk.
Vondel nam de bijbelse zienswijze over, Barnard niet. Hij koppelt de joodse stammenstrijd aan het grotere vraagstuk welke houding joden aan moeten nemen ten
opzichte van hun vijanden, of die nu uit eigen kring of van buitenaf vormen. Grofweg gezegd vormen de personages in Jefta een afspiegeling van twee visies op dit
vraagstuk. Een groep, die ik met een grote simplificatie de `passieven' noem, vereenzelvigt identiteit met lijdzaamheid; deze groep hoopt door incasseren te overleven. De andere groep, simplificerend de `actieven' genoemd, gelooft in strijdbaarheid, en wil met agressie annexeren. De tegenstelling tussen deze twee opvattingen
wordt in het stuk voortdurend becommentarieerd, bijvoorbeeld in een dialoog tussen Ruben en Ifis, over de effecten die verwacht kunnen worden als Jefta op zijn
woord terugkomt:
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Ruben
Geschreven staat het
in dat gehavende gezicht van Jefta:

Vecht! Steif! Ons wordt de oorlog aangeleerd;
zelfs vrouwen sneuvelen in uniform
voor Masfa. Onze nationale code
is in zijn kop gekerfd; vandaar, Ifis,
die doodsbenauwdheid voor gezichtsverlies:
gezichtsverlies betekent het verlies
van alle macht die hij verzameld heeft
met oorlog voeren namens ons.

Ifis
We moeten
We moeten overleven met elkaar.
We zijn toch joden?

Ruben
We zijn alien doden.
Hou nu van mij. (p. 62-63)

Ruben ziet in Jefta een agressor die blind is voor de destructie in eigen land waarmee zijn optreden tegen de vijand gepaard gaat. Hij verdenkt Jefta er zelfs van uit
puur eigenbelang oorlog te voeren. Ifts, toch de trouwe dochter, probeert uit loyaliteit met haar wader de zin van het oorlogvoeren in te zien en vraagt zich of of er wel
een ander middel is om te overleven.
Tariq is Rubens grote tegenstrever, niet alleen in de liefde, maar ook in de politiek. Hij vindt Jefta nog lang niet radicaal genoeg. De slag tegen EfraIm heeft hij
eigenlijk niet tot een goed einde weten te brengen, want de vijand leeft nog:
Aileen/is Jefta iets te goed voor deze wereld//iets te weekhartig voor het radicaal/verdeigen van zijn vijanden, zijn haters//zijn ongedierte'. Als Tariq terugkeert uit de
oorlog tegen Efraim, doet de veilig thuisgebleven Ruben cynisch 'versiag' van wat
het leger zoal overkomen zal zijn. Barnard legt hem bij die gelegenheid woorden van
Vondel in de mond:
... het gerucht
geklikklak van het harnas, aan de lucht
gestegen, mengt zich naar in duizend noden
en jammeren van levenden en doden.

Tariq reageert bijtend:
Het jammeren van doden, hofmeester?
Is dat literatuur of zo? (p. 48)

Ruben gaat hier dan niet op in, maar wat later komt het tweetal opnieuw tegenover
elkaar te staan, en dan zegt Tariq sarrend:
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De hofmeester! De man die beter weed
Hij kent de oorlog niet, noch bloed, noch zweet,
noch stank, noch tranen — nee, hij kent het Iced
der letteren: het jammeren van doden
kent hij, de onsoldaad

Ruben antwoordt hem, zijn passiviteit bijna verontschuldigend:

1k ben meer dichter
dan ticker (p. 77)

Centrale vraag is hoeveel geweld er is nodig om de vijand het hoofd te bieden. En
wanneer words het geweld een doel op zich, een middel om eigen voordeel te behalen?
Bij dit alles blijft het een raadsel aan wiens kant de God van Israel staat. De rabbijn belooft weliswaar: Achter zijn fronsende voorzienigheid/verbergt de god een
glimlachend gelaat', maar wiens partij Iciest God als de joden onderling verdeeld
zijn? Voor Tariq is het duidelijk dat God aan de kant van de strijdbaren staat, en
ervoor zorgt dat zij winnen. Als hij met Ruben praat over de strijd tegen Efraim,
komt ook deze kwestie ter sprake. Waar was God toen de joden keer op keer een
afschuwelijk lot ondergingen? Was er bijvoorbeeld in de Tweede Wereldoorlog, met
zoveel slachtoffers aan joodse kant, eigenlijk nog wel sprake van een Duitse verliezer? Heden en verleden komen samen als Filopaie naar de strijd tegen Efralm vraagt:
Filopaie
Vertel me liever
iets over de voorbije dagen.

Tariq
God
was wel bijzonder met ons.

Ruben
(Rotte sage.
De klompvoet van de godheid deed de Duitsers
als joden struikelen.)
Tariq
U zei?

Ruben
1k zei:
we boffen als de moffen met die godheid
van u, van ons. (p. 45)
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Ruben en Tariq komen er niet uit, Jefta evenmin (De god van Masfa slaapt al eeuwen./Zijn boek is af'). En ook de rest van de joden tast in het duister. Aan het eind
van het stuk beukt de bloedvijand Efraim al weer op de poorten van het hof van
Masfa om minstens de linkeroever van de stad (0) op te eisen. Barnard lijkt te willen zeggen dat op alle niveau's (persoonlijke en nationale), interne verdeeldheid de
joden aihoudt van het afrekenen met de vijand. De eenheid van de staat Israel is een
facade waarachter gespletenheid schuil gaat. Zo leeft er onder joden enerzijds de
wens om deel te nemen aan het vredesproces in het Midden-Oosten, en is er anderzijds de weigering om alle bezette gebieden op te geven. Het zijn de moderne tekenen van een aloude stammenstrijd.
Religie maakt dus een wezenlijk onderdeel uit van Jefta of Semitische liefdes. Ook
in dit opzicht heeft Barnard in de sfeer van het origineel een onvermijdelijke modernisering aangebracht. In een tijd waarin de eenheidsstaat Israel een gegeven is, wekt
de stammenstrijd in Richteren nu eenmaal verwondering. Mijn ervaring met tweedejaarsstudenten Nederlands leert dat moderne lezers zich afvragen waarom Vondel zwijgt over de specifiek joodse problematiek in het Jeptha-verhaal.
Blijft de vraag over of de afloop van Jefta ofSemitische liefdeswel bij Vondel past.
Jeptha ofte offerbelofte kent een niet geheel tragisch einde. Er gloort hoop voor Jeptha, want zijn zonden zullen hem vergeven worden, en Filopaie wordt getroost met
het vooruitzicht van een jaarlijkse herdenking van Ifis. Zo'n positieve draai heeft
Barnard zijn stuk niet gegeven, maar strikt genomen doet hij het daardoor misschien wel beter — in ieder geval: aristotelischer — dan Vondel.
Besluit
Het zal duidelijk zijn, ik vind Barnards poging tot moderniseren geslaagd, ook
gemeten naar zijn eigen maatstaven en principes. Hij heeft Vondel in historische
contekst gelezen, en heeft Jeptha als varier en leider van het joodse yolk een geloofwaardige en eigentijdse gedaante gegeven.
En dan heb ik het nog niet gehad over de wonderbaarlijke hoeveelheid elementen uit enscenering en taalgebruik die hij van Vondel heeft weten over te nemen. De
hoogmoed van Filopaie bij aanvang van het drama, haar gets te levendige zenuwstelsel', de pogingen van de hofmeester haar hartstochten te temperen, de list waarmee zij van het hofwordt weggelokt, de rei, de sleutelscene tussen Jeptha en de priester/rabbijn om in de joodse wet uitkomst te vinden, `Jefta als zijn eigen dader', Ifis'
aarzeling om haar moeder in een oplossing te betrekken, en de eenzaamheid (van
alle mensen verlaten) vlak voor haar dood: het is er allemaal nog bij Barnard.
De vijfvoetige jambe hanteert hij als een meester. Vondels geest is aanwezig in
zijn barokke, beeldrijke stijl. Een voorbeeldje uit de openingsscene:
Filopaie
Mijn enig kind zit op een kille rots
te mediteren, hofmeester!
[...] Een Ifis
brengt toch haar zomer als een gouden kalf
op feesten door, omzwermd door dansende
aanbidders? [...]
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Ruben
De tijd,
Madame, doodt ons. Noemde u haar geen roos?

Filopaie
Ik heb opeens het eenzame gevoel
dat u iets ongemakkelijks wilt zeggen
en het niet durft.

Ruben
Welnee, madame, welnee.
Maar voor romantici rijmt roos op broos
Die echo hoorde ik.

Filopaie
Bent u romantisch,
hofmeester Ruben?

Ruben
Half mannelijk Masfa
hoeft Ifis maar te zien of het begint
een liefdesliederen voor haar te zingen
waarvan de stenen krimpen. Bent u boos,
Madame?

Filopaie
Dat is mijn glimlach. Dus een helft
Van Masfa's manvolk is verzot op haar
en een helft niet. Enne ... tot welk helft
bekent de hofmeester zichzelf? (p. 42-43)

Dat Barnard in de dialogen soms geestiger en spitser is dan Vondel, dat kan hem
niet aangerekend worden.
Els Stronks
Literatuur
Benno Barnard, Jefta, ofte Semitische Liefdes. Uitgave van 'Het Toneel Speelt'.
Amsterdam 1998.
Joost van den Vondel, Jeptha ofofferbelofte. ed. Wijngaards. Zutphen 1966.
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Toen ik in 1973 Nederlands ging studeren, behoorden colleges geschiedenis tot een
van de vaste onderdelen. Veel was het niet, want het tentamen bestond slechts uit
twee boeken: het ene handelde over ridders en hun gedragscodes, het andere vormde een lange opsomming van alle pausen die in de middeleeuwen actief geweest
waren. De bedoeling was duidelijk: ondersteuning bij de lectuur van de middelnederlandse letterkunde (waarin veel ridders met naar twintigste eeuwse maatstaven
nogal zonderlijke gedragingen voorkwamen, doch weinig met name genoemde
pausen). Er was ook nog een college over de Gouden Eeuw, maar de periode daarna behoefde blijkbaar geen onderwijs meer, omdat die verondersteld werd tijdens
de middelbare school te zijn behandeld. In ieder geval waren de twee colleges voldoende, zo werd mij verzekerd, om na het behalen van het doctorial-examen Nederlands ook een lesbevoegdheid in geschiedenis te verwerven (een regeling die nog
voor mijn afstuderen werd afgeschaft, om redenen die zich gemakkelijk laten
raden).
Al jaren behoort het bestuderen van de geschiedenis niet langer tot het studiepakket van de neerlandicus in spe, althans niet in Utrecht. Lacunes in de kennis van
de Bijbel worden enigszins opgevuld door een speciaal daarvoor ontworpen cursus
`Bijbel en literatuur'. Dat die niet het gehele christelijk erfgoed kan overbrengen is
begrijpelijk en komt bijvoorbeeld aan het licht wanneer Sebastiaan uit Nijhoffs 'Het
veer' door studenten in relatie wordt gebracht met 'De spin Sebastiaan' van Annie
M.G. Schmidt. Dat er zich lacunes in de kennis van de moderne geschiedenis bevinden, is eveneens begrijpelijk, want van alle tijden. Wanneer echter de frequentie toeneemt waarin de Eerste Wereldoorlog geplaatst wordt in de negentiende eeuw en
verplaatst naar de Verenigde Staten (een observatie die door een collega-historicus
wordt bevestigd), rijst de vraag of het wel zo verstandig was de onderdelen geschiedenis in de studie Nederlands te schrappen. Voor de duidelijkheid: ik hef geen
klaagzang aan op een vermeend gebrek in de vorming op de middelbare school en
al helemaal geen lofzang op vroegere tijden men we het oude gymnasium nog hadden. Want laat ik eerlijk wezen: pas lang na mijn verblijf op dat oude gymnasium
vernam ik bijvoorbeeld dat de Culturele Revolutie in China bijzonder weinig met
cultuur te maken had.
Dat de geschiedenis van de moderne tijd tijdens de universitaire studie niet aan
de orde kwam, had niet alleen te maken met het bekend veronderstellen ervan, maar
ook en misschien nog meer met de wijze waarop de moderne letterkunde werd
benaderd. Immers: een ergocentrische, op het New Criticism gebaseerde aanpak
vroeg niet om historische achtergrondkennis. Met het poetica-onderzoek kwamen
echter al snel ook contextuele aspecten naar voren en inmiddels heeft de meer cultuur-historische benadering zijn vruchten binnen de moderne letterkunde afgeworpen. Het boek van Ruiter en Smulders, Literatuur en moderniteitis daar een fraai
bewijs van. Los van de methodologische ontwikkelingen binnen het vakgebied,
ervaar ik als docent dat de moderne letterkunde meer en meer historisch wordt en
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dat ligt niet aan de studenten, maar aan de letterkunde zelf.
Soros kan het lezen van een geschiedkundig werk een soort schok teweegbrengen: plotseling vallen dingen op hun plaats, komen verschijnselen in een ander Licht
te staan en sla je het boek dicht met het gevoel eindelijk een onderdeel van de
geschiedenis voor het eerst echt begrepen te hebben. Simon Schama's The Embarrasment ofRichess had die uitwerking en het feit dat Nederlandse historici — waarschijnlijk terecht — vele details in zijn werk heftig bekritiseerden, heeft daarin geen
verandering kunnen aanbrengen. Onlangs bewerkstelligde Sophie de Schaepdrijver
(een Vlaamse historica, werkzaam aan Columbia University, New York) eenzelfde
effect met haar boek De Groote Oorlog; het Koninkrijk Belgie tijdens de Eerste Wereldoorlog, dat in het najaar van 1997 bij uitgeverij Atlas verscheen. In iets meer dan
driehonderd pagina's weet de schrijfster op een heldere, overtuigende, meeslepende
en beknopte manier de vier jaar durende tragedie die zich tussen 1914 en 1918 in
Belgie heeft afgespeeld, te behandelen, inclusiefvoorgeschiedenis en nasleep. 1k heb
het ademloos uitgelezen en dichtgeslagen met het gevoel: juist, zo zat dat dus.
De eerste pagina van het eerste hoofdstuk, waarin de voorgeschiedenis van Belgie tot 1914 wordt geschetst, zet de toon voor de rest van het boek, reden waarom
ik hier de eerste drie alinea's ervan citeer:
Het koninkrijk Belgie van de vroege twintigste eeuw was, zoals de Encyclopaedia

Brittannica van 1910 haar lezers meedeelde in het geen tegenspraak duldende proza
van die tijd, `een onafhankelijke, grondwettelijke en neutrale staat, die een belangrijke
plaats in Noordwest-Europa inneemt'.
Hoe belangrijk zou tot veler verdriet nog blijken.
Maar... belangrijk. In 1914 telde Belgie meer dan 7,6 miljoen inwoners en was
daarmee het dichtst bevolkte land ter wereld: meer dan 250 mensen per vierkante
kilometer. De Franse socioloog Gabriel Tarde beschreef de Belgische bevolking als 'de
dichtste, rijkste en nijverste van alle volkeren op aarde'. Dat was wellicht te veel eer,
maar niettemin: Belgie was in 1914 de vijfde economische macht ter wereld.

Dit land, gedomineerd door een plattelandstructuur — monstersteden ontbraken —
met het dichtste spoornetwerk ter wereld, dachten de Duitsers in 1914 binnen
24 uur moeiteloos te kunnen passeren op weg naar Parijs. Officieren hadden voor
dat Joel zelfs witte glacehandschoenen en zwarte lakschoenen bij zich. Het verzet
van het, niet al te best uitgeruste Belgische Leger, beschrijft De Schaepdrijver met
een mengeling van medelijden en trots. Medelijden vanwege het naleve geloof in de
kracht van de verdediging, trots vanwege de uitkomst: de Duitsers marcheerden niet
ongehinderd naar Parijs, maar werden tegengehouden in de streek rond de IJzer, het
begin van een jarenlang durende nachtmerrie (die in hoofdstuk W uitvoerig staat
beschreven). De represaille van Duitse zijde was enorm: op grote schaal werden steden en dorpen geplunderd en gebrandschat, werden burgers gefusilleerd omdat ze
zogenaamd als francs tireurs opereerden. Het centrum van Leuven werd in de as
gelegd. Duitse soldaten hadden in het voorbijgaan ook de Lakenhal, waarin zich de
bibliotheek met middeleeuwse handschriften en incunabelen beyond, in brand
gestoken en de bibliothecaris trof een week later niets meer aan "dan een puinhoop
van gebroken pijlers en stenen en verkoolde balken, waarbinnen tienduizenden boe-
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ken nasmeulden. Door de verlaten straten vlogen half verbrande bladzijden tot in
de weilanden buiten de stad." (p. 82-83)
Internationaal oogstte Belgie grote bewondering voor zijn houding. Zo vermeldt
De Schaepdrijver een door de Daily Telegraph op de markt gebracht boek, waarvan
de opbrengsten ten goede kwamen aan de voedselhulp. De bijdragen kwamen
onder anderen van Sarah Bernhardt, Edith Warton, Paderewski en Debussy. In
Frankrijk prees Romain Rolland "de nu al legendarische heldenmoed" van de Belgen. Aan reacties vanuit Nederland besteedt De Schapedrijver nauwelijks aandacht,
maar uit mijn eigen onderzoek blijkt dat ook hier de tijdschriften met de nodige
rhetoriek de `verkrachting' van de Belgen uitmeten. Het is schrijnend om te leven
hoe al deze internationale lofvoor dit kleine land, omslaat in een totale desinteresse
en zelfs onverhulde afkeer, wanneer de oorlog eenmaal is afgelopen. Het land was
verwoest en een op de twintig volwassen mannen had het leven verloren (in Frankrijk was dat cijfer overigens nog schokkender: een op de zes), maar een serieuze
gesprekspartner in het internationale debar over bijvoorbeeld herstelbetalingen
werd het niet. Tekenend voor de nieuwe sfeer is de wijze waarop de Belgische minister van Buitenlandse zaken, Paul Hymans, bij Clemenceau words ontvangen: de
Fransman slaapt eenvoudig door Hymans interventie heen en roept bij het ontwaken de vergadering toe "eindelijk eens of to rekenen met die lastige Belgen." (p. 298)
De Schaepdrijver weet te vermelden dat Nederland zelfs op het punt heeft gestaan
Belgie `preventier binnen te vallen in verband met de aanspraken die het land deed
op Zeeuws-Vlaanderen en Nederlands Limburg ten zuiden van Roermond (p. 297).
De rol die Nederland speelt in De Groote Oorlogwordt begrijpelijkewijze voornamelijk gezien vanuit het Belgische perspectief. Het is het neutrale land, waar nog
orde en welvaart heersen, een situatie die vooral jalouzie weet op te wekken: '0 bah,
Hollandse huisjes, wat een gemene streek lappen jullie me daar', zo schrijft iemand
in zijn oorlogsdagboek (p. 98). In de eerste weken van de oorlog overtrof het aantal Belgen dat de grens met Nederland was overgestoken de miljoen, aan het eind
van dat jaar bedroeg het aantal 200.000, waarvan de helft tot 1918 in Nederland
zou blijven. Deze Vlaamse ballingen zouden in ons land een netwerk scheppen,
waarin met name ook letterkundigen een rol van betekenis spelen (men denke aan
de activist Rene de Clercq).
Een van de meest interessante onderwerpen van de studie vormt de taalstrijd. Het
is een, zeker voor een Nederlandse lezer, uiterst complexe materie, die De Schaepdrijver echter helder uiteenzet. Voor de oorlog kleefde er aan de Vlaamse Beweging
geen pan-germanistisch gedachtengoed, maar de Duitsers kregen at snel in de gaten
dat ze de Vlaamse strijd tegen de overheersing — niet altijd de iure, maar wel vaak
de facto — van het Frans heel goed voor hun eigen doeleinden konden gebruiken.
Het is spannend om te lezen hoe cultuur onderdeel kan worden van een militaristische oorlogspropaganda: meer en meer spinnen de Duitsers het Vlaamse activisme
voor hun karretje, soms geholpen vanuit Nederland. Sommige Vlamingen spreken
dan zelfs van 'het Duitse geschenk'. Dat dergelijke geluiden een heftige tegenreactie oproepen, behoeft geen betoog. Het leidt uiteindelijk allemaal tot collaboratie
tijdens de oorlog, en terdoodveroordelingen en gevangenisstraffen erna. Wie goed
wit begrijpen waarom Van Ostaijen uit Belgie moest vluchten, doet er verstandig
aan De Groote Oorlog te lezen.
Het boek vormt een parade van schrijvers en juist in dat opzicht is het een verrijking voor de modern letterkundige.Vermeylen, Claes, Streuvels, Buysse, Teir-
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linck, Elsschot, Van Ostaijen, Walschap: ze spelen alien een rol en die is voornamelijk politiek-maatschappelijk, niet letterkundig bepaald. Vooral Karel van de Woestijne neemt actief deel aan het debar (hij behoort tot degenen met de meeste vermeldingen in het namenregister) en dat is verrassend. Lectuur van De
Schaepdrijvers boek retoucheert het beeld dat Van de Woestijne in de literatuurgeschiedenis heeft gekregen. Ik heb deze auteur voornamelijk leren kennen als "een in
zichzelf gekeerde natuur, een eenzelvig man[,] die stijgen wil in de ijle regionen van
geestelijke zuiverheid." Een symbolist die zich afwendt "van de door naturalisme en
materialisme beheerste reele wereld om te vluchten in de droom, de roes, de verbeelding". Het zijn de woorden van Knuvelder (deel IV, p. 311 en 312), die aan het
slot van zijn hoofdstuk over Van de Woestijne nog vermeldt dat deze dichter ook als
journalist actief was en daaraan in een noot toevoegt dat dit journalistieke onderdeel van het oeuvre "overwegend een impressionistische weergave geeft van zijn
eigen schoonheidsontroering". De Groote Oorloglaat een geheel andere Van de Woestijne zien: iemand die temidden van de actuele politiek-maatschappelijke gebeurtenissen staat en daar uiterst betrokken en kritisch op reflecteert. Interessant is in
dit verband ook de rol die Gerretson/Gossaert vanuit Nederland speelde: hij stond
in Duitsland bekend als de 'Groot-Nederlandse vertrouwensman' en met behulp
van Duits geld kocht hij zich in in De Vlaamsche stern, om van daaruit voeding te
geven aan het activisme (reden waarom Cyriel Buysse de redactie verliet en Rene de
Clercq hoofdredacteur kon worden).
Het maatschappelijk optreden van auteurs die in de letterkundige handboeken
bekend staan om hun voornamelijk autonome literatuuropvatting, completeert in
belangrijke mate het beeld. Het Levert een fascinerende andere en soms paradoxale
kant van deze persoonlijkheden op. 1k twijfel er niet aan, of historici zullen ook op
deze studie het nodige aan te merken hebben. Als neerlandicus kan ik alleen nog
maar eens herhalen dat ik De Groote Oorlog in een adem heb uitgelezen. Het boek
leest als een roman, beknopt waar de meeste studies juist uitwijden, gedetailleerd
waar de meeste juist beknopt zijn. Vooral het veelvuldig gebruik van archiefmateriaal in de vorm van oorlogsdagboeken en -herinneringen, draagt bij tot de scherpte
van het beeld dat achterblijft. Wanneer de Eerste Wereldoorlog zich in het geheugen genesteld heeft als een negentiende eeuwse Amerikaanse gebeurtenis, is de
moderne letterkunde historische letterkunde geworden. De Schaepdrijvers studie
zou verplichte lectuur voor studenten Nederlands moeten zijn.

Viriljan van den Akker
Sophie de Schaepdrijver: De Groote Oorlog; het Koninkrijk Belgie tijdens de Eerste
Wereldoorlog. Uitgeverij Atlas. Amsterdam, Antwerpen. 1997.
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T. Dekker, J. van der Noot en T. Meder,
Van Aladdin tot Zwaan kleefaan. Lexicon
van sprookjes: ontstaan, ontwikkeling,
variaties. SUN, Nijmegen 1997. 478 p.;
ISBN 90 6168 613 x; prijs: f 49,50
Begin januari 1958 gaat Maarten
Koning extra vroeg naar Het Bureau,
opdat hij slechts de concierge een gelukkig nieuwjaar hoeft te wensen. Wanneer
hij zijn kamer betreedt, blijkt zijn
kamergenoot Beerta, de directeur, reeds
aanwezig. De onvermijdelijke uitwisseling van beste wensen volgt, maar als
Maarten zich vervolgens in zijn werk wil
terugtrekken, blijkt dat onmogelijk.
Steeds weer vallen er collega's binnen om
een nieuwjaarsgroet te brengen. Zo is
daar Wiegel, een medewerker die, tot
ongenoegen van Beerta, maar niet tot
een bepaalde publicatie kan komen:
"`Mag ik u naar goed gebruik een
oprecht gelukkig nieuwjaar
toewensen?'
Dat mag u,' zei Beerta genadig. 'Ik
wens u hetzelfde toe.'
Ze gaven elkaar een hand.
`En jij natuurlijk ook,' zei Wiegel
tegen Maarten.
Maarten knikte.
`En ik hoop dat wij beiden dit jaar
de voldoening zullen smaken uw
bibliografie in druk te zien,' zei
Beerta, die nog niet was
uitgesproken.
`Soms doet u me denken aan het
sprookje van het mannetje
Piggelmee,' zei Wiegel meesmuilend,
al weer op weg naar de deur.
`Die mocht drie wensen doen,'

antwoordde Beerta. '1k heb aan een
wens genoeg.
'

`Uw bescheidenheid zal u behoeden
voor zijn lot,' voorspelde Wiegel met
zijn hand aan de deurkruk.
`Dank u,' zei Beerta droog."
(J.j. Voskuil, Meneer Beerta. Het
Bureau I. Amsterdam 1996. p. 122).

Nu is dat mannetje Piggelmee van

generlei belang voor de rest van de
roman van Voskuil, maar toch, om de
kleine stekeligheden die Wiegel en
Beerta elkaar hier toedienen te kunnen
begrijpen, is het nodig te weten op welk
sprookje zij zinspelen.
Er bestaat inmiddels een naslagwerk
dat ruim voorziet in dit snort wetenswaardigheden: Van Aladdin tot Zwaan

kleefaan. Lexicon van sprookjes: ontstaan,
ontwikkeling, variaties. Onder het trefwoord Piggelmee' is het betreffende
sprookje te vinden. Het mannetje Piggelmee, een dwerg, woont met zijn
vrouw aan zee, in een omgekeerde Keulse pot. Op een dag vangt Piggelmee een
bijzondere vis. Het dier kan spreken en
het smeekt Piggelmee hem terug te zetten. Als dank zal de vis dan een wens
inwilligen. Piggelmee geeft de vis zijn
vrijheid terug, maar doet geen wens.
Thuis gekomen doet hij zijn relaas. Zijn
vrouw verwijt hem dat hij de wens achterwege heeft gelaten en stuurt hem
terug naar zee: de vis moet ervoor zorgen
dat hun potwoning een echt huis wordt.
Dat gebeurt inderdaad, maar vrouw
Piggelmee wil al snel meer: er moet geld
komen. Ook aan deze wens wordt voldaan. Opnieuw moet Piggelmee naar
het strand gaan voor een wens: het dwer-
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genvrouwtje wil koningin worden. De
derde wens wordt ook vervuld, maar
weer slaat de ontevredenheid toe. Zij wil
de macht van God bezitten. Nadat Piggelmee dit heeft overgebracht, laat de vis
het dwergenechtpaar weer gewoon in
hun Keulse pot wonen.
De samenstellers van het lexicon
maken duidelijk dat volksverhaalonderzoekers in Nederland diverse sprookjes
van dit type hebben opgetekend, en dat
vergelijkbare versies ook in Azie, Amerika en Afrika aangetroffen zijn. Het was
evenwel koffiebrander Van Nelle die de
naam Piggelmee hier te lange ruime
bekendheid bezorgde met het veelvuldig
herdrukte boekje Van het tovervisje
(1920), dat een berijmde versie hood.
Ook hierin keren Piggelmee en zijn
vrouw terug in hun eenvoudige woning,
maar wel mogen ze er 'tot het einde hunner dagen' van een onuitputtelijke voorraad koffie van Van Nelle blijven genieten.
Van elk opgenomen verhaal biedt het
lexicon een ruime samenvatting, gevolgd door gegevens over vindplaatsen,
vertellers en genre. Dan volgt de
ontstaansgeschiedenis en krijgt men
informatie over de verspreiding, cultuurhistorische achtergronden en de
betekenissen die men in de loop van de
tijd aan verschillende verhalen gegeven
heeft. Soms blijkt betrekkelijk eenvoudig vast te stellen dat een bepaald
sprookje terug te voeren is op een veelal
negentiende-eeuwse schriftelijke bron,
maar meestal is de ontstaansgeschiedenis ingewikkelder en zijn thema's en
motieven in verschillende en bovendien
veel oudere bronnen te traceren. De
samenstellers maken regelmatig uitstapjes naar de moderne tijd. Een voorbeeld:
om te illustreren hoe sterk het sprookje
van Sneeuwwitje en de zeven dwergen —
mede door de verfilming van Disney —
in het collectieve geheugen is doorgedrongen, beschrijven zij een recent

reclamefilmpje van een verzekeringsmaatschappij waarin een prins een slapende prinses wakker wil kussen, maar
niet ziet dat zij door glas omgeven is. Hij
stoot `zijn kop wel zo ongenadig and
tegen de dichte glazen deksel, dat de barsten in de kist springen'.
Jammer is dat de samenstellers het
soms nodig hebben gevonden overbodig
commentaar op de inhoud van een
sprookje te geven. Zo vinden we bij de
`Getemde feeks', waarin een eigenzinnige feeks door haar echtgenoot met
help van een list `getemd' wordt tot
gehoorzame vrouw, de opmerking: 'Het
sprookje heeft welbeschouwd een tamelijk conservatieve strekking — een vaststelling overigens die wel vaker kan worden gemaakt ten aanzien van sprookjes
[...] . De moraal dat in het huwelijk de
man de baas moet zijn, bevat een flinke
dosis mannelijk chauvinisme.' En het
sprookje van de Lange Winter — waarin
een man een groot stuk spek in de
schoorsteen hangt, tegen zijn vrouw zegt
dat het voor de lange winter is, waarop
deze het even later aan een passerende
bedelaar geeft die zich door haar Lange
Winter laat noemen — lezen we in de
toelichting: `Grappen over andermans
domheid verlenen verteller en luisteraars een aangenaam gevoel van superioriteit: zij zijn heus ook wel eens dom,
maar zó dom gelukkig niet!'
In zijn totaliteit is Van Aladdin tot
Zwaan kleef aan niettemin een boeiend
en degelijk naslagwerk. Het is voorzien
van een heldere inleiding en besluit met
twee handige registers: op namen en
titels en op thema's, motieven en verhaalfiguren. Kortom, dit lexicon van
sprookjes is een geslaagde aanvulling op
de A tot Z-reeks van uitgeverij SUN.
Martin Hunziker
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Middelnederlandse verzamelhandschriften uit de Nederlanden. Congres Nijmegen 14 oktober 1994. Hilversum, 1996.
Middeleeuwse studies en bronnen LI.
Uitgeverij Verloren. ISBN 90-6550285-8. Prijs: I 37,-.
Bij de verschijning van het eerste deel
van de reeks Middeleeuwse verzamelhandschriften uit de Nederlanden, de
editie van het Geraardbergse handschrift, werd een studiedag georganiseerd, waarvan de voordrachten nu (met
drie andere stukken) zijn samengebracht in een bundel die in drie afdelingen is onderverdeeld. De afdeling
`Verzamelhandschriften' bevat meest
principiele, en daarmee de belangrijkste
artikelen. P. Wackers houdt een pleidooi
voor het editeren en bestuderen van verzamelhandschriften, waarbij hij vooralsnog weer vragen dan antwoorden heeft,
maar hij lardeert zijn betoog met allerlei
interessante voorbeelden uit bekende en
minder bekende bronnen. H. Kienhorst
introduceert een belangwekkende en
verhelderende indeling in vier soorten
handschriften op grond van codicologische argumenten. Sonnemans laat op
basis van een steekproef van vijf verzamelhandschriften zien dat de opschriften (titels die niet in teksten geintegreerd zijn) waarschijnIijk uit de pen van
de compilator van de betreffende codex
gevloeid zijn. R. Jansen-Sieben be-.
spreekt medische verzamelhandschriften, waarin teksten uit verschillende
bronnen kunnen samenvloeien tot een
nieuw composiet geheel (een zogenoemde verzameltekst), terwijI anderzijds tekstgedeelten kunnen verzelfstandigen tot aparte tractaten.
De afdeling Tditiereeksen' bevat
twee bijdragen, die een sterk gelegenheidskarakter dragen, maar wel van enig
belang zijn voor de vakgeschiedenis: H.
van Dijk over de serie Middelnederlandse

verzamelhandschriften uit de Neder-

landen en J. Deschamps over de groots
opgezette reeks Mediaeval Manuscripts
from the Low Countries in Facsimile,
waarvan echter helaas slechts een deel
verse' enen is.
De laatste afdeling is gewijd aan het
Geraardsbergse handschrift. Sonnemans probeert het prof el van de compilator te schetsen, zich baserend op de
verzamelde teksten. M. Goris onderzoekt de reeks bijschriften: zij plaatst
deze in de respectievelijke teksttradities
en legt enkele verbanden met overige
teksten uit de codex. K. Lassche vergelijkt de zeven overgeleverde redacties
van de tekst die in het Geraardsbergse
handschrift 'Vanden vergiere van zuuerheden' en in Hulthem 'Vanden bogaert
die ene dare maecte' heet. Hoewel hij
wel enkele opmerkingen maakt over de
zeven handschriften, gaat hij met deze
aanpak in feite in tegen de opzet van de
bundel, waarin gepleit wordt voor de
bestudering van handschriften als gehelen. Bovendien werkt hij niet nauwkeurig: hij heeft over het hoofd gezien dat in
Hughe van Tabarye (Comburg) dezelfde
symbolische betekenistoekenning voorkomt als in de Vergiere.
In de inleiding van Sonnemans wordt
het boek gekarakteriseerd als een `heterogene verzameling lezingen en artikelen' (p. 7). Daarmee kom ik op het
belangrijkste punt van kritiek: er is erg
weinig eenheid in het gepresenteerde
materiaal. De bundel is, met het voorafgaande symposium, bedoeld om het
onderzoek naar verzamelhandschriften
in een keer overtuigend op de kaart te
zetten. Waarom dan niet een principiele
inleiding toegevoegd, waarin met visie
lijnen getrokken worden in de bijdragen, temeer daar verschillende stukken
al een verbrokkeld karakter dragen? Om
een voorbeeld te noemen: verschillende
auteurs proberen, vanuit diverse invalshoeken, te komen tot indelingscriteria
en terminologie, maar bij gebrek aan
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een inleidende beschouwing blijven
deze voorstellen naast elkaar staan.
Bovendien ontbreekt een zakenregister,
zodat de lezer bijvoorbeeld ook niet de
plaatsen bijeen kan zoeken waarin iets
gezegd wordt over de afbakening tussen
verzamelhandschrift en convoluut (er is
enkel een register op besproken handschriften, waarin overigens de drie opgenomen illustraties (p. 21, 93 en 110)
niet vermeld zijn).
Ook had de redacteur mijns insziens
meer moeten doen om de bijdragen te
stroomlijnen. Bepaalde informatie
wordt wel erg vaak herhaald: zo kan men
vier keer (in 158 bladzijden!) lezen over
de hypothese dat Hulthem (evenals
Comburg) mogelijk een voorbeeldexemplaar voor een scriptorium is
geweest (p. 27, 46, 76 en 94), terwijl de
discussie geen nieuwe fase ingaat. Voorts
is er een kenmerkend verschil van
inzicht wat betreft de opbouw van het
Oxfordse Boendale-handschrift (BL
Marshall 29). Sonnemans merkt op dat
de codex expliciet verdeeld is in vier
boecken die ieder op een rectozijde
beginnen en waarbij boek IV een `relatieve uitzondering' is: 79R is blanco,
79V bevat de inhoudsopgave en de tekst
vangt aan op 80R (p. 66). Kienhorst
beschrijft de indeling op codicologische
gronden; voor hem is er op deze plaats
geen sprake van een uitzondering: net
als boek II en III begint boek IV op een
nieuw katern en is het laatste blad van
het voorgaande katern gebruikt om de
inhoudsopgave te noteren (p. 41). Laat
de filoloog gewaarschuwd zijn: zeker bij
dit soort onderzoek heeft hij de codicoloog hard nodig!
De inleiding resumeert de recensies
van de editie van het Geraardbergse
handschrift. Dit is niet steeds zinvol,
temeer daar ik het niet altijd eens ben
met de wijze waarop de kritiek gepareerd wordt. Dit geldt bijvoorbeeld voor
de zeer redelijke suggestie van Van

Dalen-Oskam om bij evidente kopiistenfouten een opmerking toe te voegen opdat controle door de gebruiker
niet nodig is; de reactie daarop is dat het
toevoegen van commentaar een interpretatie inhoudt. Dit snijdt echter geen
hout: ook diplomatisch editeren is interpreteren, zoals al blijkt uit het feit dat de
afkortingen in een Latijns versje in
Geraardsbergen beter niet uitgeschreven
hadden kunnen worden (p. 16-17) en
zelfs het aanbrengen van regeltelling is
het resultaat van interpretatie (zie F.
Brandsma in Queeste 4(1997), p. 161).
Daarnaast wordt ten onrechte beweerd
dat Besamusca abuis was wat betreft een
detail in zijn recensie (in Ntg 88(1995);
jaargang en jaar ontbreken op p. 9.
Besamusca beweerde met reden dat in
de editie op p. 23 foutief naar een foto
op p. 24 verwezen wordt: het gaat bij
deze verwijzing om streepjes die niet
zichtbaar zijn op p. 24, wel op p. 73). Zo
zijn er meer elementen niet goed doordacht. Op p. 69 wordt terecht opgemerkt dat Van vrouwen ende van minne
een misleidende naam is voor het handschrift Den Haag, KB 75 H 57, maar
vervolgens wordt toch deze roepnaam
gebruikt. De suggestie (p. 77) dat de
toneelstukken in Hulthem op een Ikerair geengageerd gezelschap zouden
kunnen wijzen als bij Gruuthuse, heeft
een te smalle basis en zal hopelijk niet tot
nieuwe mythevorming Leiden. De typering van Pieter den Brants tekst over de
complexieen als `rijmtechnisch vrij
complex' (p. 114) lijkt me zwaar overdreven: tegenover het opmerkelijke
rijmschema (ababbcbccdcd etcetera)
staat een overvloed van stoplappen.
Als geheel stelt de bundel helaas wat
teleur, met uitzondering van vooral de
fundamentele stukken van Wackers en
Kienhorst. Verspreid over het boek zijn
echter wel interessante observaties over
verschillende codices te vinden. Tegelijkertijd is het verheugend dat al tijdens
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het verschijnen van de editiereeks het
onderzoek naar dit type handschriften
goed op gang gekomen is.
Dieuwke van der Poe!

K. Bostoen: Bonis in bonum, Johan
Radermacher de Oude (1538-1617),
humanist en koopman. Met medewerking van C.A. Binnerts-Kluiver, C.J.E.
Hattink en A.M. van Lynden-de
Bruine. Hilversum, Verloren, 1998. 80
pp. III. (Zeven Provincien Reeks .X10
ISBN 90-6550-155-x, f 25,-.
In Bonis in bonum staan leven en werk
van Johan Radermacher de Oude
(1538-1617) centraal. Dit vijftiende
deeltje in de Zeven Provincien Reeks is
niet los te zien van een nog te verschijnen teksteditie van het Album J. Rotarii,
een verzameling handschriften uit het
familiebezit van de Radermachers. Het
Woord vooraf en de Inleiding benadrukken dan ook meer het belting van
die editie, dan van het nevenproduct
Bonis in bonum.
Het eerste hoofdstuk beschrijft het
milieu waarin Radermacher zich bewoog. Na het overlijden van zijn vader,
werd de in Aken geboren Radermacher
ondergebracht bij Gillis Hooftman in
Antwerpen. Deze koopman was hoofd
van een internationaal bekende handelsfirma. In 1567 vestigde Radermacher
zich als filiaalhouder in Londen. Hij
huwde vier jaar later met Hooftmans
nicht, Johanna Racket. Vanaf 1580
verbleef Radermacher vijf jaar in
Antwerpen. Daarna keerde hij terug
naar zijn geboortestad Aken, dat vanaf
1599 het katholieke geloof aanhing. De
protestantse Radermacher vestigde zich
Coen als wijnkoopman in Middelburg,
waar hij in 1617 overleed. In zijn
Londense periode was Radermacher
vooral actief in de 'Dutch Church'. Via

deze gemeente maakte hij entree binnen
hogere politieke kringen en hij legde
contacten met andere kooplieden,
geleerden en kunstenaars. Zo vroeg
Marnix van Sint Aldegonde onder anderen Radermachers inzet bij een gezantschapsreis naar Londen ten behoeve van
wapens en financiele ondersteuning
voor de Opstand. Ook de cartograaf
Abraham Ortelius diende Radermacher
met het advies kaarten te bundelen in
een handzaam boek. Voor de schilder
Maarten de Vos trad Radermacher als
inventor op: hij zocht geschikte bijbelpassages voor De Vos om het leven van
de apostel Paulus uit te beelden.
In het tweede hoofdstuk staan
Radermachers pennevruchten centraal,
onderverdeeld naar handschrift, druk,
en niet teruggevonden werk. In handschrift zijn dat de eerder uitgegeven
oudste Nederlandse grammatica, bijdragen in het Album J. Rotarii en brieven. In druk verscheen een drempeldicht in een handboek voor kooplieden
van Frans Flory en een voorwoord in de
Italiaanse biografie van de protestantse
vorstin Lady Jane Grey. De uitgave werd
door Radermacher bezorgd: op de plaats
van het drukkersmerk is het symbolum
(een woord- en beelddevies) van Radermacher te vinden.
Hoofdstuk drie van Bonis in bonum is
geheel gewijd aan dit symbolum. Onder
de hoofdtekst `bonis in bonum' (de goeden ten goede) is een globe met een dierenriem afgebeeld, die met een spil rust
op een rad. Radermacher verwijst met
dit symbolum naar God die voor de goeden alles ten goede keert en het heelal
draaiende houdt. Het rad is een toespeling op de naam Radermacher. Bostoen
gebruikt bronnen en vindplaatsen van
het symbolum om interessante connecties van Radermacher bloot te leggen.
Met deze studie beoogde Bostoen het
beeld van Johan Radermacher de Oude
te preciseren met nieuwe gegevens die in
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het fader van de teksteditie zijn opgespoord. Meer nog dan de persoon
Radermacher zelf, is het de kring van
geleerden, kunstenaars, kooplieden en
politici die ons interesseert, aldus de
auteur. Van deze vier kornt de koopliedenkring er het meest bekaaid af, terwiji
de subtitel 'humanist en koopman suggereert dat de aandacht zeker uitgaat
naar Radermachers koopmanschap. Een
zin over Radermachers contacten met
leden van de Italiaanse gemeente in
Londen, 'speciaal de Antwerpse kooplieden onder hen' (p. 25), wordt te summier uitgewerkt. Aileen het contact met
koopman Emanuel van Meteren is
genoemd, echter niet in relatie tot het
koopmanschap, maar met betrekking
tot Van Meterens historiewerk.
Het tweede hoofdstuk over Radermachers geschriften telt nog geen tien
pagina's. Elementen uit dit hoofdstuk
hadden om herhaling te voorkomen
beter ondergebracht kunnen worden bij
andere fragmenten uit het boekje. De
brieven over kerkelijke kwesties in
Londen bij de passage over Radermachers activiteiten in de Dutch
Church'; de brieven over politieke kwesties bij de beschrijving van Radermachers politieke contacten; de gedichten voor alba amicorum bij de
bespreking van de humanistenkring
waarin Radermacher zich bewoog. Het
zijn immers juist deze brieven en de bijdragen aan alba amicorum die de auteur
gebruikte om de biografische schets van
Radermacher in het eerste hoofdstuk te
completeren. Op z'n minst opmerkelijk
is de ruime aandacht voor de in 1985
door Bostoen ontdekte grammatica van
Radermacher. Mijns inziens is het overbodig de auteurskwestie en originaliteit
van Radermacher wederom uit de doeken te doen, zonder nieuwe inzichten te
presenteren. Het Album J. Rotarii en de
namen van Frans Flory en Lady Jane

Grey keren ook weer terug in het derde
hoofdstuk met de meeste diepgang: het
hoofdstuk over Radermachers symbolum.
Het is een Bemis dat de teksteditie
(nog) niet raadpleegbaar is naast Bonis in
bonum. Details die nu overbodig schijnen, of op z'n minst in een voetnoot
ondergebracht konden worden, zullen
dan waarschijnlijk onmisbaar blijken.
Met behulp van het uitgebreide register,
de stambomen van de familie van vaders
en moeders kant en van de familie
Racket zullen vragen die het Album J.
Rotarii straks oproept, met Bonis in
bonum hopelijk in een handomdraai
beantwoord kunnen worden.

Boukje Thijs

Marijke Barend-van Haeften en Arie
Jan Gelderblom, Buyten gaets. Twee burleske reisbrieven van Aernout van Overbeke. Egodocumenten deel 15. Hilversum, Verloren, 1998. 125 blz. ISBN 90
6550 153 3. f 25,De dichter-jurist Aernout van Overbeke
(1632-1674) reisde in 1668 per OostIndievaarder naar Batavia, waar hem een
betrekking wachtte in de gewichtige
Raad van Justitie. Op 7 oktober 1668
zette hij voet aan wal, na een reis van
bij na zeven maanden langs de bekende
VOC-route via Kaap de Goede Hoop.
Uit Batavia stuurde hij twee reisbrieven
naar Holland. De eerste, ondertekend
op 1 februari 1669, was voor mannelijke vrienden en kennissen: 'Broeders,
Vrienden en bekenden' luidt de aanhef
in de gedrukte uitgaven van zijn brief.
Deze zijn vanaf 1671 verschenen en
hebben de titel Geestige en vermaeckelijcke reys-beschryving
meegekregen.
Zo'n titel staat niet boven de tweede reisbrief die Van Overbeke op 15 december
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1669 dateerde. Van deze brief kennen
we alleen een autograaf. De geadresseerden zijn een viertal vrouwen uit Overbekes kennissenkring, die wel met name
genoemd worden en derhalve traceerbaar zijn. Was deze brief ook in gedrukte versie(s) overgeleverd, dan zouden die
namen er waarschijnlijk niet meer bij
gestaan hebben. Maar mogelijk was er
dan wel, zoals in de mannenbrief, een
titel aan meegegeven, eveneens in de
trant van `geestie (spitsvondig) en `vermaeckelijck'.
Die kwalificaties zijn op beide reisbrieven van toepassing. Al vergelijkt Van
Overbeke het schip en de ontberingen
tijdens de lange reis meer dan eens met
een gedwongen verblijf in het rasphuis
(de toenmalige tuchtinrichting voor
mannen), toch houdt vrolijkheid de
overhand. Zulks dankzij een levendige
verteltrant, komische dubbelzinnigheden en associaties, anekdotes en citaten, het verheffen van banaliteiten, spotten met over verheven zaken en niet te
vergeten een stevige dosis zelfironie. De
vergelijking met het rasphuis sloot
trouwens aan bij de schaduwkanten
van Van Overbekes bestaan voor zijn
vertrek naar Indie. Blijkens processes en
schuldbekentenissen had hij zich in zijn
privehuishouden weinig financiele beperkingen opgelegd. De nieuwe psalmberijming die hij voor de Luthersen
gemaakt had en in 1663 had laten drukken, was niet in gebruik genomen met
het gevolg dat hij met de hele oplage was
blijven zitten (hierop zinspeelt hij in de
mannenbrief). Geld uit de familie zal er
niet geweest zijn: vader Van Overbeke,
aanvankelijk een welgesteld koopman,
stierf toen Aernout vijf was aan `melancholie' nadat het met de zaken bergaf-

waarts was gegaan. Schoonfamilie die de
nodige steun had kunnen geven, was er
evenmin: Aernout was vrijgezel. Zo is
hij als een berooid man naar de Oost
gereisd, noodgedwongen, want daar lag
ten minste nog een kans op mogelijke
verbetering van zijn materiele welstand.
Het schip is een rasphuis, hijzelf een
gevangene, maar alle melancholisch
gemijmer over heden en verleden wordt
als het ware bezworen door een bonte
afwisseling van ingenieuze grappen. Van
Overbeke lijkt zich bewust de rol aan te
meten van geleerde zelfironicus: Wat sal
ik seggen./ Multa tulit fecitque Puer
sudavit & alsit./ Ick gae weer leggen
(p. 49, 50). In zijn gedichten en anecdoten is hij die rol blijven spelen.
Het schrijven aan de reisbrieven zal
Van Overbeke destijds zelf `vermaake
hebben, terwijl ook zijn lezers er hun
geest aan zijn spitsvondigheden konden
scherpen en er hun eventuele zwaarmoedigheid mee konden verdrijven.
Voor moderne lezers kunnen de brieven
deze functies nog steeds hebben, zeker
nu ze zijn opgenomen in de reeks Egodocumenten. Marijke Barend en Arie
Gelderblom, voorzagen de teksten van
het nodige woord- en zakencommentaar en een inleiding. Hierin vindt men,
na gegevens over Van Overbeke zelf en
over het reizen naar Indie, beschouwingen over de beide brieven als reistekst,
over hun referentialiteit en hun onderlinge verschillen met het oog op de sekse
van de geadresseerden, over de burleske
procedes die Van Overbeke heeft toegepast en over de functie van de humor.
Marijke Meijer Drees

NEDERLANDSE LETTERKUNDE: 4E JAARGANG
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De achttiende eeuw 30 (1998) 1 bevat
een artikel van S. Cerutti, handel in boeken rond 1791. Paapes biografie van Willem V of hoe een boekhandelaar in het rasphuis belandde'.
Aan de hand van de arrestatie van een
boekhandelaar schetst Cerutti een beeld
van het netwerk van boekhandelaren in
de Nederlanden en uitgeweken patriottistische schrijvers. P. Delsaerdt en
D. Vanysacker schrijven over de privebibliotheken van de Antwerpse kanunnik Petrus Knyf (1713-1784) en zijn
vader Jacobus (1681-1756) in `Boeken
erven en verwerven'.

In Het Bilderdijkmuseum 15 (1998)
staan bijdragen van onder anderen Wiel
Kusters (`... die in mijn boezem leeft',
over stem en schrift bij Bilderdijk) en.
M. van Hattum (over de correspondentie tussen Bilderdijks vrouw en de vrouw
van Da Costa: `Geliefde vriendin en zuster in de Heere').
In een ouder nummer 14 (1997)
beschrijft Marita Mathijsen hoe ze met
studenten werkte aan een editie van
Bilderdijks brieven aan J.J.F. Wap (`Uit
de Bilderdijk-werkplaats').

De Boekenwereld 14 (1998) 5 bevat
een artikel van N. Maas over de pornografische werken die de Rotterdamse
uitgeverij Artistiek Bureau' rond de
eeuwwisseling publiceerde (`Een bijster
artistiek bureau'). Maas maakt gebruik
van de advertenties in het tijdschrift
Asmodee. M. Keblusek bespreekt Rotter-

dam Bibliopolis. Een rondgang langs

boekverkopers uit de zeventiende en achttiende eeuw (red. H. Bok, O.S. Lankhorst, C. Zevenbergen) en J. van Waterschoot bespreekt J. Schilt, Hier wordt

echter het belting van het boek geschaad...
Het Nederlandse boekenvak 1933-1948.

Bzzlletin 29 (1998) 258 gaat over
J.J. Slauerhoff. Vooral de Slauerhoffreceptie komt aan de orde: in Friesland
(via vertalingen van Jan Schotanus),
Indonesia (door Kees Snoek) en
Duitsland (Cees Nooteboom schrijft
over de Duitse uitgave van De opstand
van de Guadalajara). Verder een biografische bijdrage van Maria van Hes (Ian
Jacob Slauerhoff, scheepsarts') en enige
kanttekeningen van Wim Hazeu (De
dood nabij').
Bzzlletin 29 (1998) 259 is een leuk
themanummer over duo's. Natuurlijk
de enigszins voor de hand liggende literaire koppels: Robbert-Jan Henkes en
Erik Bindervoet, voormalig Generale
Bankprijs-nomine's Bleker en Elmerdorp. Maar er is ook aandacht voor verrassender verschijningen als Tom &
Jerry, Gilbert & George, Rene en Willy
van de Kerkhof, Frank en Ronald de
Boer (die laatste twee zijn strikt genomen natuurlijk geen duo's). Patrick van
den Hanenberg schrijft over cabaretduo's, J. Heymans over de samenwerking in Herenleed tussen Armando en
Cherry Duyns (`Een treurspel van hupsakee).

In Dietse Warande & Belfort 143
(1998) 4, behalve nieuw week van onder
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andere Stefan Hertmans, Arjen Duinker
en Paul Claes ook enkele larieven uit
Italie' van Gerard Walschap. 143 (1998)
5 is een `encyclopedische DWB-aflevering met als titel: Schrijvers op post', aldus
redacteur Hugo Bousset. Met als leidraad 'post' buigen 51 schrijvers zich
over post, brieven, postbode's postzegels. Bijgaand: 51 bedreigende closeups op postzegelformaat.

De gids 161 (1998) 10 is min of meer
een themanummer en bestaat uit `Kritische beschouwingen over vluchtelingenliteratuur & intellectuele nomaden'.
Dat zijn dan onder andere Stefan
Hertmans en Thomas Bernhard. Het
thema vormt aanleiding voor beschouwingen over de Balkanoorlog en postkolonialisme.

In het Historisch Nieuwsblad 7 (1998)
4 schrijft I. Leemans over de collectie
pornografische werken die de Koninklijke Bibliotheek to Den Haag in een
stalen kooi bewaart. Leemans signaleert
overeenkomsten en verschillen tussen
hedendaagse en zeventiende-eeuwse
pornografie. I. van der Vlis interviewt
V. Roeper en D. Wildeman over hun
onderzoek naar het Nederlandse historische reisverslag en J. Palm schrijft een
beschouwing over Michel van der Plas
naar aanleiding van diens eredoctoraat
aan de Katholieke Universiteit Nijmegen.

rijen ademden de hoop op de nationale
herleving van oude deugden. Opvallend
is dat een aantal van deze schilderijen
ondanks hun functie in dienst van het
vaderlands gevoel negatief werd besproken in de toenmalige kunstkritieken.
E. Kummer reageert op T. Anbeeks
beschouwing over Elsschots gedicht
`Het huwelijk' in een vorige aflevering
van Literatuur en daarmee ook op de
interpretatie van dit gedicht door
M. Meijer in In tekst gevat. K. Hilberdink schrijft over een nooit verschenen
tijdschrift van Paul Rodenko (`De draad
van Ariadne...') en N. Noordervliet en
H. Stouten verplaatsen zich in de leefen denkwereld van Margriet van Essenvan Haeften (1751-1793) (`Op zoek
naar schrijvende vrouwen uit het verleden'). P. Franssen bespreekt twee nieuwe
edities in de reeks Klassieken van de
Nederlandse letterkunde: R. JansenSieben, W. Wilmink, W.P. Gerritsen
e.a., De burggravin van Vergi. Een middeleeuwse novelle en B. Ramakers en
W. Wilmink, Mariken van Nieumeghen

en Elckerlijc. Zonde, hoop en verlossing in
de late middeleeuwen. Verder zijn er
besprekingen van Th. Bijvoet, P. Koopman, L. Kuitert en G. Verhoeven (red.),

Bladeren in andermans hoofd. Over lezers
en leescultuur (door P.J. Verkruijsse);
H. Brouwer, Lezen en schrijven in de
provincie. De boeken van Zwolse boekverkopers 1777-1849 (door P.J. Verkruijsse); H. Th. M. Roosenboom, De
dorpsschool in de Meijerij van 's-Hertogenbosch van 1648 tot 1795 (door P.J.
Verkruijsse); W. Knulst en G. Kraaykamp, Leesgewoonten. Een halve eeuw

Literatuur 15 (1998) 5 opens met een

onderzoek naar het lezen en zijn belagers

artikel van M. Smits- Veldt, 'De Muiderkring in beeld. Een vaderlands gezelschap in negentiende-eeuwse schilderijen'. Smits-Veldt laat zien hoe acht
schilders bijdroegen aan de mythe van
de Muiderkring en het Muiderslot als
tastbare 'lieu de memoire'. Hun schilde-

(door P.J. Verkruijsse); M. Barend-van
Haeften, Op reis met de VO.C. De open-

harti ge dagboeken van de zusters Lammens en Swellengrebel (door A. Zuiderweg); E. Krol, De smaak der natie.
Opvattingen over huiselijkheid in de
Noord-Nederlandse poezie van 1800-
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1840 (door M.H. Schenkeveld) en N.
Laan, Het belang van smaak. Twee eeuwen academische literatuurgeschiedenis
(door A. M. Musschoot).

In Maatstaf 46 (1998) 5 presenteren
Kris Humbeeck en Ernst Bruinsma een
vondst: een `schuifkensverhaar van
Louis Paul Boon, Richard Minne, Piet
van Aken, Karel Jonckheere en Raymond Herreman.

Het Nieuw Letterkundig Magazijn 16
(1998) 1 bevat drie bijdragen over
Zuidafrikaanse letterkunde: Siegfried
Huigen schrijft over Nederlandstalige
Zuidafrikaanse literatuur van 1652 tot
1925, Olf Praamstra beschrijft de neerlandistiek in Zuid-Afrika en R. Dorsman schrijft over poezie in het Afrikaans
(`Die hand vol vuur'). Een uitzondering
op dit thema wordt gevormd door de
bijdrage van W. van Anrooij, 'Van
Vlaanderen naar Europa. De Negen
Besten in Ltk. 208', waarin Van Anrooij
de datering en het auteurschap van
manuscript Ltk. 208 uit de collectie van
de Maatschappij der Nederlandse
Letterkunde belicht. Ten slotte levert
T. Steenmeijer-Wielenga een beschouwing over het werk en het leven van de
Friese dichter Fedde Schuren naar aanleiding van diens honderdste geboortedag.

In Ons erfdeel (1998, 3) ligt de nadruk
op cultuurgeschiedenis: over verveling
in de hedendaagse cultuur (Beatrijs
Ritsema), de Vlaamse danscultuur (Rudi
Laermans en Pascal Gielen), de `grappige grimmigheid van Alex van Warmerdam' (Jan Temmerman) en de historicus Adriaan Verhulst (R. van Uytven).
Tevens is er ook hier aandacht voor het
werk van Renate Dorrestein en schetst

K.D. Beekman enkele grote lijnen over
het essay in de Nederlandse literatuur.
Uiteindelijk komt hij bij Montaigne
terecht (de 'pater familias'), maar daarvoor geeft hij familiekenmerken van
`wetenschappelijke', literaire' of zelfs
`romaneske' essays.

Ons geestelijk erf (1997, 3) bevat de
volgende artikelen: G. Guldentops,
Ten spookverhaal van Bate. Een bron
voor de medievistiek'; K.W.J.M. Tax,
`"Denn, was schlumrnert, ist noch
da...”. Ein Kolner Stundenbuch aus
dem 14./15. jahrhundert, Geert Grote
and die Windesheimer'; U.S. Olsen,
`Handschriften en boeken uit het
birgittinessenklooster Maria Troon to
Dendermonde. Supplement'; J. van
Aelst, 'Suffering with the bridegroom.
The Innighe sprake of the Utrecht recluse Sister Bertken'; K. Schepers, 'De
Sermoenen op Cantica en ander nieuw
werk van Frans Vervoort OFM'.

Ons geestelijk erf 71 (1997) 4 bestaat
uit een literatuuroverzicht (door E
Hendrickx) van de in 1996 verschenen
publikaties met betrekking tot de
vroomheidsgeschiedenis, voornamelijk
in de Nederlanden. Het begrip `vroomheidsgeschiedenis' wordt ruim opgevat.
Opgenomen zijn bijvoorbeeld bijdragen
over emblemen, schutterswedstrijden,
catechismusmoppen, pelgrimstekens,
vrouwen, grafsculptuur, volkstellingen
en Durer. De bibliografie biedt daarom
ook veel interessants voor neerlandici,
vooral in de rubrieken `handschrift,
druk, archief' en literaria.

In De Parelduiker (1998, 1) beschrijft
M. Goud de contacten tussen P.C.
Boutens en Robert Ross, de literaire erfgenaam van Oscar Wilde ("Zoo vindt
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elk zijn gading". PC. Boutens, Robert
Ros en Oscar Wilde'). Goud schetst de
belangstelling die in Nederland voor
Wilde bestond, en in het bijzonder de
belangstelling van Boutens voor Wilde,
wiens werk hij vertaalde, en voor Wildes
vriend Alfred Bruce Douglas, wiens
werk hij uitgaf. Tot slot publiceert Goud
twee brieven van Boutens aan Ross.
Verder bevat dit nummer een artikel van
F. Oerlemans en P. Janzen, "Tut ons
eten, drinken en vroolijk zijn". De
vrienden van Jacques Perk', een stuk van
N. Maas over het satirische blad De
A.H. den Boef,
Roode Duive4
`Opbidden tot een gesloten hemel.
Frans Coenens Onpersoonlijke herinne-ringen (1936)'; L. Houet, 'Het sleutelbeen van een Naas. Over een handschrift
W.B. Yeats'; M. Mooijweer, `Gered van
de koele meren des doods. Europese
joden in Van Eedens Amerikaanse
Walden'.

De Parelduiker (1998, 2) bevat een artikel van K. Snoek over de liefdesbrieven
van E. du Perron aan Julia Duboux
(Met een blik van nadenkend wantrouwen). P. Couve verhaalt hoe Pasternaks Dokter Zjivago werd gedrukt in
Nederland (`Leemten in het lot'). N.
Maas besteedt aandacht aan het tegendraadse tijdschrift Asmodee. F. Bulhof
schrijft over een sleutelroman over het
Amsterdamse studentenleven, De autocraten (1963) van Rutger van Zeijst
(`Krakeel is een worm van contact').
F. Oerlemans en P. Janzen schrijven over
Kloos' verblijf in het Wilhelmina
Gasthuis in Amsterdam, voorafgaand
aan zijn opname in een krankzinnigengesticht in Utrecht in 1895 (In het
diepst van mijn gedachten. Willem
Kloos in Paviljoen 3'). M. Verhoeff
bespreekt de gunstige ontvangst van het
debuut van de tegenwoordig vergeten
schrijver Johan van Vorden (pseud. van

J. J . Ph. Beernink), Alex' vrouwen(1927) .
Het boek werd in binnen- en buitenland
lovend besproken, hoewel er ook kritische geluiden te horen vielen. Maar zelfs
nadat zijn tweede boek algemeen als een
mislukking beschouwd werd, werd Van
Vorden nog uitgenodigd voor het schrijven van het boekenweekgeschenk.

dicht, denkt niet' (Jan Kuijper).
Hiermee begint de flaptekst van
Parmentier (1998, 4), een collage van
citaten. Het is een themanummer over
filosofie en poezie. Poezie lijkt een proeftuin voor filosofische bespiegelingen in
de visie van Marjorie Perloff (die zich
grotendeels baseert op Wittgenstein,
Gertrude Stein en Marinetti). Het is aardig dat haar bijdrage in dit nummer
direct gevolgd wordt door een fragment
Isaac da Costa's gedicht 'Het natuurlijke
verband van Wijsbegeerte en Dichtkunst', die dat heel anders ziet: beide
dienen "t menschdom op te leiden tot
hooger werelden: en wee die u wil scheiden!' Veel navolging vindt hij niet Langer. Bij Baudrillard wordt zo ongeveer
alle denken van de werkelijkheid afgescheiden (Ronald Besemer, Thezie na de
voorstelling') en vanwege de rituele aard
van sommige Vijftigers-poezie (Hanlo,
Lucebert) stelt J.H. de Roder dat in deze
gevallen poezie aan filosofie lijkt te ontsnappen. Lijkt, want als dat zo zou zijn,
zou poezie ook aan de literatuur ontsnappen.

Parmentier 9 (1998) 1 is een themanummer, waarin H.H. ter Balkt dankzij
zijn zestigste verjaardag in het centrum
van de belangstelling staat. De redactie
verklaart zich in de inleiding `bewonderaar' en geeft de ruimte (en alle vrijheid)
aan onder andere Frank Koenegracht,
Peter Nijmeijer en Tonnus Oosterhoff.
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Poetics (1998, 6) bevat een artikel van
F. de Glas over de auteurs die tussen
1903 en 1965 werden uitgegeven bij
uitgeverij Brusse (Authors' oeuvres as
the backbone of publishers' lists: studying the literary publishing house after
Bourdieu') .

In Quaerendo 28 (1998) 2 bespreekt
K. Bostoen drie catalogi van buitenlandse oude drukken (tot 1700) in de
universiteitsbibliotheek van Debreceb
(Hongarije), samengesteld door E.
Ojtozi. E. Cockx-Indestege bespreekt
de cd-rom Het museum Plantin-Moretus:

Christoffel Plantijn, de belangrijkste
drukker-uitgever van de zestiende eeuw en
stichter van de Plantin-Moretus-dynastie,
gemaakt door F. de Nave en anderen. De
dissertatie van M. Keblusek, Boeken in

de Hofitad• Haagse boekcultuur in de
Gouden Eeuw, wordt besproken door
J.A. Gruys.

In Queeste (1998, 1) stelt C. Strijbosch
het werkelijkheidsgehalte van de reisverhalen van Brandaan en Marco Polo aan
de orde (Niets dan de waarheid? De
reisverhalen van Brandaan en Marco
Polo'). Ze laat zien hoe de auteurs probeerden hun verhaal geloofwaardig te
maken en hoe het publiek daarop
reageerde, en geeft weer hoe er in de
huidige stand van het onderzoek omgegaan wordt met de vraag of Brandaan
naar Amerika ging en Marco Polo naar
China. F.J. Lodder vergelijkt de twee
Middelnederlandse redacties van De
borchgravinne van Vergi en brengt de verschillen in verband met het beoogde
publiek (`Spreken of zwijgen? Over
schuld en dilemma's in "De borchgravinne van Vergi"'). Het nummer bevat
recensies van: M. Vinck-Van Caekenberghe, Een onderzoek naar het leven, het

werk en de literaire opvattingen van

Cornelis van Ghistele (door B.A.M.
Ramakers); B.A.M. Ramakers, Spelen en
figuren. Toneelkunst en processiecultuur in
Oudenaarde tussen Middeleeuwen en
Moderne TO (door W. Waterschoot); J.
Reynaert, Catalogus van de Middelnederlandse handschriften in de bibliotheek van de universiteit te Gent (door
H. Brinkman); B. Besamusca en F.
Brandsma (red.), De kunst van het zoe-

ken. Studies over avontuur' en Vueeste' in
de middeleeuwse literatuur (door M.J.
Heijkant); D. Hogenelst, Sproken en
sprekers. Inleiding op en repertorium van
de Middelnederlandse sproke (door Th.
Meder).

In De revisor (1998, 2) wordt uitgebreid gediscussieerd over W.F. Hermans.
Oek de Jongs min of meer controversiele Bordewijk-lezing vormt het uitgangspunt voor beschouwing van Jan Kuijper,
Heleen Pott en Wilbert Smulders.

Septentrion 27 (1998) 3 is een themanummer over de Eerste Wereldoorlog —
`La Grande Guerre'. Over de Belgische
betrokkenheid en de invloed van de oorlog op het Belgische politieke landschap
(Daniel Vanacker, "'Grand Guerre",
grande effets: la Belgique en la premiere
guerre mondiale), over de Nederlandse
neutraliteit (M.G. Brands, 'La guerre
qui est passee a cote des Pays-Bas: une
tache aveugle dans la conscience historique) en een uitgebreide bloemlezing
met teksten rondom de oorlog (Luc
Devoldere).

Seventeenth century news (1998, 1 2)
bevat een aflevering van The neo latin
news (1998, 1 2). Hierin staat een
-

-

-

bespreking van C. Native! (ed.),

Centuriae latinae: cent une figures humanistes de la Renaissance aux Lumieres
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offertes a Jacques Chomart. De bundel
bevat bio- en bibliografische beschrijvingen van belangrijke humanisten,
onder wie Vossius, Erasmus, Scaliger,
Douza, Boccaccio, Lipsius en vele anderen. Er zijn onder meer bijdragen van
C.L. Heesakkers, M. van der Poe!,
J. IJsewijn, P. Smith, J. Trapman en
K. Meerhoff. Ook bevat het nummer
een bespreking van J.E. Walsh, A catalogue of the fifteenth-century printed books
in the Harvard University Library, vol.IV:
Books printed in France, the Netherlands,
the Iberian Peninsula, England (...) en

M. Vinck- Van Caekenberghe, Cornelis
van Ghistele (door M. Spies); Chr.
D'Haen, Het schrijverke (door A. de
Vos); J.-W. van der Weij, Beweging en

bewogenheid. Het prozagedicht in de
Nederlandse literatuur aan het einde van
de negentiende eeuw (door L. D'Hulst);
K. Wauters (red.), Verhalen voor Vlaanderen. Aspecten van het Vlaamse fictionele proza tot aan de Tweede Wereldoorlog
(door E. Vanfraussen); B. Vervaeck, Lijf
en Letter. Over Het godgeklaagde feest'
van Willem Brakman (door A. Masschelein).

van A.M. Coebergh van den Braak (ed.)
and E. Rummel, The works of Engel-

bertus Schut Leydensis (ca. 1420-1503).

Simiolus (1997, 4) bevat een artikel van
F. Scholten over de rol die Constantijn
Huygens speelde bij het ontwerpen van
de graftomben voor Charles Morgan en
Arend en Josina van Dorp (Francois
Dieussart, Constantijn Huygens, and
the classical ideal in funerary sculpture).
Huygens wilde de imitatie van klassieke
voorbeelden koppelen aan de contemporaine opvattingen over het uitbeelden
van emoties. Scholten legs verband met
het theater.

Spiegel der Letteren (1998, 1-2) bevat
de volgende artikelen: R. Zemel, `Evax
en Sibilie. Een verhaal over liefde en ridderschap in de "Roman van Limborch"';
G. Claassens, 'Mat en is sonder reden
niet", over de zeven vragen van Seghelin
van Jherusalem'; A. Faems, Ten rederijkersgedicht over de Jonder Fransenoorlog: achtergronden en editie';
T. Sintobin, `"Eens zal men vragen hoever we gekomen zijn...". Analyse van en
vragen bij Boons theorie van de driehoek. Verder zijn er recensies van
H. Brinkman/J. Schenkel, Het Cornburgse handschrift (door G. Claassens);

Spiegel der Letteren (1998, 3) bevat de
volgende artikelen: E. Brems, `Dit is de
geschiedenis van ons. Over de roman
Houtekiet van Gerard Walschap' en
D. de Schutte, `Zich zeggen. Hans
Faverey bij benadering'. Recensies van:
K. Stooker en Th. Verbeij, Collecties op
orde. Middelnederlandse handschrifien
uit kloosters en semi-religieuze gemeen-

schappen (door G.H.M. Claassens;
D. Hogenelst, Sproken en sprekers (door
G.H.M. Claassens); M.K.A. van den
Berg, De Noordnederlandse historiebijbel
(door J. Reynaert) en A. de Vos, Gezelles
`Gouden Eeuw' (door W. van den Berg).

In TNTL (1998, 1) betoogt Th.
Summerfield dat Lodewijk van Velthem
in zijn Voortzetting van de Spiegel historiael in sommige passages zijn visie op
koningschap en machtsverhoudingen
heeft uitgedragen, ten koste van de historische betrouwbaarheid (`Simon de
Montfort, Edward I en koning Arthur
in Velthems Voortzetting van de Spiegel
historiae ). A. Maljaars reageert op E.
Hofman, Nieuw licht op het Wilhelmus
en zijn dichters en C. Free, Willem van

Oranje, 's-Hertogenbosch en de dichter
van het Wilhelmus in Nieuw licht op het
dichterschap van het Wilhelmus?' Hij

.
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betwijfelt de suggestie dat het huidige
Wilhelmus het resultaat zou zijn van een
bewerking van een eerdere versie door
Marnix van Sint Aldegonde, en vraagt
zich tevens of of het wel juist is, Willem
van Haecht als auteur aan to wijzen.
H.T.M. van Vliet schrijft over Boutens'
estheticisme bij het uitgeven van zijn
werk (de fraaie prive-uitgaven functioneren als icoon') en vergelijkt Boutens'
Oud-Perzische kwatrijnen met Leopolds
vertaling van dezelfde kwatrijnen
(Estheticisme en mystiek bij P.C.
Boutens'). Het nummer bevat besprekingen van: Gerlacus Petrus, Opera
omnia (ed. M.M. Kors) (door J. van
Aelst); S. Raue, Een nauwsluitend keurs
(door J. Oosterman); Middeleeuwse ver-

zamelhandschrifi-en uit de Nederlanden
(red. G. Sonnemans) en Het Tubingse
Sint-Geertrui-handschrift (ed. H. Kienhorst en G. Sonnemans) (door K. van
Dalen-Oskam); A.Sneller-van Veen,
Met man en macht (door A. de Jeu);
S. Stegeman, Patronage en dienstverlening (door E. Stronks); E.M. Beekman,

Troubled pleasures. Dutch colonial literature from the East Indies 1600-1950
(door E. Francken); P. van der Vliet,
Onno Zwier van Haren (door P. Altena);
M. Evers, De vormingsjaren van A. C. W
Staring (door J.C. Streng); E. Etty,
Liefde is heel het leven niet (door
H. Schaap) en Karel van de Woestijne,
Wiekslag om de kim, ed. L. Jansen (door
A. Zuiderent)
In TNTL (1998, 2) recensies van
L. Koelmans, Zeemans lexicon. Woord en

woordbetekenis bij Michiel de Ruyter
(door G.R.W. Dibbets); Grammaticaal

spektakel. Artikelen aangeboden aan Ina
Schermer- Vermeer bij haar aficheid
(Louise Cornelis); P.J. Buijnsters en
L. Buijnsters-Smets, Bibliografie van

Nederlandse school- en kinderboeken
1700-1800 (B.P.M. Dongelmans);
Hadewychs Visioenen, vertaald door
Imme Dros (G. Warnar), en A.A. den

Hollander, De Nederlandse Bijbelvertalingen 1522-1545 (J.A. van Leuvensteijn). Verder onder andere artikelen
over de mate waarin het begrip `nieuwe
zakelijkheid' in Vlaanderen voet aan de
grond heeft gekregen (Ralf Gratemeier) en over de ontwikkeling van
Zuid-Afrika en de gevolgen voor het
Afrikaans als culturele taal (Eep
Francken).

TNTL 114 (1998) 2 bevat de volgende
bijdragen: J.W. Klein, 'De status van de
Lancelot-compilatie: handschrift, fragmenten en personen'; H. Kienhorst,
`Fragment van een onbekende Middelnederlandse ridderroman over Willem
van Oringen (...)'; R. Griittemeier,
`Vlaamse zakelijkheid? Over de nieuwe
zakelijkheid als poeticaal concept in
Vlaanderen'. E. Francken, literatuur
voor het oude en het nieuwe ZuidAfrika? Bart Ne/ van J. van Melle en de
Afrikaner natievorming'. In deze aflevering staan recensies van P.J. Buijnsters en
L. Buijnsters-Smets, Bibliografie van

Nederlandse school- en kinderboeken
1700-1800 (door B.P.M. Dongelmans);
A.A. den Hollander, De Nederlandse bijbelvertalingen 1522-1545 (door J.A. van
Leuvensteijn) en Hadewijch, Visioenen,
vertaald door I. Dros, ingeleid en geediteerd door F. Willaert (door G. Warnar).

De Verslagen en mededelingen van de
Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkun.de (1997, 1)
openen met de tekst van een toespraak
van A.L. Sotemann (Dickers die nog
maar namen lijken'). Aan de orde
komen het (ontbreken van) literairhistorisch besef, de relatie tussen literatuurgeschiedenis en cultuurgeschiedenis, de tijdgebondenheid van een
literaire canon en het belang van poezie
voor de maatschappij en vice versa.
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B. Decorte memoreert R. Brulez,
P.G. Buckinx en J. Daisne in 'Sic transit
gloria mundi' en Christine d'Haen
schrijft over de Vlaamse dichteres
Gabrielle Demedts. Tot slot doet
L. Scheurkogel verslag van de vorderingen van het 'Project Passionael', een
onderzoek naar de Nederlandse vertalingen van de Legenda Aurea (`De
overlevering van de Noord- en Zuidnederlandse Legenda Aurea). Hij geeft
een uitvoerige aanvulling op de bekende
bronnen (zowel handschriften als drukken) en een bibliografie van secundaire
literatuur over het onderwerp.

In Vooys (1998, 3) denkt Fabian Stolk
aan Marsman, komt tot heel andere
conclusies dan een voorganger wat
betreft ‘Herinnering aan Holland' en
bouwt stap voor stap een alternatieve
interpretatie op — behalve op taalkundige, ook op poeticale argumenten
gebaseerd. Vender aandacht voor
E Bordewijk (jeroen Kapteijns) en zijn
versie van een bijbelverhaal. Recensies
van Andre Klukhuhn en Toef Jaeger,
Denkende schrijvers (door Vivian de
Gier), Anton Haakman, Afgronden; ver-

ontrustende literatuur uit de romantiek
(Joachim von der Thiisen); Rudolf
Dekker, Lachen in de Gouden Eeuw
(Miriam Wijnen) en Jean-Paul en
Annick Lesage, Een zeer treuri ge Prins.
Het leven van Jotie T'Hooft (Jolanda Olie
en Judith van Vugt).

De
Wolfenbiitteler Renaissance
Mitteilungen (1998, 1) bevatten een
recensie van Justus Lipsius, Principles of
Letter-Writing. A bilingual text of fusti
Li psi Epistolica institutio: Ed. and
trans'. by R.V. Young and M.T. Hester
(door D. Sacre) en van Marnixi

Epistulae. De briefivisseling van Marnix
van Sint-Aldegonde. Ed. A. Gerlo en

R. de Smet (door A.E. Walter).

Yang (1998, 2) heeft een themanummer
over Amerika, of eigenlijk: 'de Amerika's'. Marjorie Perloff presenteert jonge
dichters, vender zijn en vertaalde stukken
over het Irancontraschandaal en over
een nieuwe stroming, avant-pop, die
ergens tussen de avant-garde en het
postmodernisme in wil zitten en dat
vooral op Internet doet — de redactie
geeft vooraf trouwens aan dat dat een
van hun bronnen is geweest.

De zeventiende eeuw (1998, 1) is
gewijd aan jezuleten in de Nederlanden.
Bijdragen over letterkunde zijn van
K. Porteman (`De jezuIeten in de
Nederlandse letterkunde van de zeventiende eeuw'); D. Sacre, (Ten Latijns
jezuktendichter uit de zeventiende
eeuw: Balduinus Cabillavius'); P. van
Dael ("De christelijke leeringhe met
vermaeck gevat": de functie van illustraties in boeken van jezukten in de
Nederlanden tijdens de zeventiende
eeuw') en P. Begheyn S.J., `Uitgaven van
jezukten in de Noordelijke Nederlanden 1651-1700'. Er zijn besprekingen van de volgende boeken:
W. Abrahamse, Het toneel van Theodore
Rodenburgh (1574-1644) (door M.E.
Meijer Drees); A. de Vos, Gezelles
`Gouden Eeuw: De Zuidnederlandse
zeventiende-eeuwse literatuur in het werk
van Guido Gezelle (door E. Wiskerke);
M. Keblusek, Boeken in de hofitad.
Haagse boekcultuur in de Gouden Eeuw
(door P.G.B. Thissen); A.G.C. Fleurkens, Stichtelijke lust. De toneelspelen van

D. V. Coornhert (1522-1590) als middelen tot het geven van morele instructie
(door H. Duits) en Jacob Cats, Sinne- en
minnebeelden, ed. H. Luijten (door
W. Waterschoot).
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In 1996 hebben ondergetekenden, samen met hun collega's Anne Marie Musschoot
en Hugo Brems, een onderzoeksproject opgezet in het kader van de Vlaams-Nederlandse samenwerking, dat als titel draagt: De Noord- en Zuidnederlandse poezie tus-

sen 1900 en 1940: autonomie en interactie.
Onze belangstelling gaat in de eerste plaats uit naar de interactiepatronen tussen
Noord en Zuid. Op dat gebied dient naar ons idee het nodige onderzoek te worden
verricht. Wat voor interacties waren er? Belangrijkste punten van aandacht betreffen de deelname van auteurs in het `andere veld' (samenwerkingsverbanden van
noordelijke en zuidelijke auteurs in tijdschriften, het optreden van schrijvers in uitgeversfondsen uit het naburige veld, de receptie van auteurs in het andere veld). Vragen naar de mate waarin, de momenten waarop, de voorwaarden waaronder deze
interacties hebben plaatsgevonden dienen beantwoord te worden met aandacht
voor de rol daarin van de verschillende instituties. De grensoverschrijdende deelname in brede zin (publicatie en receptie) laat allerlei vormen van convergentie en
divergentie zien. Zo spelen er meer auteurs uit Vlaanderen een rol in Nederlandse
instituties dan omgekeerd, zoals er wel meer divergenties en asymmetrieen te
bespeuren zijn. Maar betrouwbare gegevens daarover zijn niet beschikbaar.
Binnen dit door het Vlaams-Nederlands Comite gesteunde project zijn twee promovendi werkzaam, Joris Janssen in Leuven en Arno Kuipers in Utrecht. Beiden
leggen in dit themanummer van Nederlandse letterkunde rekenschap of van hun
voorlopige bevindingen. De vier onderzoeksleiders zijn hier eveneens vertegenwoordigd. Anne Marie Musschoot met een bijdrage over de receptie van Van de
Woestijne, waarin convergentie-patronen sterker blijken te zijn dan de divergentie.
Hugo Brems met een artikel waarin de aandacht van de Nederlandse kritiek voor
Vlaamse auteurs in de periode tussen 1980 en 1994 centraal staat. Ondergetekenden nemen de problematiek vanuit de literatuurgeschiedschrijving onder de loep.
Voor de negentiende eeuw is Piet Couttenier bereid gevonden een bijdrage te leveren over Ledeganck. Dirk de Geest onderzoekt de beeldvorming van de Nederlandse literatuur in Vlaanderen gedurende de Tweede Wereldoorlog. Joep Leerssen
neemt het onderdeel `Grensverkeei voor zijn rekening. De volgorde van de bijdragen is bepaald door de chronologie, maar dan in omgekeerde richting: vanuit het
heden terug in de tijd.
Dit themanummer geeft, naar wij menen, een goed beeld van wat onderzoek
naar convergentie en divergentie in de Nederlandse (lees Vlaamse en Noord-Nederlandse) literatuur van de laatste twee eeuwen kan opleveren. Het moge eveneens een
signaal zijn dat er tussen onderzoekers uit noord en zuid een vruchtbare interactie
is ontstaan.

Wiljan van den Akker
Gillis Dorleijn
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Het kritische discours over Vlaamse literatuur
in Nederlandse kranten en weekbladen
(19804994)
Hugo Brems

`Het is niet gauw goed, zoveel is wel duidelijk.' (Ad Zuiderent)

Het is in de opinie van de literaire kritiek in Vlaanderen nogal gemeengoed om te
zeggen dat de literatuur uit Vlaanderen, vooral die uit de jaren tachtig, verwaarloosd
wordt in de Nederlandse literaire kritiek. En dat er, voor zover er dan aandacht aan
wordt besteed, de houding van de Nederlandse recensenten neerbuigend of minstens paternalistisch is. Die ruim gedeelde opinie in Vlaanderen is meestal enkel
gebaseerd op indrukken of zeer beperkte en selectieve deelonderzoeken' en ze is niet
zelden polemisch of klagerig geformuleerd.
Ook dit onderzoek maakt geen aanspraak op volledigheid, wel op een zo hoog
mogelijke graad van objectiviteit en representativiteit. In wat volgt onderzoek ik op
twee complementaire manieren de recensies van boeken van twintig Vlaamse
auteurs in Nederlandse dag- en weekbladen in de periode 1980-1994. De keuze van
die periode hangt samen met de al dikwijls geformuleerde gedachte dat de `miskenning' van de Vlaamse literatuur zeer sterk was in de eerste helft van de jaren
tachtig, om vervolgens stilaan te verminderen, zoals dan ook moet blijken uit de
toename van Vlaamse auteurs die hun werk bij Nederlandse uitgeverijen laten verschijnen. De jaren negentig zouden dan een aanzienlijk evenwichtiger toestand
laten zien.
Een eerste luik is hoofdzakelijk kwantitatief. Ik onderzoek hoeveel aandacht er
in de literaire kritiek was voor het werk van Vlaamse auteurs en hoe die aandacht
geevolueerd is. Die gegevens worden gerelateerd aan genre en plaats van uitgave.
Tevens ga ik na in welke mate de lezer geattendeerd wordt op het feit dat het werk
van een Vlaming betreft.
In een tweede luik analyseer ik de expliciete uitspraken van critici met betrekking tot het feit dat het besproken werk uit Vlaanderen komt: situeringen, karakteriseringen, evaluaties.

Het corpus
Het corpus bestaat uit de recensies, voor zover verzameld in de Knipselkrant van het
NBLC,2 verschenen in de periode 1980-1994 3 in Nederlandse dag- en weekbladen,
over het werk van volgende Vlaamse auteurs: Fernand Auwera, Dirk van Bastelaere, Stefaan van den Bremt, Walter van den Broeck, Herman de Coninck, Charles
Ducal, Luuk Gruwez, Miriam Van hee, Kristien Hemmerechts, Stefan Hertmans,
Pol Hoste, Tom Lanoye, Leonard Nolens, Monika van Paemel, Koen Peeters, Leo
Pleysier, Hedwig Spellers, Willy Spillebeen, Eriek Verpale, Eddy van Vliet. De selectie van deze auteurs is deels willekeurig, maar wel gestuurd door enkele overwegin-
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gen. Naast het criterium dat de auteurs minstens drie boeken moesten gepubliceerd
hebben in de periode, heb ik ervoor gezorgd dat de lijst zowel oudere als jongere
auteurs zou bevatten, schrijvers die exclusief (of overwegend) in Vlaanderen publiceerden als anderen die exclusief (of overwegend) in Nederland publiceerden, en
auteurs die in de loop van de periode overstapten van Vlaanderen naar Nederland.
Verder heb ik erop gelet dat het corpus zowel recensies over poezie als over verhalend proza en over essays zou bevatten.
Van die twintig auteurs verschenen er tussen begin 1980 en eind 1994 in totaal
154 boeken: 4 34 in de periode 1980-84, 53 in de periode 1985-89 en 67 in de periode 1990-1994. Die toename is natuurlijk te verklaren door het feit dat niet alle
auteurs al actief waren van in het begin van de jaren tachtig. Per genre: 69 prozaboeken, 61 poeziebundels en 24 essays. Per plaats van uitgave: 74 boeken verschenen in Nederland, 69 in Vlaanderen en 11 hadden een uitgever in beide landen. 5
Over die boeken verschenen in totaal 283 recensies. 6 Die vormen samen het
onderzochte corpus.

De cijfers
Een eerste benadering kan erin bestaan na te gaan hoeveel boeken wel en niet gerecenseerd werden. Van de 154 boeken werden er 58 niet gerecenseerd. Daarvan werden 47 (81%7 van de niet gerecenseerde dus) uitgegeven in Vlaanderen, 3 (5,2%)
in Vlaanderen en Nederland, 8 (13,8%) in Nederland. Sprekender is misschien nog
de berekening van het aantal niet gerecenseerde boeken op het totaal van de uitgaven per land, voortaan aangeduid als N (Nederland), Z (Vlaanderen) en NZ
(Nederland en Vlaanderen):
N: 8 niet gerecenseerd op een totaal van 74 = 10,8 %
NZ: 3 niet gerecenseerd op een totaal van 11 = 27,3 %
Z: 47 niet gerecenseerd op een totaal van 69 = 68,1 %
We zullen die cijfers nu van naderbij bekijken, met inachtname van de periode 8 en
het genre. 9 leder vakje van de tabel geeft eerst het absolute aantal recensies, na de
schuine streep gevolgd door het absolute aantal verschenen boeken. Daaronder
volgt telkens, vet gedrukt, het gemiddelde aantal recensies per verschenen boek.
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Om dit schema te vervolledigen nog enkele (sub)totalen:
— In N verschenen, over de 3 periodes samen, ongeacht het genre, 74 boeken, die
samen 208 keer gerecenseerd werden, gemiddeld dus 2,8 keer.
— In NZ verschenen 11 boeken met samen 21 recensies, gemiddeld 1,9.
— In Z verschenen 69 boeken met samen 53 recensies, gemiddeld 0,7.
De conclusies dringen zich op:
1. Naarmate de periode vordert worden er aan een hoog tempo meer boeken van
Vlaamse auteurs uitgegeven in Nederland: van 5 in periode I, over 21 in II naar 48
in III. Vlaanderen laat wat dat betreft een onduidelijker beeld zien. Het aantal vermeerdert in II van 21 naar 31, om vervolgens in III terug te dalen naar 17.Het
spreekt vanzelf dat deze cijfers zeer moeten worden gerelativeerd. Veel meer immers
dan de cijfers met betrekking tot de kritische aandacht zijn ze afhankelijk van de
samenstelling van het corpus, meer in het bijzonder van de keuze van de 20 auteurs.
Percentages zeggen in dit opzicht al iets meer: in periode I werd 14,7 % van de boeken (uit dit corpus) in Nederland uitgegeven, in II 39,6 % en in III 71,6 %.
2. Los van de absolute aantallen vermeerdert ook de kritische aandacht voor boeken van Vlaamse auteurs. Dat valt of te lezen uit de gemiddelden, die evolueren van
0,9 (I) over 2,0 (II) naar 2,2 (III). Die toename is merkbaar met betrekking tot de
drie genres, maar is anderzijds veel minder prominent aanwezig met betrekking tot
boeken uitgegeven in Z of NZ dan in N. Al dient daarbij de bedenking gemaakt dat
in sommige gevallen (met name in de groep NZ) de absolute aantallen zo klein zijn,
dat het zeer problematisch is om daaruit geldige conclusies te tree en.
3. In alle periodes is de kritische aandacht voor boeken uitgegeven in N spectaculair groter dan voor uitgaven uit Z. (Omwille van de kleine aantallen breng ik
NZ-uitgaven hier niet in rekening.)Volgende cijfers komen niet als zodanig voor in
de tabel, maar zijn er gemakkelijk uit of te Leiden:
— In I heeft een N-boek gemiddeld 2,4 recensies, een Z-boek 0,14.
— In II zijn die gemiddelden respectievelijk 3,0 en 1,19.
— In III zijn de gemiddelden 2,18 en 0,76.
4. Uit de drie voorgaande vaststellingen samen kunnen we concluderen dat er in
de periode 1980-1994 een belangrijke groei is van de kritische aandacht in de
Nederlandse pers voor het werk van Vlaamse auteurs, maar dat die groei vrijwel
geheel te verklaren is door het feit dat steeds meer Vlamingen hun werk bij Nederlandse uitgeverij en onderbrengen. Om het lapidair samen te vatten: tussen 1980 en
1984 konden zelfs dertien in Vlaanderen uitgegeven dichtbundels niet een recensie
krijgen in Nederland, in de periode 1990-1994 krijgt een in Nederland uitgegeven
roman gemiddeld 3,1 recensie. De hoger aangehaalde cijfers met betrekking tot de
niet gerecenseerde boeken bevestigen dat beeld. 10
Vervolgens ga ik na in hoeveel van de gevallen het boek of de auteur ervan uitdrukkelijk worden gesitueerd in Vlaanderen. Ik beperk mij daarbij tot situeringen die
niet met de inhoudelijke voorstelling van het boek samenhangen (bijvoorbeeld
wanneer de recensent vertelt dat een roman van Van den Broeck zich aan het hof
van Boudewijn in Laken afspeelt). Het gaat concreet om min of meer terloopse aanduidingen als 'de Vlaamse auteur', 'de Belgische schrijfster', `woont in Antwerpen'.
Het spreekt vanzelf dat niet gerecenseerde boeken hier niet langer een rol spelen.
Het gaat hier om een intern onderzoek van het corpus recensies. Om de zaak niet
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nodeloos met cijfergegevens te overladen, heb ik geen rekening meer gehouden met
de onderscheiden tussen genre en plaats van uitgave. Wel breng ik meteen in beeld
hoe vaak de recensent het nodig vindt om aan de mededeling dat het een Vlaams
auteur betreft, ook meteen een min of meer uitvoerige beschouwing daarover te
koppelen.

I. 1980-1984
II. 1985-1989
III. 1990-1994
Gehele periode

Situering

Commentaar

Totaal

25= 86,2 %
66 = 63,5 %
78 = 52,0 %
169 = 59,7 %

15 = 51,7 %
28 = 26,9 %

29 = 100 %

29 = 19,3 %
72 = 25,4 %

104 = 100 %
150 = 100%
283 = 100 %

Ook bier wordt een overduidelijke lijn merkbaar. Naarmate de onderzochte periode vordert, vermindert verhoudingsgewijs het aantal keren dat de schrijver of het
boek uitdrukkelijk als `Vlaams' gesitueerd wordt, terwijl de behoefte om aan die
Vlaamse oorsprong ook een beschouwing te koppelen, nog sterker vermindert. Het
is niet zo evident om aan die ontwikkeling een eenduidige interpretatie te geven,
maar enkele hypothesen kan ik toch wel naar voren brengen.
Ik meen dat we er kunnen van uitgaan dat de behoefte om te situeren afneemt
naarmate recensies van Vlaams boeken frequenter en dus vanzelfsprekender zijn.
Het is dan niet langer nodig of wenselijk om ze als een aparte categorie te onderscheiden en van een label te voorzien. Andersom geformuleerd: naarmate het label
`Vlaams' minder gebruikt wordt, gaat de literaire kritiek de aanwezigheid van boeken van Vlaamse auteurs in het circuit van de Nederlandse literaire kritiek als een
vanzelfsprekende gegevenheid behandelen: ze zijn niet langer gemarkeerd. De oorzaken daarvan kunnen verschillend zijn en het valt buiten het zicht van dit onderzoek om daar sterke uitspraken over te doen, maar we kunnen veronderstellen dat
deze tendens zowel te maken heeft met de grotere bekendheid van enkele auteurs
(die dus niet meer moeten gesitueerd worden), zoals Nolens, Hemmerechts of Pleysier, als met het grotere aandeel van publicaties bij Nederlandse uitgevers. Hoe dan
ook is deze ontwikkeling een signaal van een toenemende integratie.
Dat is des te meer de conclusie die moet getrokken worden uit de spectaculaire
afname van commentaren bij de Vlaamse oorsprong van een boek. Hoe verscheiden van aard en strekking die immers ook zijn, ze hebben met elkaar gemeen dat ze
de Vlaamse literatuur of de relatie tussen de literatuur uit Vlaanderen en die uit
Nederland als een probleem, of minstens als een kwestie zien. Door de grote toename van het aantal recensies in de loop van de jaren, vermeerdert anderzijds wel
het absolute aantal van de plaatsen waar een boek expliciet als Vlaams aangeduid en
becommentarieerd wordt, hoewel het relatieve aantal daalt. Het gevolg daarvan is
dat de kwestie toch nog prominenter aanwezig blijft in het kritische discours dan
men, op grond van de percentages alleen, zou kunnen veronderstellen.
Veel hangt natuurlijk of van de strekking van de commentaren. Die onderzoek
ik in het tweede luik van dit artikel. Maar eerst toch nog een relativerende observatie bij het voorgaande. Het blijkt dat sommige auteurs veel meer dan andere uitnodigen tot beschouwingen omtrent de literatuur in Vlaanderen of de onderlinge relatie tussen Noord en Zuid. De receptie van het werk van afzonderlijke schrijvers
behoort niet tot het domein van dit onderzoek, daarom beperk ik mij tot enkele
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voorbeelden met betrekking tot de auteurs over wie minstens tien recensies verschenen. Koplopers zijn dan de dichters Luuk Gruwez en Herman de Coninck, met
NZ-overwegingen in respectievelijk 60 en 53%© van de recensies, gevolgd door Walter van den Broeck (38%), Tom Lanoye (32%) en Leo Pleysier (30%). Daartegenover staan oeuvres die kennelijk veel minder aanleiding geven tot dergelijke cornmenaren: Kristien Hemmerechts (9%), Charles Ducal (8%), Stefan Hertmans
(7%) en Monika van Paemel (6%). De enige conclusie die ik daaruit, binnen het
bestek van dit onderzoek, kan trekken is dat de N/Z-verhouding niet bij alle auteurs
even acuut als een probleem wordt aangevoeld. Het is natuurlijk verleidelijk om die
cijfers in verband te brengen met de aard van het werk van deze schrijvers, maar daar
wens ik mij niet aan te wagen. Aileen een grondig onderzoek van het hele discours
en van de kritische argumentatie met betrekking tot het gerecenseerde werk, zou
daarover uitsluitsel kunnen geven."
De commentaren

1k beperk mij in dit onderdeel tot een analyse van die overwegingen, karakteriseringen en oordelen, die expliciet gekoppeld worden aan de omstandigheid dat het
een Viaams boek betreft.
Het toeval wil dat de eerste recensie waarin de Noord/Zuid-problematiek uitvoerig aan de orde komt, meteen een aantal kwesties ter sprake brengt, die herhaaldeli* terugkomen. Het betreft de bespreking van Brief aan Boudewijn van Walter
van den Broeck door Jeroen Brouwers in Vrij Nederland' Brouwers begint met een
verwijzing naar een eerder stuk van hem, geschreven naar aanleiding van de dood
van Louis Paul Boon (in 1979), waarin hij beweerde dat de literatuur in Vlaanderen samen met Boon was overleden, 'en dat er vooriopig geen literatuur van kwaliteit meer uit Vlaanderen zou zijn te verwachten'. De roman van Walter van den
Broeck doet hem die bewering weliswaar terugnemen, maar het boek blijft een uitzondering, die de lezer juist in staat stelt 'de jarenlang al te overschatte en niettemin
gelijktijdig jarenlang al te onpruimbare oeuvres van het merendeel van zijn contemporaine Vlaamse schrijfgenoten als huisvlijt en amateurswerk af[te]doen'.
Ondanks die geringe waardering voor het gros van de contemporaine Vlaamse literatuur, klaagt Brouwers verder in zijn stuk de vooroordelen en de geringe belangstelling aan van zijn landgenoten voor wat uit Vlaanderen komt. Die aanklacht heeft
in de eerste plaats betrekking op het werk van Van den Broeck, maar wordt vervolgens verbreed tot de hele Vlaamse literatuur: 'Het is wat al te makkelijk te smalen
op een literatuur als men die literatuur niet kent of klaarblijkelijk al jaren niet meer
leest.'
Aan die twee hoofdmotieven in zijn betoog omtrent de literatuur in Vlaanderen,
koppelt hij nog twee secundaire bedenkingen. De eerste heeft te maken met de
geaardheid of mentaliteit van de Vlaamse literatuur. Bij Van den Broeck hoort hij
immers `een voor Vlaanderen zeer ongewone en dan ook zeer gewantrouwde satirische, ironische, parodierende klank.' Ook dergelijke opinies omtrent de aard van de
Vlaamse literatuur, en daaraan gekoppeld het verschil met Nederland, komen later
meerdere keren terug. De tweede overweging heeft te maken met het taalgebruik:
Toor de altijd bevooroordeelde Nederlandse lezer vermeld ik dat Van den Broeck
voortreffelijk Nederlands schrijft, zij het dat hij heel soms uitglijdt, en zij het ook
dat hij hier en daar opzettelijk een Vlaamse toets door zijn taal mengt waar dit nood-
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zakelijk is voor het plaatselijk kleursel.' Ook opmerkingen over het taalgebruik
komen later voor, zij het wel minder frequent dan men zou kunnen veronderstellen. Typerend is hier wel dat de verdediging van de auteur gebeurt vanuit een paternalistische ingesteldheid: hij kan het al bijna zo goed als wij, hij maakt nog maar of
en toe fouten.
Het uitgangspunt van Brouwers, de overtuiging dat het slecht gesteld is met de literatuur in Vlaanderen, komen we ettelijke keren tegen, zij het zo goed als niet meer
vanaf 1990, en met een sterke concentratie tussen 1985 en 1989. De verklaring
daarvoor is misschien dat men dat gebrek aan kwaliteit juist gaat zien en dus ook
signaleren op het moment dat de kritische aandacht voor Vlaanderen toeneemt, terwijI diezelfde overtuiging in de jaren daarvoor tot uiting Imam door er gewoon over
te zwijgen. Ik beperk mij tot enkele voorbeelden. In een uitvoerige recensie van een
groot aantal poezieuitgaven uit Vlaanderen, haalt Ad Zuiderent 13 Maatstafredacteur Theo Sontrop aan: 'Wel is het zo dat ons juist uit Vlaanderen zeer veel absoluut ondermaatse poezie wordt toegezonden.' En zelf voegt hij daaraan toe: 'Het is
niet voor het eerst dat een door een Nederlander gesignaleerd gebrek aan kwaliteit
door een Vlaming wordt uitgelegd als blijk van een anti-Vlaamse houding.' Zelfs
Herman de Coninck, toch zelf een Vlaams dichter, geeft aan zijn recensie van Een
huis om dakloos in te zijn van Luuk Gruwez de titel: `Luuk Gruwez: de minst oninteressante Vlaamse dichter'. 14
Maar zoals gezegd, vinden we dergelijke opmerkingen vooral vanaf 1985. Aad
Nuis signaleert dat N en Z de laatste 25 jaar niet alleen uit elkaar zijn gegroeid, maar
daarbij cliep het Zuiden kwalitatief een achterstand op' 15 . Frank van DijI begint een
recensie met de zin 'Wel van wat in Vlaanderen en Nederland wordt geschreven,
ontgaat de lezer in Nederland — en naar moet worden gevreesd niet altijd ten onrechte.' 16 Ook Hans Warren, nochtans een van de recensenten met de meest uitgesproken belangstelling voor wat er in de Vlaamse literatuur leeft, zoekt de verklaring
voor de geringe interesse in Nederland in een gebrek aan kwaliteit: `Dat gebrek aan
belangstelling heeft natuurlijk alles te maken met de geringe reputatie die de
moderne Vlaamse letterkunde genies. Vlaanderen blijft het gebied van duizenden
dichtbundels vol wartaal en honderden prozawerken die nergens over gaan.' 17
OpmerklijsohwdertikavnWzchbedit.Zjn
beschouwing begint ermee dat hij de opinie over Vlaanderen toeschrijft aan lezers
uit Nederland'. Vervolgens gebruikt hij een passief-constructie om erop te wijzen
dat van slechts enkelen het werk 'met belangstelling [wordt] bijgehouden.' En daarna schakelt hij over op de eerste persoon meervoud: `onze zuiderburen' en `waar we
ons weinig bij voor kunnen stellen.' Op die manier distantieert hij zich van die opinie en identificeert hij er zich tegelijk mee.
Dat die visie niet alleen de kwaliteit van de literaire werken zelf, maar die van het
hele literaire leven betreft, komt naar voren in een recensie van Willem Kuipers: 18
`nauwelijksgodbn,auwelijkstrgv[.]enauwlijks
lezerspubliek'.
Na de laatst geciteerde stukken, beide uit 1987, komt zo'n veralgemenende negatieve visie op de stand van zaken in Vlaanderen, nog slechts een keer in het onderzochte corpus voor. Het betreft een recensie door Johan Diepstraten over Olivetti
82 van Eriek Verpale. 19 Hij hangt zijn beschouwing op aan het kort daarvoor verschenen driedubbel Vlaanderennummer van Maatstaf. Hij reageert op de optimis-
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tische kijk van Martin Ros en laat zijn eigen visie ondersteunen door de bijdrage in
dat nummer van Marc Reynebeau: 'Er zijn meer argumenten voorhanden om te
bewijzen dat er weinig leven zit in de Vlaamse literatuur.' En: 'Ms er maar hard
genoeg geroepen wordt dat de Vlaamse NCR-prijs de equivalent [sic] is van de
AKO-onderscheiding, dan ga je zowaar geloven dat een Vlaams bekroond boek op
het niveau staat van Mulisch' De ontdekking van de hemel [...]'
Ik heb er al op gewezen dat de toon en de retoriek van dergelijke passages meer
dan eens een mengeling laten zien van begrip, distantie, verdediging en paternalisme. M en toe is de toon ronduit neerbuigend, zoals in de laatst aangehaalde recensie van Diepstraten of in het eerder geciteerde stuk van Van DijI. 2° Al bij al is dat
toch eerder uitzondering dan regel. 21
Veel frequenter nog dan de opmerkingen over de slechte kwaliteit van de Vlaamse
literatuur, zijn die over de onbekendheid ervan. In de vorige alinea's is overigens al
gebleken dat afwijzing meer dan eens gekoppeld wordt aan onbekendheid. Soms,
zoals in het stuk van Jeroen Brouwers, wordt de staf gebroken over het feit dat men
iets afwijst zonder het te kennen, maar vaker schijnt men het niet nodig te vinden
zich in de Vlaamse literatuur te verdiepen omdat die toch niet de moeite waard is.
Dat gebrek aan kennis wordt dus sours wel betreurd, maar doorgaans gewoon vastgesteld en enkele keren als zees terecht gepresenteerd. Aan het ene uiterste staan
commentaren als de al eerder aangehaalde van Van Dijl, aan de andere kant die van
bij voorbeeld Jan Wessels, Ab Visser, Hans Warren of Henk Egbers. 22 Opmerkingen over die onbekendheid nemen in aantal of naarmate de onderzochte periode
vordert en de schaarse keren dat ze na 1990 nog voorkomen, protesteren zij tegen
dat gebrek aan vertrouwdheid en de miskenning die daarmee samengaat. 23 Ik
beperk mij hies tot een voorbeeld, van Marc Reugebrink, in een bespreking van
Dikke mensen van Luuk Gruwez: 'De dichter Luuk Gruwez heeft veel tegen. In de
eerste plaats is hij een Vlaming, en dat betekent dat hij voor het merendeel der
Nederlandse poeziecritici domweg aan de verkeerde kant van de grens woont. Niet
geheel ten onrechte klagen de Vlaamse dickers al jaren over de wijze waarop zij door
de Nederlandse literatuurbeschouwing worden behandeld.'
Op zoek naar de oorzaken van die veronachtzaming, komen vrijwel alle commentatoren uit bij institutionele aspecten, in de meeste gevallen de rol van uitgeverijen.
Ab Visser signaleert al in 1982, naar aanleiding van De weg naar Kralingen van Leo
Pleysier, waar volgens hem (en volgens de meeste andere critici) het probleem ligt:
`Het is goed dat de auteur een uitgever in Nederland vond. Geven Vlaamse auteurs
in Vlaanderen uit dan blijven zij — zij het onverdiend — meestal in het slop zitten
door de kortzichtigheid van de Nederlandse critiek.' 24 Bovenop wat hij zegt, is de
manier waarop Visser deze bedenking formuleert, om twee redenen interessant. Hij
gaat er namelijk vanuit dat een Vlaams auteur die geen of weinig aandacht krijgt in
Nederland, 'in het slop' zit. Anders gezegd: gelezen en gewaardeerd worden in
Vlaanderen is nauwelijks in tel. Dat het centrum van de Nederlandstalige literatuur
in het Noorden ligt, is vanzelfsprekend en wordt op geen enkele manier geproblematiseerd. De tweede implicatie van zijn formulering is dat de lortzichtigheid van
de Nederlandse critiek' vooral ruimtelijk wordt gedefinieerd. De critici zien niet verder dan de grens. Achter die grens is wel degelijk kwaliteit, maar die zien zij niet, al
hebben ze er in principe wel (figuurlijk) oog voor.
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Op een gelijkaardige manier onthult de retoriek meer dan eens een cverborgen
agenda, ook wanneer de expliciete boodschap neutraal constaterend of zelfs uitgesproken sympathiek is tegenover de literatuur uit Vlaanderen. Zo beschrijft Rob
Schouten uitvoerig de ontwikkeling van Eddy van Vliet, waarbij hij dus ook stilstaat bij zijn publicaties in Vlaanderen en zijn overstap naar Nederland: 'Dan begint
Eddy van Vliet voor ons weer in 1974 in het zicht to raken met de bij De Bezige Bij
(zijn uitgever voortaan) uitgegeven bundel Het grote verdriet, bekroond met de Jan
Campert-prijs.' 25 Schouten maakt hier probleemloos een onderscheid tussen een
`verborgen' en een `openbaar' leven van Van Vliet, waarbij de openbaarheid het
gevolg is van `ons' zien. Die retoriek is natuurlijk niet (en zeker niet noodzakelijk)
de uiting van vooringenomenheid of onwil, maar wel het signaal van een axiomatisch uitgangspunt: het centrum, de norm, het licht, de natuurlijke plaats van waaruit gekeken wordt, is het Noorden. Wie op die plaats zit, ziet wat hem/haar onder
ogen wordt gebracht, door uitgeverijen. En door dat zien komt het geziene in het
licht.Ook wanneer eenvoudigweg geconstateerd wordt dat boeken van Vlaamse uitgeverijen in Nederland onbekend blijven, is dat het onderliggende, vanzelfsprekende uitgangspunt.
Opmerkingen in verband met de rol van uitgevers in de doorstroming van Zuid
naar Noord komen opmerkelijk meer voor vanaf 1990, in de periode dus dat veel
Vlamingen een onderkomen vinden bij Nederlandse uitgevers. Ik bespreek de interessantste gevallen. In de aanloop van een bespreking van nieuw werk van Brusselmans en Lanoye schrijft Rob Schouten: 'Van beiden kwam onlangs een prozabundel uit bij een Nederlandse uitgever, want alles wat in Vlaanderen boven het
maaiveld uitkomt belandt tenslotte boven Roosendaal.' 26 De implicatie is natuurlijk dat al wat niet boven het maaiveld uitkomt in Vlaanderen blijft; of nog: wat in
Vlaanderen blijft, is niet de moeite waard. Een lichee variant daarop in zijn recensie van Nolens' Liefdes verklaringen: `Zijn laatste bundels kregen bijna onveranderd
een gunstige pers bij ons en, zoals dat tegenwoordig gaat, hij heeft inmiddels ook
een Nederlandse uitgever, het keurmerk van kwaliteit in Vlaanderen.' 27 Ook hier
worden kwaliteit en Nederlandse uitgever onmiddellijk met elkaar verbonden.
Maar er is meer: Schouten stele het voor alsof de Nederlandse pers als het ware op
prospectie gaat in Vlaanderen. Wat daar goed bevonden wordt, komt dan bij een
Nederlandse uitgever terecht. De werkelijkheid is echter andersom: Nolens publiceerde sinds 1986 bij Querido en werd sindsdien inderdaad overwegend gunstig
onthaald. De (positieve) aandacht is dus afhankelijk van de plaats van uitgave en
niet andersom. Er is — ook na 1990 — geen sprake van actieve interesse van de Nederlandse pers voor wat er in Vlaanderen wordt uitgegeven. 28 Wel komt het dikwijls
voor dat critici naar aanleiding van een Nederlandse uitgave op zoek gaan naar de
Vlaamse voorgeschiedenis van de auteur in kwestie en daarvan ook verslag uitbrengen. Een Vlaams auteur treedt, hoe dan ook, pas binnen in de geschiedenis op het
moment dat hij/zij in Nederland publiceert. De ietwat dubbelzinnige formulering
dat een Nederlandse uitgever 'het keurmerk van kwaliteit in Vlaanderen' is, moet
in het licht hiervan beslist ook gelezen worden als 'het keurmerk van kwaliteit uit
Vlaanderen'.
Twee andere recensies 29 hebben betrekking op Dikke mensen van Luuk Gruwez,
de bundel waarmee hij de overstap maakte van Manteau naar De Arbeiderspers.
Leeflang vat de stand van zaken voortreffelijk samen. Daarom neem ik een wat uitvoeriger passage over: 'De meeste Vlaamse dichters van betekenis, Claus, D'haen,
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Van Vliet, Gils, Nolens, Van Istendael, Ducal, om het daar maar bij te laten, publiceren in Amsterdam. Zij worden in de Nederlandse pers en in de literaire tijdschriften besproken. Vlaamse dichters die in Belgie uitgeven, lopen de kans in
Nederland volslagen onbekend te blijven, zelfs als ze uitzonderlijk goed zijn. [...]
Vlaamse uitgevers hebben in Nederland geen prestige en dat is beroerd voor hun
auteurs.' Waar Leeflang aanvankelijk even vanzelfsprekend als de meeste anderen
`van betekenis' zijn en 'publiceren in Amsterdam' met elkaar schijnt te verbinden,
corrigeert hij vervolgens zichzelf. Marc Reugebrink gaat nog een stapje verder: [...]
een Vlaming die zijn werk in Amsterdam uitgeeft, hoort niet langer bij de Vlaamse
literatuur, maar bij de Nederlandse.' Nergens wordt de kwestie zo scherp gesteld als
hier: er zijn twee literaturen, de Nederlandse en de Vlaamse, die van ons en die van
de anderen. En het beslissende criterium om te beslissen waar iemand thuishoort,
is de plaats van uitgave; of ruimer de instituties, want Reugebrink voegt eraan toe:
'1k vermoed dat Gruwez zijn naturalisatie tot Nederlandse dichter vooral dankt aan
het feit dat hij ooit in de kringen van de voormalige maximalen enig gehoor vond
voor zijn opvattingen [...].' 30 Dat plaats van uitgave en kwaliteit niet noodzakelijk
samenvallen, lazen we al bij Leeflang: Reugebrink laat de keerzijde daarvan zien.
Zijn oordeel over de poezie van Gruwez is immers ronduit afwijzend ('Nee, Luuk
Gruwez heeft veel tegen vooral zijn poezie'), maar dat doet niets of aan het feit dat
hij vanaf nu een Nederlands dichter is.
Tenslotte wil ik nog even blijven staan bij een dissident geluid. Johan Diepstraten31 stelt net als de anderen vast dat tal van Vlaamse auteurs `naar de Amsterdamse grachtengordel' verhuizen, maar ziet daarin juist een teken van gebrek aan vitaliteit van de Vlaamse literatuur. Die toestand wekt bovendien illusies, want op Claus
na `spelen deze Vlaamse auteurs mee op eerste divisie-niveau, al wordt voortdurend
de indruk gewekt dat er 'outer werken uit de Vlaamse literaire eredivisie over de
grens komen.' En hij voorspelt: `voor ze het weten krijgen ze een enkele reis Antwerpen of Brussel aangeboden van de commerciele Amsterdamse uitgevers als de
verkoopcijfers tegenvallen. Die situatie begint zich of te tekenen.' Of die voorspelling inderdaad uitkomt, zou een onderzoek over de periode na 1994 moeten uitwij zen.
In zijn recensie van Briefaan Boudewijn signaleerde Brouwers niet alleen een gebrek
aan kennis van de Vlaamse literatuur, maar ook onderwaardering. Ik onderzoek nu
de kwaliteitsoordelen, en meer algemeen de kwalificaties, voor zover die expliciet
gekoppeld worden aan de Vlaamse oorsprong van de boeken.
Een eerste opmerking in dat verband zagen we al bij Brouwers, waar hij stelde
dat satire, ironie en parodie zeer ongewoon zijn in de Vlaamse literatuur en daar dan
ook gewantrouwd worden. Nog een keer vinden we een bijna letterlijke herneming
daarvan, wanneer Hans Warren Tom Lanoye voorstelt naar aanleiding van Een sbgerszoon met een brilletje. 32 'Zijn bijzonder scherpe, satirische, vaak venijnige pen,
zijn onconventionele opstelling, pal tegen de draad en de gevestigde orde maakten
dat hij zich heel jong al veel vijanden maakte in Belgie en veel vrienden in NoordNederland, vooral in Amsterdam, [...]' . Het is daarbij allerminst duidelijk of de
Amsterdamse vrienden het gevolg zijn van zijn satirische en onconventionele opstelling, danwel van het feit dat hij zich kant tegen de gevestigde orde in Belgie en daar
vijanden maakt. Hoe dan ook wordt er gesuggereerd dat satire en onconventionaliteit even typisch Nederlands zijn als on-Vlaams en dat het succes van Lanoye in
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Nederland te maken heeft met het feit dat hij on-Vlaams, of eventueel anti-Vlaams
(anti-Belgisch) is.
Heel wat andere eigenschappen die aan de Vlaamse literatuur — en inzonderheid
de poezie — worden toegekend (en doorgaans ook afgewezen) zijn intussen tot
cliches verworden. Vlaamse literatuur is loodzwaar, primitief, retorisch, pathetisch,
sentimenteel, decoratief, tranerig. Ze zwelgt in woorden en is nodeloos experimenteel. Zij mist precisie, suggestiviteit en helderheid. 33 Met andere woorden: er ligt
een smaakgrens tussen Noord en Zuid: 34 `Begrijp ik niet wat lezers an poezie in
Vlaanderen mooi vinden? Ligt er echt een smaakgrens bij Roosendaal?' Die positief
te beantwoorden retorische vraag formuleert Zuiderent naar aanleiding van Jotie
t'Hooft, wiens poezie hij karakteriseert als primitief en loodzwaar. Hij mist `precisie, suggestiviteit, helderheid'. Verder heeft hij het, met betrekking tot Nic van
Bruggen, over `een goedkoopte die duur lijkt'. En hij verzucht: 'Het is niet gauw
goed, zoveel is wel duidelijk. T'Hooft was te sentimenteel, Van Bruggen te pathetisch.' Tien jaar later komen dezelfde karakteriseringen nog altijd voor, maar de kijk
erop is toch enigszins bijgesteld. Zo verwondert Rob Schouten zich over de populariteit van Nolens in Nederland `omdat hij in het geheel geen "Nederlandse" poezie schrijft, als men daaronder tenminste iets van precisie, bezinning en een zekere
calvinistische zuinigheid wil verstaan. Hartstochtelijk jaagt Nolens, gedicht in
gedicht uit, de allerhevigste gevoelens na.' 35 0pmerkelijker nog is zijn verklaring
waarom Nolens dan toch succes heeft in Nederland: `Maar wellicht heeft zijn aanzien in Nederland iets te maken met de richtingvan die passies. De Bourgondische
levenslust, waarvoor wij halftoeristisch naar het zuiden afreizen, is in zijn werk totaal
afwezig; hij is wel gepassioneerd, maar vooral ook somber bezeten en verscheurd.'
Het is duidelijk dat Schouten het succes van Nolens niet goed kan plaatsen. Hij
geeft hier als reden juist datgene (tragiek, verscheurdheid...) wat Zuiderent tien jaar
eerder nog aangreep om sommige Vlaamse dickers of te wijzen.
Uit de lectuur van het geheel van de onderzochte recensies in de jaren 1990-1994
komen twee andere interpretaties van deze verschuiving naar voren, die op het eerste gezicht elkaar tegenspreken, maar in feite complementair zijn. Enerzijds heeft
het grotere aanbod van dichtbundels van Vlaamse dichters op de Nederlandse
markt de critici meer zicht gegeven op de werkelijkheid, die niet altijd blijkt te stroken met het clichebeeld. Meer dan eens neemt een criticus dan ook de gelegenheid
te baat om het cliche tegen te spreken. Zo verklaart dezelfde Schouten het succes
van Herman de Coninck: `Hij laboreert dan ook niet aan wat tot voor kort het
clichebeeld van Vlaamse poezie uitmaakte: ongebreidelde taalverliefdheid, obscurantisme, achterhaald modernisme en surrealisme' 36 en naar aanleiding van Ducal:
`Wie in Vlaamse literatuur steeds de stem van Pallieter of een bourgondisch danwel
pathetisch temperament verwacht, komt bij het werk van. Charles Ducal (1952)
merkwaardig bedrogen uit.' 37 Toevoegingen als 'tot voor kort' en `merkwaardig' illustreren perfect de verwondering van de criticus, de ontdekking, die het gevolg is van
de botsing tussen verwachting en werkelijkheid.
Anderzijds lijkt het er sterk op dat de critici meer vertrouwd geworden zijn met
de sfeer en de poeticale uitgangspunten van de Vlaamse poezie en dat ze die beginnen te waarderen als een welgekomen alternatief voor de in hun ogen wat verstarde
poezie in het Noorden. Twee recensies van Hans Warren zijn in dat opzicht interessant. In 'De Vlaamse poezie bloeit, ondanks alles' 38 stela hij in verband met de
Vlaamse literatuur vast dat `vrijwel alle schrijvers van belang hun werk in het bui-
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tenland publiceren', maar dat dat niet tot een `snelle gelijkschakeling tussen de literatuur van Noord en Zuid' heeft geleid: 'In strijd met elke logica maakt de Vlaamse literatuur goede tijden door. Tegen elke verwachting in houdt zij een geheel eigen
karakter.' De verschillen die dat karakter bepalen, blijven dezelfde als rond 1980:
`Ze leggen net wat meer gevoeligheid aan de dag dan hun Nederlandse collega's. Ze
zwichten even eerder voor de verleiding van mooie woorden. Ze nemen misschien
juist een fractie minder afstand.' Twee maanden later zet hij een interessante stap
vender. Het loont de moeite om zijn opmerking uitvoerig te citeren: 'In Nederland
hebben haast alle dichters zich gericht naar de norm die beheersing eist, een klein
bestek. Bijna iedereen bedient zich van dezelfde puntige paradoxen, eindeloos zijn
de variaties op een leus als "Wat blijft komt nooit terug". Het vermijden van dikke
woorden, het verzwijgen van grote gevoelens is tot dogma verheven. Die voorschriften zijn zo knellend geworden dat een dichter die het helemaal anders aanpakt
op belangstelling mag rekenen. Een schrijver voor wie zelfexpressie het hoogste doel
is, die de pathetiek niet schuwt, die zijn verzen graag aanzet.' Zo'n schrijver is dan
Leonard Nolens. Het opmerkelijke is dat nu juist de zogenaamd typisch Vlaamse
eigenschappen, die tien jaar eerder een argument vormden om poezie uit Vlaanderen te verwerpen, aangegrepen worden om ze binnen te halen. Het heeft er alle
schijn van dat die ommekeer minstens zoveel te maken heeft met een ontwikkeling
binnen de poezie in Nederland als met een `verbetering' van de Vlaamse poezie.
Begin jaren tachtig speelden eigenschappen als distantie, beheersing, understatement nog een krachtige, vernieuwende en vitale rol in de ontwikkeling van de poezie in Nederland, maar begin jaren negentig is die vitaliteit verdwenen en genereren diezelfde eigenschappen epigonen. Dat is het moment waarop alternatieven
binnengehaald worden; en die alternatieven vindt de kritiek onder meer in Vlaanderen. Ik wil niet beweren dat er zich binnen de poezie in Vlaanderen geen ontwikkeling heeft voorgedaan, maar essentieler voor de kwestie die hier aan de orde
is, lijkt mij een veranderde perceptie en waardering van het `Vlaamse' in functie van
de eigen Nederlandse toestand en noden. Rond 1980 wordt het `vreemde' geweerd
om het groeiende te beveiligen, na 1990 wordt het `vreemde' binnengehaald om het
verzwakkende nieuwe, vitale impulsen te geven.
Die hypothese vindt ondersteuning in de boven geciteerde mening van Reugebrink dat Gruwez zijn cnaturalisatie' tot Nederlands dichter te danken heeft aan zijn
associatie met de Maximalen, die de Nederlandse poezie van binnen uit nieuw leven
wilden inblazen, maar ook in diverse uitspraken, grosso modo vanaf 1990, waarin
gesteld wordt dat de Vlaamse literatuur levendiger, zelfbewuster, vitaler is dan die
in Nederland of waarin warmte, aardsheid, directheid aan de Vlaamse literatuur
worden toegeschreven en tegelijk benijd: zou willen dat nu dan ook nog de
warmbloedige manier waarop sommige Vlamingen [...] over gedichten schrijven,
naar het Koude Noorden overwaait.' 39
Wat hier gebeurt is een variant van een mechanisme dat enkele keren door een
criticus wordt opgemerkt, namelijk dat Vlaamse literatuur in Nederland waardering vindt in de mate dat er functionele verbanden kunnen gelegd worden met de
eigen Nederlandse productie. De eerste en meest expliciete observatie in die zin is
alweer van Rob Schouten, naar aanleiding van een opmerking daarover van Adriaan van Dis, die Vlaanderen het land van de grote dichters noemde, met als voorbeelden Eddy van Vliet, Herman de Coninck en vroeger Jan van Nijlen: 'Hoe het
ook zij, Van Dis' opmerking typeert de houding van veel Nederlandse poezielezers:
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de beste Vlaamse poezie is de meest Nederlandse.' 4° Het is interessant te zien hoe
de verschillen tussen Noord en Zuid de ene keer in de verfgezet worden en de andere keer geminimaliseerd naar gelang de strategische noden in de argumentatie.
Typerend is de manier waarop Zuiderent in een bespreking van Gruwez, 41 cornmentaar levert op de nogal controversiele SLAA-lezing van De Coninck, eind
1990. 4' De Coninck vertolkte daar het bekende standpunt dat Nederlandse critici
gelaagdheid zoeken voor 'het onderzoekende hoofd', terwij1 Vlaamse dichters 'de
voile laag van de Grote Gevoelens' geven `voor het voelende hart'. Zuiderent cornmentarieert: 'Het was een moedeloos makende middag in De Balie. Alsof Gruwez
niet verwant zou zijn aan Nederlandse dichters als Rutger Kopland en Ed Leeflang,
alsof Gruwez niet ooit zijn voorkeur zou hebben uitgesproken voor de dichters van
"het verlangen, de dood, de angst, het vallen van het blad en de Nesciaanse twijfel."'
De implicatie is duidelijk: het stemt moedeloos dat de vooroordelen omtrent de
zogenaamde vooroordelen van Nederlandse critici zo hardnekkig voortleven in
Vlaanderen. Of nog: wanneer Gruwez niet of negatief besproken wordt, dan heeft
dat niets te waken met een blinde vlek of met tegengestelde uitgangspunten, maar
alles met een gebrek aan kwaliteit van de poezie van Gruwez. Immers, Kopland en
Leeflang, met wie Gruwez verwant is, worden wet gewaardeerd.
Nog twee punten die een rol spelen in de karakterisering en de evaluatie van de
Vlaamse literatuur, wil ik kort aan de orde stellen. Het eerste heeft uitsluitend
betrekking op het proza, met name de associatie tussen Vlaams en experimenteel
proza, de tweede betreft het taalgebruik.
Enkele keren is de observatie te vinden dat Vlaamse schrijvers langer en intensiever in de ban geweest zijn van het experimentele of `andere' proza. Aad Nuis komt
daar twee keer uitvoerig op terug en situeert daar de oorzaak van de achteruitgang
van de Vlaamse prozaliteratuur en van de Hoof tussen Noord en Zuid. 43 In zijn
recensie over Monika van Paemel in De Volkskrant is hij het explicietst: [...1 de laatste vijfentwintig jaar is er met dat verschil iets bijzonders aan de hand. Terwij1 de
landen in veel opzichten meer op elkaar gingen lijken, dreven de literaturen eerder
verder uit elkaar. Daarbij liep het Zuiden kwalitatief een achterstand op, [...] . Over
de oorzaak van dat verschijnsel is al heel wat afgespeculeerd. Het kon te waken hebben met de aanwezigheid van een vrij groot, meelevend en homogeen publiek voor
literatuur in het Noorden en het ontbreken van zo'n stimulerend en ook wel regulerend publiek in het Zuiden. Daarmee kon weer samenhangen dat zoveel talent
zich in het Zuiden verloor op de vruchteloze weg van het radicaal experirnentele
proza [...1'. Wie bepaalt er eigenlijk dat het een vruchteloze weg is, en waarop baseert
Nuis zich om zonder meer als uitgangspunt te nemen dat 'het Zuiden kwalitatief
een achterstand' opliep?
Kritische opmerkingen over het (foutieve of gewestelijke) taalgebruik van de
Vlaamse schrijver komen relatief weinig voor. We zagen eerder al hoe jeroen Brouwers Walter van den Broeck in bescherming nam. Een gelijkaardige, enigszins paternalistische houding is te vinden in recensies van Koos Hageraats over Pol Hoste en
van Ed Leeflang over Luuk Gruwez44 . Echte kritiek kwam ik slechts drie maal
tegen. 45 Het interessantst is de combinatie van schouderklopje en kritiek in het stuk
van Marko Fondse over essays van De Coninck: 'De Coninck schrijft zulk voortreffelijk Nederlands, dat de geringste gewestelijke bijmenging in zijn proza — tenzij als speciaal effect toegepast aankomt als een wespesteek.' Ik geloof niet dat ik
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een partijdig standpunt inneem, wanneer ik zeg dat de teneur van zo'n uitspraak
best kan vergeleken worden met die van grote broer over klein broertje: `hij kan al
heel goed praten; alleen jammer van die fouten'.

Condusies
Het toeval wilde dat de eerste recensie met overwegingen omtrent de relatie tussen
Noord en Zuid die van Jeroen Brouwers was, over Brief aan Boudewijn van Walter
van den Broeck. Zo wil het toeval ook dat de laatste recensie (van het onderzochte
corpus) vrijwel het tegendeel daarvan is. Onder de titel `Grootnederlandse poezie' 46
besprktJaGodguercntpzivaGuwe,DConckVrpale.
Op een bijna euforische toon bezingt hij daar de integratie, waarbij heelwat van de
hierboven besproken motieven een rol spelen.
`Hoe Nederlands is de Vlaamse poezie?' Die vraag vormt de leidraad van zijn
betoog, dat ik hier in grote lijnen volg en waarbij toch enkele kanttekeningen te
plaatsen zijn. Die Vlaamse poezie is zeer `noordelijk als je kijkt naar de uitgeversvignetten die op recente dichtbundels prijken.' Er worden inderdaad — dat is uit de
cijfers gebleken — heel wat meer titels in het noorden uitgegeven, en als je enkel naar
die titels kijkt (ook dat is uit de cijfers gebleken), is de Vlaamse poezie zeer noordelijk. Aansluitend daarbij brengt Goedegebuure 'het gehuil over het randstedelijke
c`cultuurimperialisme'"in herinnering, `toen de leegloop bij de Vlaamse uitgevershuizen niet meer te stuiten viel'. Sindsdien is de toestand echter opgeklaard, want
nu lijkt het alsof men er in het zuiden van overtuigd is geraakt dat het belang van
de Vlaamse literatuur wordt gediend met een zo breed mogelijke verspreiding.' Ook
dat is ongetwijfeld waar en de positieve gevolgen ervan zijn in het bovenstaande uitvoerig aan de orde gekomen. Alleen moet ook hier de kanttekening geplaatst worden dat dit privilege slechts een selectie uit de Vlaamse literatuur ten deel valt en dat
die selectie verloopt volgens nogal dubbelzinnige criteria, ook al zijn dat volgens de
vrijwel unanieme mening van de Nederlandse kritiek uitsluitend kwaliteitscriteria.
Vervolgens vraagt Goedegebuure zich of of de Vlaamse poezie ook zo Nederlands
is als imprints en distributie buiten beschouwing blijven. Hij brengt dan het bekende cliche ter sprake (cerebraal vs. emotioneel) om het meteen te relativeren door aan
Vlaamse dichters Nederlandse verwanten te koppelen (Nolens/ Herzberg; De
Coninck/ Kopland; Van Bastelaere, Spinoy, Hertmans/ Kouwenaar en Faverey;
Claus/ Lucebert en Hamelink). De boodschap is natuurlijk dat in beide gebieden
eenzelfde variatie van stijlen, toonaarden en poetica's te vinden is. Men zou daartegen kunnen inbrengen dat op die manier wel de integratie gediend is, maar dat de
Vlaamse eigenheid ontkend wordt. Het zou een apart onderzoek vergen om na te
gaan in welke mate en op welke gronden Nederlandse critici de literatuur uit Vlaanderen inschakelen in het eigen referentiekader. Bovendien is het zeer de vraag welke
interpretatie daaraan zou moeten gegeven worden. In principe is het immers een
insluitingsmechanisme, dat het vreemde bekend en `normaal' maakt door het te
koppelen aan het vertrouwde, maar dat principe kan ook gebruikt worden als grond
voor afwijzing (De Coninck is een mindere Kopland, Gruwez een mindere Leeflang, Hertmans een mindere Faverey). Tot die conclusies kan de criticus komen
doordat hij juist het vreemde niet langer ziet of ontkent.
Het is in laatste instantie een cultuurpolitieke vraag, waarop ik in dit artikel geen
antwoord wens te geven: welke overeenkomsten verdienen het meest in het licht
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gesteld te worden, die tussen Vlaamse auteurs of die tussen Vlaamse auteurs en hun
Nederlandse verwanten? 47 Hoe dan ook, illustreert de conclusie van Goedegebuure
buitengewoon welsprekend welke weg er is afgelegd tussen 1980 en 1995: ‘Leve derhalve de Grootnederlandse poezie van Groningen tot Kortrijk!'
Een onderzoek als dit heeft natuurlijk zijn beperkingen. Ik heb mij gebaseerd op
een `geleide steekproef' uit de recensies. Onderzoek van een groter corpus recensies,
met inbegrip van de literaire tijdschriften, zou mijn bevindingen allicht nuanceren.
Dat geldt in nog sterkere mate voor interviews, overzichtsartikelen en polemieken.
Vooral de interviews met Vlaamse schrijvers geven een boeiende kijk op het zelfbeeld van die auteurs tegenover een Nederlands publiek. De consistentie waarmee
de vastgestelde trends voorkomen doet mij nochtans vermoeden dat het beeld niet
op essentiele punten zou moeten worden aangepast. Een interessantere aanvulling
zou erin bestaan de recensies met betrekking tot dezelfde auteurs en titels in de
Vlaamse pers te onderzoeken. Een vluchtige blik daarop leert immers dat ook daar
heel wat uitspraken over het `typisch Vlaamse' of over de relatie tussen zuid en noord
te vinden zijn. Ik was oorspronkelijk van plan om ook dat materiaal in mijn onderzoek te betrekken, maar ik heb daar tenslotte van afgezien omdat het duidelijk werd
dat alleen een gedetailleerde, vergelijkende analyse van waardeoordelen, argumentatiestrategieen en de onderliggende literatuuropvattingen, interessante conclusies
zou kunnen opleveren.
Dit onderzoek heeft in grote lij nen het bestaande beeld bevestigd, maar het tegelijk op heel wat punten genuanceerd. Er is inderdaad een duidelijke evolutie te zien,
van onbekendheid en geringe waardering rond 1980, naar een vrij ruime belangstelling en een behoorlijke waardering in de jaren negentig. Eveneens is bevestigd
dat die ontwikkeling nauw samenhangt met de groeiende belangstelling vanwege
Nederlandse uitgevers voor literatuur uit Vlaanderen, vanaf halfweg de jaren tachtig. Het heeft er alle schijn van dat de uitgevers terzake een voortrekkersrol hebben
gespeeld, waarna de kritiek gevolgd is. Die toename van Vlaamse titels op de Nederlandse markt en dus ook in het recensiecircuit verliep dermate snel en spectaculair
(binnen het onderzochte auteursbestand een vertienvoudiging tussen 1980-84 en
1990-94), dat de kritiek er expliciet mee in het reine moest komen, zoals overduidelijk blijkt uit het grote aantal plaatsen waar de kwestie becommentarieerd wordt.
Vooral in de periode van de doorbraak (1985-1989) was dat het geval. Tegen 1995
schijnt de toestand gestabiliseerd, wat tot uiting komt in een relatieve afname van
de markering van een titel als `Vlaams' en van de commentaren daarbij.
De houding van de kritiek tegenover die snelle ontwikkeling is zeer dubbelzinnig. Zeer algemeen gesteld varieert die tussen verwondering over de literaire kwaliteit van de individuele gerecenseerde boeken, tegen de achtergrond van een nog
overwegende negatieve visie op de Vlaamse literatuur in haar geheel, en anderzijds
een probleemloze inlijving ervan, die meer dan eens samengaat met het expliciet
afwijzen of relativeren van de overgeleverde cliches. Meer en meer haalt die laatste
houding de overhand. Er vallen daar, zoals eerder gezegd, wel wat kritische kanttekeningen bij te maken, maar in `grootnederlandse' ogen ziet het beeld er als geheel
behoorlijk rooskleurig uit. In werkelijkheid is de toestand nochtans wat minder eenduidig positief. De hier geschetste ontwikkeling geldt namelijk alleen voor in
Nederland uitgegeven boeken. Dat blijkt overduidelijk wanneer we kijken naar de
recensies met betrekking tot de auteurs uit ons corpus die enkel of overwegend in
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Vlaanderen publiceerden: Fernand Auwera, Stefaan van den Bremt, Pol Hoste,
Hedwig Speliers en Willy Spillebeen. Samen publiceerden zij 51 titels, waarvan
slechts vier in Nederland. Die 51 titels leverden samen slechts 22 recensies op, of
0,4 recensie per boek. De 18 boeken die Spillebeen publiceerde tussen 1980 en
1994 — bij Davidsfonds, Lannoo, Manteau, Houtekiet en Poeziecentrum — werden
samen slechts vier maal gerecenseerd; de enige recensie over het werk van Van den
Bremt (zeven titels) betreft ook het enige boek dat hij in Nederland uitgaf. Er is,
met andere woorden, een situatie ontstaan, waarbij de Vlaamse literatuur uiteenvalt
in twee duidelijk onderscheiden fracties. Wat in Nederland wordt uitgegeven
behoort, los van ieder waardeoordeel, tot de Nederlandse literatuur, is zichtbaar en
wordt zonder discussie geIntegreerd. Wat in Vlaanderen verschijnt, blijft onzichtbaar, speelt geen rol en wordt in het algemeen behandeld op een manier die niet verschilt van de behandeling die de Vlaamse literatuur als geheel ten deel viel rond
1980.
Misschien is het inderdaad `niet gauw goed', maar men kan zich afvragen of de
literaire kritiek zich werkelijk in die mate moet laten leiden door de politiek van uitgevers.
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Noten
1 Zie o.m. Hoe bestaat het? Literatuur in Vlaanderen. Speciaal nummer van
Dietsche Warande & Belfbrt, jrg. 131, nr. 8-9, oktober-november 1986; de
bijdragen van Brems en De Wispelaere in T. van Deel e.a., Het literair klimaat 1970-1985; Hugo Brems, Een zangwedstrijd.
2
Literaire knipselkrant. Grote editie. De Haag, NBLC.
3 Ook recensies verschenen in 1995 over werk dat in 1994 verscheen, zijn nog
opgenomen in het corpus.
4 Uitgesloten waren: theaterteksten, bibliofiele uitgaven, uitgaven in eigen
beheer, jeugd-en kinderboeken en boeken waarvan de auteur enkel samensteller was.
5 Aanduidingen van het type Amsterdam/Antwerpen, De Arbeiderspers' heb
ik beschouwd als Nederlands; 'Antwerpen/Amsterdam, Manteau' als
Vlaams; Amsterdam/Leuven, Meulenhoff/Kritak' en 'Brussel/Amsterdam,
Manteau Elsevier' als Nederlands en Vlaams.
6 Uitgesloten zijn dus interviews en informatieve stukken, b.v. naar aanleiding
van een bekroning.
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7 Bij de berekening van percentages en gemiddelden heb ik de decimalen tot
en met 4 naar beneden afgerond, vanaf 5 naar boven.
8 Daartoe heb ik het corpus onderveeld in drie periodes: I (1980-1984), II
(1985-1989) en III (1990-1994, met inbegrip van enkele recensies verschenen in '95, cf. supra.)
9 Ik gebruik daarvoor volgende afkortingen: P (Proza), G (Gedichten),
E (Essay)
10 De meest opvallende anomalie in dit beeld is to zien in vak I/NZ/P van de
tabel: 5 recensies voor 1 in NZ uitgegeven roman. Het betreft hier Brief aan
Boudewijn van Walter van den Broeck.
11 Het is eveneens duidelijk dat niet alle Nederlandse recensenten in dezelfde
mate van de N/Z-verhouding een punt maken. Maar een onderzoek daarvan zou de grenzen van dit artikel ruim overschrijden.
12 Jeroen Brouwers: `Ziet u daar, rechts van de weg, het naambord Olen?'.
13 Ad Zuiderent: Tlaamse poezie: ligt er echt een smaakgrens bij Roosendaal?'.
14 Herman de Coninck: `Luuk Gruwez: de minst oninteressante Vlaamse dichter'.
15 Aad Nuis: Ten fel vrouwenboek in de traditie van Boon'.
16 Frank van Dijl: luiste toon in "De man die werk vond". Brusselmans en
Lanoye'.
17 Hans Warren: `Vlaanderen vooruit. Hemmerechts, Hermans, Cann
18 Willem Kuipers: Vlaamse vrouwen als gevangenen. Engagement staat Pol
Hoste enigszins in de weg'.
19 Johan Diepstraten: Armoede'.
20 Zie noot 15.
21 Cf. ook nog Rudi Boltendal: 'De poetische stand van zaken in Vlaanderen'.
22 Jan Wessels: 'De doorbraak van Walter van den Broeck'; Ab Visser: `Liefde
en liefdesleed'; Hans Warren: 'Tom Lanoye'; Henk Egbers: `Mensen als ratten in bizar boek van Willy Spillebeen'.
23 Vgl. Ed Leeflang: `Gekwelde oden aan het vlees'; Rob Schouten: `Onuitsprekelijke duisternissen', en vooral Marc Reugebrink: Terweesd als rosse
abrikozen'. Het is allicht geen toeval dat dergelijke overwegingen het langst
een rol blijven spelen in poezierecensies, meer in het bijzonder over het werk
van dichters die als zees Vlaams gezien worden, in casu Gruwez en Nolens.
Ik ga daar in deze bijdrage, die zich toespitst op algemene tendenzen, niet
verder op in.
24 Ab Visser: o.c.
25 Rob Schouten: 'Het toenemen der poetisch krachten. De ontwikkeling van
Eddy van Vliet naar Jaren na maart'.
26 Rob Schouten: literaire onruststokers in Vlaanderen'.
27 Rob Schouten: `Onuitsprekelijke duisternissen'.
28 Dat blijkt ook uit de cijfers in de eerste tabel. Het gemiddeld aantal recensies per boek van in Z uitgegeven boeken, stijgt in de loop van de periode
niet significatief.
29 Ed Leeflang: o.c. en Marc Reugebrink: o.c.
30 Die koppeling van Gruwez' associatie met de maximalen en zijn overgang
naar de Arbeiderspers wordt overigens ook, met minder nadruk weliswaar,
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gemaakt door Guus Middag in zijn recensie van dezeifde bundel: Rondborstige verzen van Luuk Gruwez'.
31 Johan Diepstraten: Armoede.'
32 Hans Warren: Ten slagerszoon'.
33 Men toe worden die eigenschappen ook in verband gebracht met verschillen in geschiedenis, cultuur en zelfs volksaard, bijvoorbeeld Aad Nuis: Ten
fel vrouwenboek in de traditie van Boon' en Guus Middag: `Gedichten van
Van Bastelaere. Odysseus op de scooter'.
34 Die kwestie staat centraal in een voor dit onderwerp belangrijk stuk van Ad
Zuiderent, waarin hij een dental Vlaamse poeziebundels en essays over poezie bespreekt: `Vlaamse poezie: ligt er echt een smaakgrens bij Roosendaal?'
35 Rob Schouten: literaire onruststokers in Vlaanderen'.
36 Rob Schouten: lemand die 'Mei zegt tegen het onmetelijke'.
37 Rob Schouten: 'De meesterproef van een meeloper'.
38 Hans Warren: 'De Vlaamse poezie bloeit, ondanks alles'.
39 Wim Hottentot: ?dies zo mooi mogelijk stilzetten'.
40 Rob Schouten: 'Het toenemen der poetische krachten'.
41 Ad Zuiderent: "`Dikke mensen" van Luuk Gruwez'.
42 Het betreft de bijdrage van De Coninck aan de paneldiscussie die piaatsvond op 9 december 1990 in Theater De Balie onder de titel `Vlaamse poezie: oogappel of stiefkind van de Nederlandse letteren?'
43 Zie Aad Nuis: Tipo in de Vlaamse letteren' en Ten fel vrouwenboek in de
traditie van Boon'.
44 Koos Hageraats: Tol Hoste: een kwestie van schrappen. Vijf Gentse vrouwen en hun desillusies' en Ed Leeflang: ‘Gekwelde oden aan het vlees'.
45 Rudi Boltendal: 'De poetische stand van zaken in Vlaanderen'; Lucas Ligtenberg: `Nieuw gereformeerd jeugdleed'. en Marko Fondse: 'De Conincks
tedere kabaal'.
46 Jaap Goedegebuure: `Grootnederlandse poezie'.
47 In deze laatste voetnoot wil ik toch mijn persoonlijke visie op deze kwestie
geven. Een ideale situatie is in mijn ogen deze, waarbij de criticus wel oog
blijft hebben voor het andere, in casu het Vlaamse, en dat dus niet `wegvergelijke, maar anderzijds dat andere niet afwijst vanuit een absoluut gestelde,
niet geproblematiseerde eigen norm, of het gaat koesteren omwille van het
`exotische' ervan.
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`Twee uit elkaar gegroeide loten eener
eenwortelige literatuur'?
De perceptie van de Nederlandse literatuur in Vlaanderen
tijdens de Tweede Wereldoorloi
Dirk de Geest

1 Inleidende kanttekeningen
Voor wie de complexe relaties tussen Nederland en Vlaanderen op het domein van
de literatuur wil onderzoeken, vormt de periode van de Tweede Wereldoorlog tegelijk een uitgelezen en een geheel braakliggend terrein. Die toch wel bevreemdende
leemte in het literair-historisch onderzoek heeft uiteraard alles te maken met het
`precaire' karakter van de oorlogsjaren — het veelbesproken `onverwerkte verleden',
dat in Vlaanderen minstens even sterk doorleeft als in Nederland —, maar vloeit tegelijk ook voort uit het hoogst aparte en complexe karakter van de toenmalige literaire realiteit zelf.
Vooreerst is tijdens de Tweede Wereldoorlog de grens tussen Nederland en Vlaanderen weliswaar niet gesloten — zoals dat tijdens de Eerste Wereldoorlog wel het
geval was —, maar van een vlotte doorstroming van informatie en publicaties is hoegenaamd geen sprake. Recensenten beklagen zich doorlopend over de moeilijkheden om aan actuele en betrouwbare informatie van boven de Moerdijk te geraken.
Daarenboven is de politieke houding van de bezetter in Belgie en Nederland fundamenteel verschillend. Zo wordt het gezag in Belgie waargenomen door een
Militarverwaltung, in tegenstelling tot het Nederlandse burgerbewind dat aanmerkelijk drastischer en repressiever optrad. Die verschillende politieke structuur heeft
bijgedragen tot een geheel verschillende culturele activiteit en institutionele positionering in beide taalgemeenschappen tijdens de oorlog.
Enerzijds is er in Belgie, net als elders in West-Europa, sprake van een buitenlandse bezetter, die ernaar streeft om alle facetten van het politieke, maatschappelijke en culturele Leven zoveel mogelijk te controleren en te sturen. Anderzijds wordt
met het oog op de realisering van die politiek in Belgie, veel minder dan in Nederland, de toevlucht genomen tot een totalitair en op terreur gebaseerd schrikbewind.
De bezetter zoekt integendeel doelbewust aansluiting bij bepaalde vooroorlogse
tendensen, die reeds pleitten voor de totstandkoming van een omvattende maatschappelijke Nieuwe Orde en daarbij met speciale belangstelling de ingrijpende
evolutie in nazi-Duitsland op de voet volgden. Meteen na de capitulatie worden een
aantal `gelijkgezinde vooraanstaande woordvoerders — zowel op grond van hun
positieve ingesteldheid ten opzichte van het bezettingsregime als op grond van het
prestige dat ze bij (een gedeelte van) de intelligentsia in Vlaanderen genieten —
zoveel mogelijk ingeschakeld in de culturele en maatschappelijke bezettingspolitiek,
ook al dient met het oog op hun actieve medewerking het strakke politieke profiel
enigszins verzacht.
Mede op grond van die behoedzame, maar niet minder efficiente politiek kan
men, in het geval van de Belgische situatie, alleszins niet gewagen van een radicale
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tegenstelling tussen enerzijds een legate (ideologisch Toute') en anderzijds een clandestiene (ideologisch `correcte') literatuur. Die hoogst onduidelijke situatie wordt
bovendien nog versterkt door het ontbreken van een strakke Kultuurkamer — al
worden tot de oprichting daarvan diverse schuchtere pogingen ondernomen —, door
de gebrekkige controle van de meeste culturele organisaties en door het ontbreken
van een systematische voorafgaande censuur. 2 Daarenboven step men vast dat de
dominante kunstopvatting tijdens de oorlogsjaren vrijwel naadloos aansluiting kan
vinden bij de gangbare literatuuropvattingen van het interbellum. 3 Enkel die geheel
aparte combinatie van poeticale en institutionele factoren verklaart waarom tijdens
de oorlogsjaren het debuut van Louis Paul Boon (De voorstad groeit) probleemloos
kan verschijnen en zelfs vrij positief wordt onthaald, waarom Johan Daisne in De
trap van steen en wolken expliciet een utopische 'Nieuwe Wereld' met Amerikaanse
inslag ten tonele kan voeren, en waarom de literatuurwetenschapper Albert Westerlinck de rassische en antisemitische opvattingen van Wies Moens openlijk van
antwoord kan dienen in zijn essaybundel Luister naar die stem.
In plaats van eens te meer een veralgemenend of impressionistisch beeld op te
hangen van de culturele situatie tijdens de oorlogsjaren — en zo de mythevorming
rond die periode eerder te versterken dan ze wetenschappelijk te bevragen — wil ik
hier een beperkt segment van het literair-kritische vertoog wat grondiger bespreken.
In dit artikel wordt met name de problematiek onderzocht van de literaire functietoekenning en, in relatie daarmee, de verhouding tussen Noord en Zuid via een analyse van de berichtgeving over literatuur in een krant, Volk en staat, gedurende een
jaar, 1942. De specifieke positie van Volk en staatbinnen het toenmalige persbestel
is reeds eerder grondig onderzocht.' De krant fungeert als de spreekbuis van het
Vlaamsch Nationaal Verbond (V.N.V.), onder leiding van Staf de Clercq, en spreekt
zich, in overeenstemming met dat politieke programma, van meet of aan uit voor
de Nieuwe Orde en een actieve medewerking met de Duitse bezetter, zonder daarom de specifieke eigenheid (en zelfstandigheid) van Vlaanderen uit het oog te verliezen. In de loop van de jaren wordt het echter moeilijk om die ‘gematigde' positie
vol te "louden, ook al omwille van de heftige concurrentieslag met het veel radicalere, Germaans denkende DeVlag (de Vlaamsch-Duitsche Arbeidsgemeenschap). De
beperking van het corpus tot het jaar 1942 biedt alleszins het voordeel dat de politieke situatie in Belgie op dat ogenblik een vrij stabiele indruk maakt. 5 Tegelijk is
het hier geanalyseerde vertoog toch grotendeels representatief voor wat in Volk en
staat tijdens de oorlog als literair(-kritisch) programma wordt voorgestaan.
Minstens even belangrijk als de kwestie van het corpus lijken mij overigens de
methodologische premissen die bij zo een literair-historisch onderzoek worden
gehanteerd. In tegenstelling tot wat veelal (stilzwijgend) wordt aangenomen, kan de
interactie tussen Vlaanderen en Nederland immers niet worden opgevat als een
soort van symmetrie, een simpel overvloeien van communicerende vaten. Binnen
een systeemtheoretisch kader 6 wordt integendeel uitgegaan van een principiele
asymmetrie tussen enerzijds een specifiek systeem en anderzijds de omgeving van
dat systeem, aangezien ieder systeem zijn eigen omgeving creeert door er zich functioneel aan te onttrekken. Met andere woorden, het perspectief van het Vlaamse
literaire systeem bepaalt welke beelden (kenmerken, entiteiten, structuren...) met
`andere literatuur' worden geassocieerd, welke segmenten binnen die in principe
ongeordende horizon van `vreemdheid' als ‘nationale' literaturen worden onderscheiden, en welke types van relaties vervolgens met die deelsystemen uit de omge-
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ving worden aangegaan; diverse Europese tradities worden bijvoorbeeld wel als
aparte, `nationale' en `culturele' entiteiten gepercipieerd (de Franse, de Engelse...
literatuur), terwiji Afrika doorgaans als een homogeen, nauwelijks gedifferentieerd
blok wordt behandeld.
Een gevolg van dat systeemtheoretische kader is dat de visie van de Nederlandse
literatuur op de Vlaarnse geenszins te vergelijken valt met het omgekeerde standpunt; eenieder die ooit een boekhandel in Nederland en in Vlaanderen heeft
bezocht, is zich trouwens pijnlijk bewust van die wederzijdse selectiemechanismen,
leemten en andere prioriteiten. De verhouding tussen Noord en Zuid vormt, met
andere woorden, een uitgelezen invalshoek om die institutionele en discursieve profilering van literatuur, taal en het culturele verleden in een permanent spanningsveld van assimilatie en dissimilatie te analyseren. Dat onderzoek moet echter aansluitend geIntegreerd worden in een ruimer kader, dat zowel de eigen poeticale
profilering (onder meer in relatie tot de canonisering en de herijking van de eigen
literaire traditie) als de relatie tot andere 'buitenlandse' literaturen omvat.
In wat volgt wil ik die methodologie hanteren bij de analyse van (een bepaald
segment van) de literaire kritiek in Vlaanderen, met een speciale aandacht voor de
positionering van die `eigen' literatuur ten opzichte van de `Nederlandse'. Bijgevolg
wordt de `Nederlandse' literatuur hier niet benaderd als een autonome realiteit,
maar als een effect van het vertoog, een discursieve constructie die in en door het
vertoog over literatuur tot stand wordt gebracht, beladen wordt met betekenissen
en connotaties, en al of niet gelegitimeerd. In eerste instantie wordt de `objectieve'
berichtgeving vanuit Nederland in kaart gebracht. Aansluitend wordt dan het literair-kritische vertoog van enkele Volk en staat-medewerkers bestudeerd.
2 Berichtgeving over Nederlandse' literatuur: van citaat naar tekstbewerking
Een eerste discursieve strategie om de `Nederlandse' cultuur, en meer specifiek de
`Nederlandse' literatuur — om gemakshalve maar die ingeburgerde terminologie aan
te houden — in Volk en staat ter sprake te brengen, is die van een min of meer rechtstreekse representatie. Het gaat daarbij om uiteenlopende tekstmodi die er alle op
gericht zijn om de Nederlandse literatuur 'op zich' voor te stellen, gaande van een
`objectieve' berichtgeving of fragmentaire citaten tot het woordelijk overnemen van
hele artikelen uit de Nederlandse pers (weliswaar met expliciete bronvermelding om
hun `externe' oorsprong te beklemtonen). Toch is, zelfs bij de meest Virecte' weergave, de eigen redactionele politiek van de krant en de Naar controlerende instellingen nooit ver weg, zodat hooguit tot op zekere hoogte van `objectivering' gesproken kan worden; alle informatie wordt immers per definitie gefilterd door de
selectie, de presentatie en de omkadering in de krant. Het voorgehouden beeld van
`de Nederlandse literatuur' behelst slechts een summier deel van het potentiele aanbod, dat in Volk en staat bovendien in een andere discursieve samenhang wordt
geplaatst. De lezer wordt zo geconfronteerd met een gradatie in het vertoog, varierend van een min of meer neutrale verwoording tot een doorgedreven assimilatie
van de Nederlandse' berichtgeving, die zowel positief (als toeeigening) als negatief
(verwerping) kan worden aangewend.
In de kroniek `Kultuurleven in Vlaanderen en elders' (22 december 1942) wordt
bijvoorbeeld het overlijden van de Nederlandse journalist Henry van Loon bondig
vermeld, waarna zonder verdere commentaar een uitvoerig citaat uit de Nieuwe Rot-
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terdamsche courant wordt overgenomen dat de biografie en de verdiensten van de
overledene schetst; hooguit kan de terloopse opmerking dat hij 'het Parijsche leven
als een soort theater' beschouwde, geinterpreteerd worden als een vage allusie op de
actuele context. Van een specifieke orientering van de berichtgeving naar de Vlaamse lezer toe is (buiten de professionele situering van de overledene) in dit geval geen
sprake. Andere notities in dezelfde rubriek hebben onder meer betrekking op de
plannen van Amsterdam om een groats monument op to richten ter verheerlijking
van de Tachtigers (25 augustus 1942). In de rubriek 'Van dag tot dag' (25 en
26 januari 1942) wordt dan weer ingegaan op een artikel van T. Goedewaagen uit
De schouw, via de reactie daarop van Filip de Pillecijn in Het laatste nieuws. Die
kadert het streven van Goedewaagen nadrukkelijk in het kader van het lultureele
samengaan van Noord en Zuid' en uiteindelijk 'het geheel van het Germaansch
geestesleven'. Ook bij andere gelegenheden worden de activiteiten van de Kultuurkamer en haar voorzitter in de krant tegelijk van nabij en van op een zekere afstand
gevolgd. Op 29 mei wordt de Inwijding der Nederlandsche Kultuurkamer' aangekondigd als `een zeer bizondere gebeurtenis', en de week daarop (5 juni 1942) wordt
een fragment geciteerd uit een redevoering van Goedewaagen bij de opening van
een tentoonstelling van Noordduitsche kunst' in Groningen, over de hechte band
tussen het Nederlandse en het Duitse yolk in het licht van het nieuwe Europa.
De spanning tussen literaire feitelijkheid enerzijds en discursieve constructie
anderzijds wordt nog duidelijker merkbaar in andere bijdragen. Een artikel over
literaire prijzen 1941 in Noord-Nederland' (8 januari 1942) besteedt bijvoorbeeld
driemaal zoveel aandacht aan Jan H. Eekhout als aan de andere prijswinnaars. 7
Eekhoutwrdgp (okletrij,d pnamvegtkd
zelfportret als illustratie bij het artikel) als een `veelzijdig talent, dat hoop geeft voor
de toekomst', niet het minst omdat hij `sterk verbonden [is] met land en yolk'. Naast
die volkse profilering wordt ook vermeld dat hij zopas een boek liet verschijnen met
de titel 7311 Uilenspiegel in Vlaanderen, een extra argument om de `Vlaamse' interesse voor de auteur op te wekken. Berichtgeving en assimilatie worden zo journalistiek nauw op elkaar betrokken.
Dezelfde spanning tussen alteriteit (het op zich tonen van `vreemde', i.c. Nederlandse elementen) en identiteit (het assimileren van die vreemde elementen in functie van de autochtone `Vlaamse' literaire traditie) doorkruist ook regelmatig de
berichtgeving van de Nederlandse correspondent van de krant, Karel Waternaux,
die meestal met zijn initialen (als K.W.) ondertekent. In een aantal gevallen worden
zijn korte berichten afgedrukt met een aparte rubriektitel, Tlitsen uit NoordNederland', die de authentieke oorsprong van de berichtgeving omzeggens nog sterker in de verf zet. Tegelijk is de aanduiding `Noord-Nederland', die in Nederland
zelf hoogst ongebruikelijk is als aanduiding van het eigen taal- en cultuurgebied,
symptomatisch voor het Vlaamse kader waarbinnen de berichten van de buitenlandse correspondent geacht worden te functioneren; net zoals de term `ZuidNederland' om naar Vlaanderen te wijzen, wijst hij op het Groot-Nederlandse ideaal van Volk en staat.
Voor zover de artikelen van Waternaux betrekking hebben op literatuur, belichten ze nagenoeg steeds gebeurtenissen van institutionele aard. De journalist heeft
het eigenlijk nooit over auteurs en boeken, maar besteedt vooral aandacht aan de
organisatie van het literaire bestel in Nederland: de Kultuurkamer en haar activiteiten, nieuwe reeksen en andere uitgeversnieuwtjes, literaire prijzen... Waternaux

I20

DIRK DE GEEST

waakt er daarbij zorgvuldig over dat hij bij de keuze en de voorstelling van zijn informatie de Nederlandse invalshoek en het specifieke Vlaamse doelpubliek niet uit het
oog verliest.
Zo verschijnt bijvoorbeeld op 9 september, in de rubriek `Kultuurleven in Vlaanderen en elders', een artikel [v] an onzen Noordnederlandschen korrespondent'
over Ten romanprijsvraag in Rijksnederland'. Het eigenlijke nieuws, een romanwedstrijd die uitgeschreven wordt door uitgeverij Gottmer, wordt uitvoerig becommentarieerd in functie van het literair-politieke belang ervan. Aan de ene leant
spreekt de auteur zijn reserve uit over het fenomeen van literaire prijzen, waaraan
`spekulatieve gronden en een toegeven aan het snobisme' geenszins vreemd zijn —
zeker wanneer dergelijke initiatieven niet door de overheid worden genomen
maar niettemin vindt hij het verheugend dat deze wedstrijd ook expliciet openstaat
voor auteurs die afkomstig zijn uit Vlaanderen: 'Het belooft inderdaad veel goeds
voor de toekomst, wanneer de betrekkingen tusschen Noord en Zuid, in volkschen
uitbouw, weer normaal zullen zijn en onze Nederlandsche letterkunde in innige wisselwerking van Noord-Nederland en Vlaanderen ongetwijfeld een nieuwe bloeiperiode te gemoet gaat.' Bij een andere gelegenheid is Waternaux minder optimistisch gestemd. Wanneer uitgeverij Van Strengholt de uitgave van een `Vlaamsch
Fonds' overweegt, is de correspondent weliswaar principieel verheugd [v]oor ons,
Vlamingen', maar over het praktische resultant is hij duidelijk minder te spreken;
het heet dat `niet veel [wordt] geboden, dat werkelijk als representatief Vlaamsch
werk kan worden bestempeld': `Wij zijn er nog lang niet aan toe, dat het thans gebodene als `voortreffelijke uitgaven van kultureel beteekenis' kan worden bestempeld
en spreken dan ook de hoop uit, dat een volgende aanbieding in het brengen van
werkelijk karakteriseerend Vlaamsch werk ons beter zal kunnen bevredigen.' 8
Tot slot worden in de loop van 1942 een drietal artikels over literatuur integraal
overgenomen (met bronvermelding) uit De schouw, het gezaghebbende orgaan van
de Nederlandse Kultuurkamer. Via de strategie van het uitvoerige citaat — dat in oorsprong erop gericht is om de `andere' oorsprong van een tekst aan te geven — wordt
hier de assimilatie tussen Noord en Zuid nagenoeg volledig gerealiseerd. Het Nederlandse vertoog is volkomen bruikbaar in de Vlaamse context; de poeticale en institutionele belangen van de oorspronkelijke teksten zijn — althans die indruk wordt
door het procede van overname gewekt zonder meer transponeerbaar. De besproken thema's zijn inderdaad dermate algemeen-programmatisch dat ze ook voor het
Vlaamse lezerspubliek relevant blijven: een artikel van Henri Bruning 'Over individualisme' (18 februari 1942), een tekst van Jan de Vries 'Over kinderboeken'
(5 november 1942), en een bijdrage van J. van Ham over 'Het landelijke in de literatuur' (15 oktober 1942).
Toch valt op hoe de spanning tussen eigenheid en alteriteit behouden blijft. De
Nederlandse oorsprong van de teksten is dermate relevant, dat ieder artikel vergezeld gaat van een bibliografische vermelding van de oorspronkelijke tijdschriftaflevering. Tegelijk wordt de relatie tussen Noord en Zuid nader gethematiseerd door
een redactionele inkleding die zowel de intrinsieke verwantschap als de onderlinge
verschillen tussen Vlaanderen en Nederland ter sprake brengt. Het artikel van Bruning was bijvoorbeeld een week eerder, op 11 februari, al kort vermeld door de
Nederlandse correspondent bij zijn bespreking van het tweede nummer van De
schouw. 9 Het wordt ingeleid door een mededeling van de redactie: 'Het [artikel]
moge eens te meer een remedie zijn tegen den angst, dien sommige kunstenaars en
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kunstliefhebbers voor `verwachte maatregelen' van de zijde van het nationaalsocialisme koesteren.' Dezelfde strategie wordt ook aangewend bij het pleidooi van De
Vries voor `gezonde' kinderboeken en een opvoeding waarin tucht en orde centraal
staat. Hier wordt enigszins vergoelijkend gesteld: `Hoewel het [artikel] klaarblijkelijk tegen een karakteristiek `Hollandsche' mentaliteit gericht is, meenen wij dat het
ook voor Zuid-Nederland alleszins zijn belang heeft.' De bijdrage an Van Ham
over de streekliteratuur behoeft blijkbaar geen nadere commentaar, omdat de
teneur ervan nauw aansluit bij de door Volk en staat (en vooral dan door Jeanne de
Bruyn) gehuldigde literatuuropvatting. Van Ham schetst de evolutie van een
landelijke literatuur van de zeventiende eeuw een door Hooft 'tut Italie meegebrachte letterkundige mode, waarin zoo weinig onze volksche werkelijkheidszin
meesprak' — over de middelmatige `Hollandsche beschrijvingskunst', naar een
authentieke volkse literatuur, die zich keert tegen de stad (`de konfektiemensch', 'de
colbertmannetjes') en de waarden van het landelijke leven verheerlijkt: de arbeid,
het geslacht, de woning en de verbondenheid met het land. Centraal daarbij is vooral de notie `authenticiteit', een eigenschap die onder meer bij de `food Herman de
Man' op een `ontwrichtende' wijze ontbreekt.

3 De literaire kritiek in Volk en staat en de kwestie van Noord en Zuid
Behalve dat niveau van directe informatie uit het Noorden — dat, zoals ten overvloede is gebleken, van meet of aan gemedieerd wordt door het ontvangende
systeem (de redactie van de krant, de geintendeerde Vlaamse doelgroep, de V.N.V.prioriteiten, de bezettende overheid...) — wordt de berichtgeving over Nederlandse
literatuur evenwel hoofdzakelijk overgelaten aan een aantal eigen, Vlaamse culturele redacteurs en medewerkers. Volk en staat besteedt inderdaad een aanzienlijke
aandacht aan beschouwingen over literatuur, plastische kunst en film. Die enorme
hoeveelheid artikelen kan, bij nailer toezien, geanalyseerd worden als onderdelen
van en variaties op een groot onderliggend verhaal, met telkens terugkerende narratieve prograrnma's, actanten en acteurs. De centrale intrige is die van de ontplooiing van het Vlaamse yolk, een succesrijke onderneming waarvoor de actuele
tijdsomstandigheden blijkbaar bij uitstek gunstige perspectieven bieden. Dat
heroIsche verhaal wordt uiteraard telkens weer opgedist wanneer belangrijke figuren uit het eigen culturele verleden voor het voetlicht gebracht worden, maar het
vormt evenzeer de achtergrond voor de kritische beoordeling an contemporain
werk en de talrijke bijdragen over buitenlandse literatuur die in Volk en staat verschij nen.
Een steeds terugkerende kwestie in dat vertoog betreft de vraag naar de functie
an literatuur in de actuele constellatie. In hoeverre is er nog sprake van een functionele eigenheid van de literatuur binnen een systeem dat alle zingeving controleert? In hoeverre is er nog wel behoefte aan een dergelijke autonome speelruimte,
aan individualisering, aan een eigen set van kritische normen en waarden om literaire teksten to beoordelen? Een ander aspect betreft het precieze profiel van de gretig gepropageerde `volkse' of `volksverbonden' literatuur. Afgezien nog van de rot die
voor de auteur en het yolk is weggelegd in de aan de gang zijnde revolutie rijst steevast de vraag waarvoor dat sleutelbegrip 'Volk' nu concreet staat (of zou moeten
staan, want de normatieve dimensie is uiteraard nooit ver weg)? Die vraag naar de
semantische implicaties an 'Volk' hangt enerzijds samen met de intensie, de con-
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crete semantische invulling van het begrip; met welke eigenschappen en met welk
narratiefprogramma wordt een 'yolk' geassocieerd? Anderzijds rijst de vraag naar de
extensie van yolk, de precieze verwijzingsrelatie; welke gemeenschap wordt met
aangeduid, biologisch, geografisch, cultureel en/of historisch? Hoezeer beide
componenten in elkaar overlopen — en ook bepalend zijn voor de kwestie van de
`nationale' afbakening van de literatuur in een yolks perspectief — mag blijken uit
een analyse van enkele literair-kritische artikelen.
In wat volgt komen, opnieuw aan de hand van jaargang 1942, de belangrijkste
recensenten van Volk en staatkort aan bod. Uiteraard staan daarbij de vraag naar de
functietoekenning van de literatuur en de kwestie van de programmatische verhouding van de `Nederlandse' en de `Vlaamse' literatuur centraal, maar tegelijk illustreren deze case-studies hoezeer die specifieke vraagstelling verweven is met de
gehanteerde poetica. Zo illustreert dit onderzoek — dat alleszins verdere aanvulling
en verdieping behoeft — hoe binnen het algemene kader van de politieke en de culturele collaboratie, een niet onbelangrijke marge blijft voor persoonlijke poeticale
accenten.
3.1

• Ferdinand Vercnocke: 'ons, Germaansch bewuste Dietschers'
De meest extreme positie binnen het vertoog over literatuur in Volk en staat wordt
ongetwijfeld ingenomen door Ferdinand Vercnocke, die op dat ogenblik in Vlaanderen en Nederland ook enige faam geniet als 'volksverbonden' dichter, met epischlyrische teksten en balladen die het eigen nationale verleden, het (Groot-Nederlandse) vaderland en de Noordse mythen verheerlijken. Tijdens de oorlogsjaren
werkt hij op onregelmatige basis mee aan Volk en staat, waar hij kwesties aankaart
die hem programmatisch (zowel cultureel als politiek) nauw aan het hart liggen.m
Daardoor verschilt zijn inbreng enigszins van die van andere cultuurmedewerkers,
die zich hoofdzakelijk bezighouden met het recenseren van concrete boeken; meer
algemene en/of principiele opmerkingen komen daardoor veel minder en hooguit
terloops aan bod, in de aanhef of het besluit van een `gelegenheids'-artikel.
Vercnocke pleit alleszins voor een algehele nationaal-socialistische inbedding van
de literatuur." Tekenend voor dat engagement in dienst van de Nieuwe Orde is
onder meer het programmatische essay over letterkunde en nationaalsocialisme',
dat op 8 jativari 1942 verschijnt. Als uitgangspunt voor dat hartstochtelijk verdedigde programma fungeert de euforische vaststelling: [WI ij beleven een wereldomwoelend tijdsgewricht', een omvattende revolutie die verderop wordt beschreven als niets minder dan een `wedergeboorte' die 'het heele gebied van het leven'
bestrijkt:
De menschenmaatschappij wordt naar volksche beginselen heringericht; de volkeren
vinden zichzelf, in het nationaalsocialisme ontdekken zij hun eeuwige bestemmingen
weerom. Naar buiten wordt het levensrecht der volkeren naar organische rangorde
herzien; naar binnen herleeft het waarachtig besef der persoonlijkheid, die in de
spanning tusschen enkeling en gemeenschap haar begrenzing en haar vrijheid
onderkent.

In deze amplifierende, haast extatische opsomming treft allereerst — geheel in de lijn
van de retoriek van de Nieuwe Orde — de strategische afwisseling van passieve en
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actieve werkwoordconstructies, die erop gericht is om de spanning tussen heteronomie en autonomie op te heffen. Aan de ene kant ligt de nadruk op de ceigen',
actieve zelfrealisatie van een yolk. Aan de andere kant wordt onophoudelijk beklemtoond hoe die gunstige evolutie pas met de komst van het nationaal-socialisme ten
voile tot ontplooiing is gekomen. Dat nationaal-socialisme is geen vreemde, louter
van buitenaf opgelegde ordening, maar werkt integendeel als een snort van stimulerende katalysator voor de aan het yolk inherente krachten; begrippen als `eeuwige
bestemmingen', corganische rangorde' of, wat verderop, `vruchtdragende spanning'
spreken in dat verband voor zich. Sterker nog, de geschetste revolutie wordt in het
artikel niet beschreven als een discontinue breuk, maar integendeel als een `hervorming', een `herzien', een `wedergeboorte', een `herleven' of een `weerom ontdekken'.
Het betreft, met andere woorden, in wezen een regressieve beweging, die opnieuw
aanknoopt bij de waarden van oudsher, bij een ingewortelde essentie die met het
begrip 'yolk' wordt geassocieerd. Vandaar is de stap klein naar een teleologische visie
op de geschiedenis als een noodzakelijk en onomkeerbaar proces. Alle verzet is nutteloos, vermits het om natuurlijke krachten gaat: 'Wel heeft het geen zin de geboorte van het onafwendbare komende te willen dwingen: het zal immers natuurlijk ontstaan, zooals alles wat leeft.'
Tegelijk is de criticus zich nochtans bewust van het feit dat de nieuwe politieke
ideeen — en de daarmee nauw verbonden kunst- en literatuuropvatting — vooralsnog moeten afrekenen met heel wat tegenstand. Het artikel poneert op verscheidene plaatsen een scherpe, zij het voorlopige tegenstelling tussen enerzijds de onbegrijpende, passieve en zelfs onwillige massa — de `treurige middelmaat' en de
Ileinmoedigen argwaan' die 'de groote omwoelingen van dezen tijd' niet correct
weet in te schatten — en anderzijds een beperkte elite die gedreven wordt door een
superieur weten en een onstuitbare daadkracht. Ondanks de literair georienteerde
titel words die centrale rol bij de verspreiding van de nieuwe ideologie vooral weggelegd voor het V.N.V., dat wordt geroemd als onder meer een `stoottroep der volksche ridderschap in Zuid-Nederland', `baanbrekers', ‘voorvechters' en de [d] ragers
der toekomst'.
In schril contrast daarmee richt Vercnocke scherpe pijlen op de literaire kliekjesgeest, 'de litteraire strafrechters, die in allerlei bladen en blaadjes zetelen'. In de eerste plants refereert hij daarmee aan een definitief voorbije situatie. Tegelijk echter
wijst de criticus erop hoezeer de `oude' denkbeelden nefast blijven doorwerken; een
aantal gezaghebbende recensenten zijn er immers in geslaagd om hun institutionele positie te handhaven door, oppervlakkig en touter uit opportunistische overwegingen, bepaalde denkbeelden van de Nieuwe Orde aan te ldeven. De oplossing die
Vercnocke voor dat probleem formuleert, is bijzonder drastisch: 'Er dient gezocht,
er dient afgebroken: een nieuw geslacht moet worden opgevoed. Hier is een taak
weggelegd voor een kritikus die het liberalistisch aestheticisme achter zich gelaten
heeft en de beteekenis van dezen tijd bevroedt.'
Eenzelfde vernieuwing is ook noodzakelijk op het domein van de literaire productie, die moet worden getransformeerd tot een 'volksverbonden' letterkunde, `een
kunst die volledig de levensbeschouwing uitbeeldt waarvan het Verbond [bedoeld
wordt het V.N.V.] het kampgelid vormt'. In dit verband wijst Vercnocke erop dat
het begrip 'volkse kunst' vooralsnog op een te rekkelijke manier wordt ingevuld.
Inderdaad, [h] et `volksche' gedicht werd mode', maar in de praktijk worden aan die
`volksverbondenheid' toch duidelijke beperkingen opgelegd:
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Het `volksche' gedicht door de kritiek der `objektieve middelmaat aanvaard, moet zoo
algemeen, zoo `onpolitisch' van inhoud zijn... dat ook niet-nationaalsocialisten er geen
aanstoot aan nemen. Een uitgesproken nationaalsocialistische belijdenis kan nog
immer niet tot het gebied der kunst worden gerekend. (Mochten de Engelschen
immers eens terugkeeren!)

Dezelfde halfslachtige houding stoort Vercnocke mateloos bij het gros van de
Vlaamse schrijvers. Weliswaar zijn de meeste auteurs `immer wezenstrouw' geweest,
maar hun positie Vicht bij de aarde van hun land' resulteerde in de praktijk in niet
veel meer dan vrijblijvende `verhalen met zoete, kleinsteedsche bekoorlijkheid': `Zij
hebben voor hun kunst niets prijs gegeven, niets geofferd. De meesten keken de
regeerders, die hun yolk verdrukten, gezapig naar de oogen.' Daartegenover pleit de
criticus voor een `geheel-volksche' kunst, die ook de politieke implicaties van het
nationaal-socialisme integraal assumeert.
Bespreekt Vercnocke in dit artikel het prof el van een nationaal-socialistische literatuur hoofdzakelijk vanuit een algemeen-theoretisch standpunt — dat in de praktijk met voorbeelden uit de eigen, Vlaamse situatie wordt gestoffeerd dan opteert
hij in andere bijdragen nadrukkelijk voor een Groot-Nederlands perspectief. In aansluiting op de principes van de Vlaamse beweging verdedigt hij een `Dietse' orientering, die nauw verbonden is met het geloof in een cultuur, eenzelfde geschiedenis
en eenzelfde toekomst. Na de anti-Dietse verordening van de Propaganda-Abteilung
verstilt de teneur van dat Dietse vertoog in Volk en staatweliswaar, maar het project
is zelfs daarna geenszins uit de krant weg te denken. 12 Integendeel, de Dietse
gedachte wordt precies doelbewust levendig gehouden in de culturele bijdragen, die
blijkbaar meer ruimte laten voor minder gecodificeerde ideeen en opinies en voor
onderlinge meningsverschillen. Wel stelt men vast dat vanaf 1941 vrijwel uitsluitend nog het adjectief Diets gebruikt wordt — en niet !anger het substantief Dietsland dat al te zeer naar een mogelijke geopolitieke realiteit zou verwijzen — en dat
het accent daarenboven vooral ligt op het verleden, de gemeenschappelijke culturele en historische traditie, en veel minder op een toekomstige realisatie van het
Groot-Nederlandse ideaal (al blijft die toekomstdroom virtueel aanwezig).
Dat Vercnocke het concept 'volksverbondenheid' situeert in zo een 'Diets' perspectief blijkt uit ongeveer ieder artikel. In 'Het Dietsche Lied', dat op 11 februari
1942 verschijnt, krijgt die (cultuur)politieke visie bijvoorbeeld heel wat aandacht.
Vercnocke identificeert zich van meet of aan nadrukkelijk met het Nederlandse yolk
— in tegenstelling tot 'den Belgischen, den Franschen en niet minder den Engelschen
`soldaat". Een zinsnede als `Wij, Nederlanders, kunnen dit soldatengezang met
vrucht beluisteren' geeft aan hoe hij ook zijn doelpubliek met dezelfde opvattingen
associeert. Het slot van het artikel pleit overigens voor een verregaande integratie,
met het oog op een Dietse lultuurruimte' (het begrip Lebensraum lijkt niet ver weg)
die behalve Nederland en Vlaanderen ook Frans-Vlaanderen omvat:
Verder is er een omstandigheid waarmee onze dichters van liederen moeten rekening
houden. Het gebied waar zij kunnen worden gezongen, blijft niet tot Zuid-Nederland
beperkt. Een eng-Vlaamsche' opvatting sluit voor onze liederen een groot stuk
Dietsche kultuurruimte of Laten wij onze liederen aldus schrijven, dat zij zoowel in
Noord- en Zuid-Nederland, ja ook in Zuid-Vlaanderen kunnen worden gezongen.
Dan bevestigen wij aldus, boven tijd en ruimte, de eeuwige eenheid van het
Nederlandsche yolk.
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Die sterke klemtoon op een politieke (i.c. nationaal-socialistische) zending van de
literatuur doordringt ook Vercnockes beschouwingen over afzonderlijke genres en
figuren uit de literaire actualiteit of de historische canon. Bijzonder treffend zijn in
dit opzicht twee bijdragen over Joost van den Vondel, die in de loop van april 1942
verschijnen. De omkadering van de teksten laat geen enkele twijfel bestaan omtrent
het opzet van de auteur; ze verschijnen onder de rubriek Tolitieke dichtkunst', en
de hoofdtitel `Joost van den Vondel' gaat vergezeld van de ondertitel Ten groot politiek dichter'. In Vercnockes opvatting is een authentiek auteur inderdaad geheel
doordrongen van een `politieke' bezieling, terwijl omgekeerd de dichtkunst een
geprivilegieerde plaats inneemt waar het gaat om het formuleren en het propageren
van politieke ideeen. De tegenstelling tussen een zogenaamd `autonome' en een
zogenaamd `heteronome' kunst is, met andere woorden, in zijn poeticale visie van
geen tel.
De keuze van Joost van den Vondel als onderwerp voor twee bijdragen is trouwens geenszins toevallig. 13 In de eerste plaats is — dat blijkt ook veelvuldig uit ander
materiaal uit dezelfde periode — Vondel biografisch bijzonder functioneel. Geboren
als banneling te Keulen, opgegroeid in Vlaanderen en later uitgeweken naar Nederland vormt Vondel immers het voorbeeld van de synthetische Dietse gedachte en
de uiteindelijke Germaanse (meer specifiek: Duitse) inbedding die Vercnocke programmatisch verdedigt. Daarenboven biedt het biografische schema optimaal de
mogelijkheid om leven en werk van een auteur te combineren met een retoriek van
heroIsering. De waarden en de normen die met `authentieke' kunst worden geassocieerd, worden immers bij uitstek belichaamd door begenadigde individuen, die
weliswaar nauw verbonden zijn met het yolk maar dat tegelijk door hun geniale persoonlijkheid ontstijgen; soms is er zelfs sprake van een conflictsituatie tussen hun
visionaire, quasi-boventijdelijke inzichten enerzijds en de specifieke historische
situatie waarmee zij geconfronteerd worden anderzijds, waardoor hun ware verdienste tijdens hun leven onvoldoende werd erkend. Dat biografische verhaal keert
steevast terug — weliswaar in tal van variaties en gestoffeerd met uiteenlopende
details — en krijgt daardoor een soort van registraal, zelfs quasi-mythisch karakter,
temeer daar de chronologische levensloop steevast geent wordt op een teleologische
argumentatie. Vanuit het `correcte' achteraf-perspectief op de erkende, volksverbonden auteur wordt telkens weer de `voorgeschiedenis' strategisch ge(re)construeerd.
Die karakterisering geldt beslist ook voor Vercnockes beeld van Vondel als `een
groot politiek dichter'. Doorlopend worden in de essays de posities van het artistieke en het politieke niveau met elkaar verbonden, in die mate zelfs dat beide
begrippen uiteindelijk als synoniemen gaan fungeren: Vondel, de prins der Dietsche dichters is ten voeten uit een politiek strijder, wiens kunst de letterkundige
verbeelding van zijn levensaanschouwing is geworden.' In het eerste artikel wordt
de politieke dimensie van Vondels oeuvre gedefinieerd als `niets anders dan de praktische beleving van zijn zedelijke beginselen' en als 'de toepassing op de staatskunde van zijn verheven levensbeschouwing'. Die succesvolle synthese maakt van Vondel een bij uitstek exemplarische figuur, die algemeen model kan staan voor
Vercnockes poeticale ideaal van `de' volksverbonden literator:
Hier is een dichter die zijn gave van goddelijken oorsprong weet, en tegenover deze
gave staat hij met het verantwoordelijkheidsgevoel van den gezonden mensch. Dichter
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zijn is hem niets minder dan een roeping: hij ontving het woord om te getuigen: aan
deze zending blijft hij trouw. [...] Er is geen schuld in dezen man. Hij is kinderlijk en
onverschrokken tegelijk. Zijn blik straalt van onbevangen eenvoud: hij kan ook
fonkelen van niets-ontziende toorn. [...] Tegenover zijn eigen welvaren is hij even
ongenadig, als tegenover de schenners van zijn erkende waarheid: hij gunt zichzelf
geen rust, geen toegeving — zijn leven en zijn kunst zijn een daad.

Het pier geschetste portret (of is het een zelfportret?) van de dichter als een yolksverbonden, daadkrachtig individu — de cmannelijkheid' van de retoriek smeekt
gewoon om een deconstruerende lectuur — appelleert uiteindelijk aan een soort van
quasi-metafysische essentie, die grotendeels onttrokken is aan iedere toevalligheid
en zelfs aan de specifieke historische context. Vondels engagement ten dienste van
het yolk en zijn politieke visie kunnen daardoor gemakkelijk gerelateerd worden aan
de idealen van legendarische, maar fictieve personages als Reinaert de Vos en 'Fiji
Uilenspiegel. Via deze iconen van de Vlaamse ongeknechtheid en vrijheidszin wordt
moeiteloos de brug gemaakt van een concrete situatie naar een algemeen-geldend
ideaal. Op sommige ogenblikken neigt Vercnockes vertoog dan weer naar een biologische, zelfs rassische argumentatie. Zo wordt gesteld dat Vondel 'van hetzelfde
bloed [is] als de zangers der felle geuzenliederen', een organische metafoor die wordt
voortgezet in termen als een `aangeboren' vrijheidszin, of nog de vaststelling dat de
jonge dichter `opgroeit' als een `volbloed 'Hollander": `zo geheel afwezig is het yolksonderscheid tussen Noord- en Zuid-Nederland in die dagen'. De Zuid-Nederlandse acrd van Vondel maakt hem dan weer 'blond als de zangers der felle geuzenliederen
Complementair aan die de-historisering van het begrip `politiek' — dat synoniem
wordt van een verklanking van de eigen zienswijze in een yolks perspectief — probeert Vercnocke evenwel om ook de reele politieke verdienste van Vondels oeuvre
in de verf te zetten, door zijn werk te interpreteren als doorzichtige allegorieen van
toenmalige politieke gebeurtenissen. Vondels Pascha wordt geduid als de rechtstreekse verwoording van het eigen Nederlandse vrijheidsideaal: `Hij schrijft Mozes
doch v66r zijn geest staat Nassou: hij brandmerkt Farao, doch ziet in den Egyptischen koning, dien anderen koning, 't Nederland verheert', Filips II van Spanje.' Aanzienlijk meer moeite ondervindt de criticus met Vondels latere carriere, na
zijn bekering tot het katholieke geloof. Het valt op hoe Vercnocke, nogal terloops
maar in niet mis te verstane bewoordingen, Vondels dienstbaarheid aan de katholieke kerk en de staat hekelt. De criticus wijst er bijvoorbeeld op hoe in De Leeuwendalers `Spanje en zijn Roomschen heerscher terwille, de dichter de belangen van
Zuid-Nederland over het hoofd ziet, en niet beseft dat het tot ontaarding is verwezen'. Ook aan de talrijke bijbelse stukken (met een joodse stofi) wordt zonder meer
voorbijgegaan. De Bataafs-che gebroeders wordt daarentegen uitvoerig geprezen als
een eigentijdse vertaling van 'den strijd van het bewuste Germanje', compleet met
een verwijzing naar Tacitus en diens blijvend-actuele (door het nationaal-socialisme euforisch geprezen) lofzang op 'de echtelijke trouw van den Germaan[,] zijn
vrijwillige gehoorzaamheid aan een leider, zijn natuurverbonden godsdienst'. De
assimilatie van Vondel binnen een contemporaine Germaanse en Noordse ideologische context wordt trouwens nog verder doorgedreven door van Vondel zelf een
Germaans personage te maken. Heet het in eerste instantie nog indirect, via een vergelijking, dat Vondel een Skald van ouds de daden der volksche mannenschap'
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heeft verheerlijkt, dan wordt aan het slot zonder meer gesteld: Wat een fijnbesnaard mensch is deze skald van Frederik-Hendrik!'. Dat Germaanse perspectief
wordt tenslotte ook naar de lezer toe gehanteerd, doordat Vercnocke het heeft over
`ons, Germaansch bewuste Dietschers'.
3.2

Jeanne de Bruyn: 'Dan zal ook onze oude grootheid nieuwen glans voor de wereld
krijgen'
Hoewel Vercnockes poetica — voor zover die uit het geanalyseerde corpus afgeleid
kan worden — in feite de principes van de nationaal-socialistische cultuurpolitiek
ongereserveerd overneemt, is zijn project binnen het culturele vertoog van Volk en
staat toch niet de enige, en zelfs niet de meest prominente visie. De belangrijkste
woordvoerder van het Volk en staat-programma is allicht Jeanne de Bruyn, die als
cultureel redacteur honderden bijdragen publiceert over (hoofdzakelijk) film en
literatuur, en vanaf begin 1944 zelfs de hoofdredactie van de krant waarneemt. In
tegenstelling tot haar expliciet-politieke artikelen — waarin het pleidooi voor een
totale collaboratie in dienst van de Duitse bezetter de toon aangeeft en mettertijd
nog aan radicaliteit wint — houdt De Bruyn zich in haar artikelen over literatuur
opvallend op de vlakte. 14
Haar literatuuropvatting is inderdaad geheel geent op de typische traditionele
poetica, met een uitgesproken katholieke inslag. Bij de beoordeling van literaire teksten ligt de klemtoon vooral op begrippen als `evenwiche, `orde', `structuui en 'liarmonie', eigenschappen die vervolgens metonymisch worden verbonden met een
visie op de kunstenaar als een voorbeeldige `persoonlijkheid', die tegelijk moreel
hoogstaand en artistiek begenadigd is. Precies op grond van die exemplarische kwaliteiten, die in het literaire werk hun rechtstreekse, veredelde uitdrukking vinden, is
literatuur bij uitstek geschikt voor de verdere ontwikkeling en ontplooiing van het
Vlaamse yolk.
Ook Jeanne de Bruyn situeert dus haar literatuuropvatting helemaal in het kader
van een `volkse' visie op cultuur, maar in tegenstelling tot Vercnocke legt zij veel
minder de nadruk op het politieke karakter van die `volksverbondenheid'. De kunstenaar verschijnt in haar visie niet zozeer als een krachtige dadenmens of een visionaire profeet, maar veeleer als een individu dat weliswaar creatief put uit zijn eigen
(individuele en maatschappelijke) situatie maar toch allereerst gericht blijft op het
scheppen van blijvende schoonheid. Die spanning tussen een `volkse' orientering en
een `transcendence' literatuuropvatting is merkbaar in tal van teksten. Keer op keer
stelt De Bruyn zich — zowel in haar algemenere artikelen als in specifieke recensies
— terughoudend op ten aanzien van een actief politiek engagement in de literaire
productie, ook waar het `politiek correcte' ideeen en gedragingen betreft. Aan een
dergelijke tendensliteratuur kent zij — en daarin staat ze beslist niet alleen in de
Vlaamse context — hoogstens een documentaire waarde toe.
In dit verband is het allicht geen toeval dat De Bruyn die cruciale kwestie uitgerekend ter sprake brengt op 1-2 februari 1942, amper een paar weken na Vercnockes
tirade over letterkunde en nationaalsocialisme', in een recensie van enkele Aktueele romans'. De critica vertrekt van de initiele tegenstelling tussen enerzijds een
kunst Vie zich met heel haar wezen bindt aan een overweldigende aktualiteit zooals
die welke wij thans beleven', en anderzijds een kunst 'die zich van het gedruisch
terugtrekt, en trouw blijft aan de eeuwige motieven'. Beide posities worden als
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ontoereikend afgedaan, waardoor de oppositie zelf wordt ondergraven. Van die
theoretisch onderbouwde redenering wordt echter in de loop van het artikel slechts
een pool terdege uitgewerkt. In principe wordt wel aangegeven hoezeer de zogenaamd `eeuwige' schrijvers de werkelijkheid van hun tijd hebben ondergaan en
actief gestalte gegeven, maar toch wordt vooral beklemtoond dat zij zich hebben
onttrokken aan al te modieuze technieken en boodschappen. De Bruyn geeft in dat
verband het klassieke voorbeeld van Goethe en Shakespeare, Vie men bezwaarlijk
tot de dekadenten kan rekenen, en die toch nooit rechtstreeks uit de brandende
aktualiteit van hun dagen [...] hebben geschapen':
Die waarheid blijft, dat tot den grootsten dichter van Europa misschien iemand
rijpen kan, wien nooit de woorden lameraad, inzet, leider' uit de pen zullen vloeien,
en zeer zelden de woorden 'oorlog, staat, yolk, vaderland', maar die zozeer vervuld zal
zijn van de groote dingen die thans plaatsgrijpen, dat hij gedwongen zal wezen er een
nieuwe mirakuleuze werkelijkheid uit te scheppen, de zijne, en die van al degenen
welke hem kunnen verstaan.'

Die vaststelling neemt echter niet weg dat de recensente van auteurs meer verlangt
dan een relaas over de eigen zieleroerselen; zo hekelt ze een al te individualistisch
schrijver die `te midden van deze revolutie kan vertoeven in een precieus Chineesch
wereldje, en voor zijn eigen ontroerinkjes en aandoeninkjes wierook kan branden
als voor ivoren afgoden'. Dat impliceert echter niet dat men moet overgaan tot het
schrijven van tendensliteratuur, die zich primair tot doel stelt om mensen te win-nen voor een bepaalde buiten-literaire overtuiging. Het resultaat daarvan kan, volgens De Bruyn, niets meer zijn dan lonjunktuurschrijverij, [...] praatjes of deuntjes van den dag': `wij protesteeren alleen wanneer men die vluchtige, voor het yolk
sours sterk-opwekkende en politiek-belangrijke litteratuur als kunst wil doen doorgaan.
Interessant is wel hoe De Bruyn die kwestie van de tendensliteratuur verbindt
met een traditionele genretheorie. Volgens haar vormen satire en lyriek de genres bij
uitstek voor een onmiddellijke reactie op gebeurtenissen. Epiek en dramatiek lenen
zich veel minder voor een al te directe weergave van een historische of strikt-persoonlijke realiteit. In het eerste geval moet een schrijver immers wachten 'tot de
gebeurtenissen legende zijn geworden', in het tweede geval 'tot de kleine kanten verdoezeld zijn en de hoofdlij nen klaar voor oogen staan. Het zou echter te ver voeren
om hier gedetailleerd op die materie in te gaan.
Gezien haar sterke klemtoon op een volkse literatuur spreekt het voor zich dat
ook De Bruyn voortdurend de problematiek van de hechte relatie tussen Noord en
Zuid te berde brengt. Haar invaishoek is daarbij strikt Diets; zij gelooft in het
bestaan van een volksgemeenschap die Vlaanderen en Nederland omvat en gedragen wordt door eenzelfde verleden, een culturele traditie en vooral een taal. In tegenstelling tot Vercnocke brengt zij echter (tenminste tot en met 1942, en voor zover
het haar literaire bijdragen betreft) nergens de uiteindelijke inbedding in een Germaanse context te sprake.
Vooral de sterke klemtoon op de taal werkt dat Dietse bewustzijn verder in de
hand. Steeds weer fulmineert De Bruyn tegen aperte taalfouten en een onzuiver
taalgebruik, zeker waar het gaat om teksten van Vlaamse origine. Toch speelt die
kwestie van een correcte taal ook bij Nederlanders een belangrijke rol. De roman
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Een vloot geeft zich over van Hans Smelik wordt bijvoorbeeld positief onthaald
omwille van de thematiek, de karaktertekening en de uitwerking van de intrige,
maar over de taal is de critica geenszins te spreken: 'Maar de taal is beslist leelijk en
er komen van die Noord-Nederlandsche fouten in voor, die onze Zuid-Nederlandsche foutenlijst op gruwelijke manier aanvullen'. In hetzelfde artikel (van 1-2 februari 1942) worden ook Carel en Margo Scharten-Antink terechtgewezen om hun
gebruik van on-Nederlandse termen en bastaardwoorden, `pedanterietjes': 'Is het nu
werkelijk noodig steeds te laten blijken, dat men Engelsch en Fransch heeft geleerd?'
Dat pleidooi voor een zuiver taalgebruik vloeit voort uit de overtuiging dat het
medium van de taal bij uitstek de ontwikkeling van een volksgemeenschap aanduidt. Op sommige ogenblikken klinkt er een euforische toon door, bijvoorbeeld
wanneer naar aanleiding van De Hartogs bestseller Hollandsch glorie wordt gesteld
Vat het Nederlandsch de volmaaktste van onze Europeesche talen is — en naar ik
vermoed van alle talen — om over de zee te schrijven'. Veel vaker echter wijst De
Bruyn op de historische devaluatie van het Nederlands, die zich in het Zuiden (door
de verregaande verfransing van de elite) veel sterker heeft doorgezet dan in het
Noorden. Eens te meer wordt Vondel opgevoerd als een prototype voor de voorbije
bloei van de Nederlandse taal en cultuur, en al even typerend handelt het artikel van
De Bruyn integraal over `Vondel's taal' (1-2 maart 1942). Voor de auteur is het vertrek van Vondel naar het Noorden alleszins een winstpunt gebleken: 'In het Zuiden
had het Dietsch, door de voortdurende aanwezigheid van vreemde heerschers, veel
geleden', terwijl in Nederland alle elementen reeds aanwezig waren voor `een vol en
rijk, smijdig en edel, natuurlijk en onverbasterd Nederlandsch'. Die optimale situatie wordt trouwens expliciet gecontrasteerd met de actualiteit: 'het taalscheppend
vermogen van ons yolk is niet meer zoo vinnig en gaaf als in Vondel's tijd.'
Vondels verdere carriere wordt in het artikel geschetst als een groeiende ontplooiing van talige genialiteit, waarbij de klemtoon vooral ligt op de `synthese van
Zuidelijke gevoeligheid en Noordelijke verworvenheden' die ertoe heeft geleid dat
Vondel `een echt Nederlandsch (en niet zooals Verwey zegt een echt Hollandsch)
dichter zou worden'. Geheel in de lijn van die gedachte van osmose wordt vervolgens de `Hollandse' invloed teruggevonden in Vondels hekeldichten, terwij1 de creatieve beeldspraak wordt gekarakteriseerd als een 'echo van zijn Brabantsche periode'. Het betoog mondt dan ook uit in een pleidooi voor verdere integratie en voor
een ambitieuze verheffing van de Nederlandse taal en letteren 'in het nieuwe Europa, waar de geestelijke grenzen niet langer zullen gesloten zijn': 'Dan zal ook onze
oude grootheid nieuwen glans voor de wereld krijgen.'
Toch is De Bruyn bij haar pleidooi voor een Dietse culturele eenheid niet blind
voor duidelijke mentaliteitsverschillen tussen Noord en Zuid. In dit opzicht is het
opmerkelijk hoe zij in haar essays — zonder die tegenstelling uitdrukkelijk te thematiseren — een verschil hanteert tussen enerzijds `Hollandsch' en anderzijds
`Nederlandsch'; de wijze waarop zij zich expliciet distantieert van Verwey's visie op
Vondel vormt daarvan reeds een voorbeeld. Wanneer De Bruyn het heeft over
Noord en Zuid gebruikt zij consistent de terminologie `Noord-Nederland' en
`Zuid-Nederland', die de fundamentele eenheid van beide gebieden in het licht
stelt. Dat basisgegeven wordt evenwel in zekere mate doorkruist door het besef dat
beide gebieden gekenmerkt worden door een enigszins andere mentaliteit, die
samenhangt met hun uiteenlopende geschiedenis. De term `Hollands' wordt aangewend om de negatieve, nogal particularistische beeldvorming rond een bepaalde

129

DIRK DE GEEST

130

sfeer in Nederland gestalte te geven; `Flo!lands' wordt dan geidentificeerd met een
kleinburgerlijke mentaliteit, een materialistische en individualistische ingesteldheid, een gebrek aan bezieling, een liberalistische ideologie.
Die criteria worden regelmatig gehanteerd om de beperkingen van bepaalde
publicaties — a fortiori met een Vlaams doelpubliek voor ogen — te onderstrepen.
Zo laat De Bruyn (`De Indische Vorstenschool', 12-13 april 1942) zich positief uit
over de roman Akbar van de negentiende-eeuwse auteur P.A.S. van Limburg Bouwer, een boek waarin zij zelfs `Hollywood-achtige passages' (en die filmische structuur betekent in het geval van De Bruyn geenszins een minpunt) onderkent. Tegelijk verwijt zij de tekst echter een `gemis aan tastbare grootheid'. Dat in oorsprong
stilistisch-structurele argument wordt echter meteen in verband gebracht met de
specifieke situatie van de auteur als `een eenzelvig en hoekig verstandsmensch',
`absoluut een Noord-Nederlander': 'in Vlaanderen had hij bezwaarlijk kunnen
leven': 'De schuld van die vervlakking ligt in het wezen van den schrijver zelf: een
tekort aan levensvolheid, dat hem het instinkt en de oerkrachten van de ziel voor
een ideologie deed verwaarloozen'.
Die kritische benadering van een (bepaalde) Hollandse mentaliteit komt nog
sterker naar voren bij de beoordeling van contemporaine boeken. Zo wordt De
Bruyn in het geval van Leonard Huizinga vooral geboeid door de kritisch-afstandelijke wijze waarop hij over zijn eigen Nederlandse situatie schrijft; Huizinga is een
reiziger, maar tegelijk blijft voor hem 'het hart van het heelal [...] kloppen in dat
kleine land aan de Noordzee. En wel bepaaldelijk in het echte Holland, zooveel
enger en zelfgenoegzamer en burgerlijker dan Nederland'. Die Hollandse bekrompenheid wordt nader geassocieerd met 'het muffe en enggeestige, dat hij in Holland
verfoeit', met 'cloodgewone bekrompenheid' en een `gebrek aan fantazie' (`Terug
naar Holland', 26-27 april 1942).
Precies daarom vormt Bordewijk — ook al heeft Jeanne de Bruyn vragen omtrent
de artistieke waarde en vooral het `mondaine' karakter van zijn roman Appolyon
—enhilzam,o-Ndrsvbel.Hijwodtrgs(`F.Bewijk,bouwer van verhalen, erfgenaam van Jeroen Bosch', 21-22 juni 1942) als een auteur die
gelukkig geen `behoefte [heeft] aan de bandeloosheid van het uiterste individualisme', terwijl hij toch als persoonlijkheid zijn unieke karakter en zijn aparte plaats in
de Nederlandse literaire context weet te handhaven: 'Het was wel typisch, dat de
meeste schrijvers van voor 1940 in Noord-Nederland, hoe excentriek en woestonafhankelijk ze zich ook voordeden, tot kapelletjes behoorden of althans onder een
groepsnaam konden samengevat worden'. Precies die eigengereide positie van Bordewijk heeft ertoe bijgedragen dat 'in hem ook wonderlijke eigenschappen van het
Dietsche yolk' zijn blijven doorwerken, eigenschappen die niet toevallig worden
verbonden met de hoogtepunten uit de Dietse kunsttraditie: Brueghel, Bosch, en
de zeventiende-eeuwse schilderkunst. Precies die band met het verleden maakt van
Bordewijk een belangwekkend auteur:
Men vergisse zich echter niet: Bordewijk is niet in 't minst een middeleeuwer, en zelfs
wanneer hij zich naar de schilders van de 17de eeuw toewendt met een vereering die
eerder een zielsgemeenschap is, blijft hij van het heden, of liever van de toekomst.
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3.3

Karel Horemans: 'een dieperen en openlijken hartstocht, een warmen slagader'
Het uitvoerigste artikel over de kwestie van de Vlaarns-Nederlandse verhouding in
jaargang 1942 van yolk en staat is van de hand van Karel Horemans, die samen met
Jeanne de Bruyn beschouwd kan worden als de meest gezaghebbende criticus van
de krant. Onder de veelzeggende titel `Blik naar her Noorden' bespreekt Horemans
op 22 september — in de rubriek `Kroniek der poezie' — de poeziebloemlezing Stifle
opmars; verzen van de nieuwe generatie in Noord-Nederland die F.W. van Heerikhuizen in 1942 bij de Wereldbibliotheek liet verschijnen. Van bij het begin van zijn
artikel onderstreept Horemans hoe hij zich steevast heeft geprofileerd als een voorstander van de 'wisselwerking tussen Noord en Zuid', een interactie die verderop in
de tekst nader wordt omschreven als [n]auw kontakt, intenser samenwerking en
grooter wederzijdsche belangstelling'. Dat pleidooi wordt daarenboven geplaatst in
een globaal perspectief waarbij dat contact `zonder twijfel den weg terug naar de litteraire eenheid der Lage Landen zou begunstigen'; eens te meer is sprake van een
eenheid op literair vlak (al valt op dat Horemans, door het gebruik van de neutrale
geografische aanduiding lage Landen', zich geenszins uitspreekt voor een politieke eenheid) die tegelijk toekomstgericht en als het herstel van een ideale situatie uit
het verleden (den weg terug) begrepen moet worden.
Toch stelt Horemans zich, op een meer concreet niveau, veel terughoudender op.
Principieel kan er immers wel sprake zijn van een literaire eenheid tussen Noord en
Zuid, maar in de praktijk valt daarop toch heel wat aan te merken. Als hoofdschuldige voor die problemen wordt de recente geschiedenis van het interbellum opgevoerd:
Het is inderdaad een feit dat de versplinterde en degenereerende invloeden der
vooroorlogsche mentaliteit in sterke mate dieper op de Noordnederlandsche dan op
de Zuidnederlandsche poezie hebben ingewerkt en dat het verschil tusschen Noord en
Zuid — deze twee uit elkaar gegroeide loten eener eenwortelige literatuur — zowat
gelijk staat aan de verhouding van den problemenzwangeren en zelfontledenden
spleen-mensch tot den kern-gezonden, hoewel eenigszins van zijn fundamenteele
levenshouding afgeweken boer.

Dit uitvoerige citaat reveleert expliciet de gesignaleerde dubbelzinnigheid. Aan de
ene kant is er sprake van een gemeenschappelijke oorsprong; de organische metafoor van de wortel met uit elkaar gegroeide takken wijst op een verregaande 'genetische' en structurele verwantschap. Ook de naamgeving van de literatuur, met
behoud van het centrale bestanddeel -nederlandsche, wijst in dezelfde richting. Aan
de andere kant staat precies het verschil tussen beide literaturen centraal, een verschil dat duidelijk normatief geladen is en teruggevoerd wordt op een andere historische ontwikkeling van beide gebieden. Bij die antithetische beschrijving wordt de
Nederlandse literatuur inderdaad geassocieerd met vervreemdende eigenschappen,
die alle te maken hebben met een al te gecultiveerde subjectiviteit; het is geen toeval dat uitgerekend de `spleen'-gedachte van de Fransepoetes mauditswordt vermeld.
Dat de Vlaamse literatuur daarentegen wezenlijk in overeenstemming is gebleven
met haar natuurlijke oorsprong wordt door een veelzeggend symbool als dat van de
boer overduidelijk geillustreerd. Toch wordt ook de Vlaamse literatuur, bij nader
toezien, niet zonder meer als positief ideaal vooropgesteld; blijkbaar heeft ook hier
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de (recente) geschiedenis tot op zekere hoogte negatief ingewerkt, waardoor in
bepaalde opzichten ceenigszins' van de oorspronkelijke houding is `afgeweken'.
In die zin wordt de optimale ontwikkeling door Karel Horemans duidelijk voorgesteld als een snort van wederzijdse remediering, waarbij Vlaanderen van de Nederlandse voordelen zou leren en omgekeerd. Het proces van dynamische interactie
tussen Noord en Zuid krijgt, in die optiek, het karakter van tegelijk een export (een
beweging naar buiten toe) en een import (een beweging naar binnen). Toch is het
enigszins verrassend hoe de 'Blik naar het Noorden' waarvan in de titel sprake is, in
eerste instantie wordt beschreven als een exporterende beweging. Het verschil in
geesteshouding, de innerlijke substantie en de levensbeschouwing' wordt allereerst
begrepen als een deficientie van Nederlandse zijde. Precies daarom wordt `een duchtige bloedovertapping van Zuid op Noord' bepleit; volgens Horemans wordt de
`Zuidnederlandsche dichtersbent' inderdaad wezenlijk gekenmerkt door `haar
gemoedsrijkdom, haar groote gevoelswarmte en haar gezonde natuurlijkheid'.
Omgekeerd echter heet het dat in het Noorden de verstandelijke en specifiekartistieke competentie aanzienlijk beter is ontwikkeld. Die superioriteit wordt evenwel in de tekst op een hoogst ambivalente wijze uitgewerkt. Enerzijds betreft het
een onmiskenbare kwaliteit, waarvan de Vlaamse literatoren heel wat kunnen leren.
Horemans verbindt die verstandelijke ontwikkeling onder meer met een `grooter
dosis 'brains" — een formulering die teruggaat op het fameuze adagium van August
Vermeylen, die vroeg om een Vlaamse literatuur van more brains —, en een `voorname, `convenabele' allure' die fel contrasteert met de soms potsierlijke wanverhouding in het zuiden tussen de gevoelsmatige ontvankelijkheid en de `beperkten cerebralen inslag'. Op een meer poeticaal vlak wordt die verdienste naar de Vlaamse
auteurs toe omschreven (en onmiskenbaar ingeperkt) als 'de schenking van taalkennis, technische bevoegdheid en verstandelijke inzichten'. Eens to meer wijst het
gebruik van een term als schenking op de cultureel-economische beeldspraak van
Karel Horemans; voor hem biedt een hechtere interactie tussen Vlaanderen en
Nederland onmiskenbaar een verrijking en veredeling van de eigen literatuur, die
verbonden wordt met een algemeen-existentiele winst. Daarom is er, wanneer de
beoogde harmonieuze wisselwerking tussen beide literaire systemen wordt opgeroepen, euforisch sprake van termen als `winnen% `schenking' en 'de schoonste
belooning'.
Precies in die intellectuele component schuilt anderzijds echter onvermijdelijk
het gevaar van een overdreven zelfanalyse, die zich uiteindelijk tegen de `gezonde'
subjectiviteit zelf richt. Bij nader toezien weegt dat risico zelfs in die mate door, dat
er een zware hypotheek wordt gelegd op Horemans initiele visie van een wisselwerking. In het eerder geciteerde fragment was onder meer sprake van de `probleemzwangeren en zelfontledenden spleen-mensch', en verderop in het artikel heeft de
recensent het bijvoorbeeld over de `verzuurde, ziekelijke houding' van heel wat
Nederlandse auteurs.
Die algemene karakteristiek wordt vervolgens, in het tweede gedeelte van het
artikel, nader uitgewerkt en toegepast aan de hand van de anthologie Stifle opmarsch.
De door de samensteller gekozen gedichten geven inderdaad blijk van een 'bele
cerebraliteit' die verderop wordt geassocieerd met Vorre verstarring', een `angstvallig uitgebouwd en gekoesterd een Immer voortkankerend scepticisme en,
pessimisme' en een `atmosfeer van vermoeide geladenheid en ziekelijke dadenloosheid'; de organische en quasi-medische beeldspraak is typerend genoeg voor de
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wijze waarop een dergelijke excessieve schriftuur wordt gepercipieerd en afgewezen:
Zullen de Zuidnederlanders het surplus van dit ver-gedreven intellektualisme gerust
ten hunnen bate op zich kunnen nemen, de bevrijding er van zal de
Noordnederlanders evenzeer ten goede komen, want het moet alleszins de plaats
inruimen voor een dieperen en openlijken hartstocht, een warmen slagader, waarvan
de huidige ontstentenis moorddadig schijnt te worden.

Het principe van een wederzijdse wisselwerking — een soort van theorie van de cornmunicerende vaten — mag dan wet de grondslag vormen van Horemans' opvattingen, in de praktijk laat hij zich toch beduidend optimistischer uit over de kansen
van de Vlaamse poezie dan over die van de Nederlandse. De aard van de tekorten
(formeel vs. inhoudelijk, artistiek vs. existentieel) is in dat opzicht sprekend, en ook
de retoriek van de tekst zelf laat daarover weinig twijfel bestaan.
Toch houdt de recensent — althans in dit artikel — bij dat alles enige slagen om de
arm. Vooreerst betwist hij met klem de selectie jongerenpoezie die door Van
Heerikhuizen als belangwekkend en representatief wordt voorgesteld. Hoewel hij
wijst op de lontaktmoeilijkheden' waardoor het moeilijk is de anthologie `aan een
volledigheidskriterium te onderwerpen', somt hij toch een lijstje op van jonge dichters die ten onrechte ontbreken, van Bertus Aafjes en Pierre H. Dubois over George
Kettmann tot Paul Haimon en Paul Vlemminx; vooral van beide laatste namen (de
`Brabantsche hoek') koestert hij hoge verwachtingen. Daartegenover wordt de grote
aandacht voor (de cerebrale poezie van) Simon Vestdijk afgedaan als `een zekere
overdrijving'. Die kritiek is des te opvallender, doordat Horemans in zijn hele kroniek slechts een gedicht citeert, en dan nog integraal; het betreft daarbij geen vers
uit de besproken uitgave, maar integendeel het sonnet Tanta rei' van Bertus Aafjes
dat 'ten gerieve van den Zuidnederlandschen lezer, wien Aafjes' werk onbekend is'
wordt opgenomen, omdat het 'van meer dan gewoon talent getuigt'. Die tekst
wordt duidelijk geplaatst tegenover 'de blik van den samensteller [die] tamelijk steak
op bepaalde en niet op ale facetten der hedendaagsche poezie in Rijksnederland
gericht was'.
Daarmee wordt de kritiek van Karel Horemans verschoven van het niveau van
de Nederlandse poezie naar de samensteller, F.W. van Heerikhuizen. Ook de bloemlezer zelf wordt in de bijdrage, weliswaar terloops maar daarom niet minder symptomatisch, ontmaskerd als een typisch voorbeeld van de misgroeide Nederlandse
verstandelijkheid. Zo wordt het inleidend essay van Van Heerikhuizen gewaardeerd
omwille van `zeer juiste opmerkingen', Vegelijk verwerkte passages' en zijn `streven
naar een belichtende beschouwing', allemaal termen die duidelijk convergeren met
de intellectuele suprematie van de Nederlanders. Maar tegelijk wordt expliciet
gewezen op het feit dat de essayist evenmin aan het risico van een excel heeft weten
te ontkomen. Zijn tekst is Inderdaad ziek van een te grooten ernst, ongenietbaar
bijwijlen door een a.h.w. opzettelijk-nagestreefde duisternis en veelal zonder de
noodzakelijke belangstelling van den toegewijden poeziekritikus voor de zuivere,
frissche en eenvoudige ontroering in het gedicht'. In plaats van een emotioneel
invoelen en een synthetische aanpak (de Vlaamse remedie) Iciest Van Heerikhuizen
voor een 'outer verstandelijke benadering, die herhaaldelijk contspoore door zijn al
te canalyseerend verklaringssysteem [...] die het dichtwerk i.c. uiteenrafelt inplaats
van te synthetiseeren'.
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4 Coda
In plaats van aan het eind van dit artikel de belangrijkste bevindingen nogmaals
samen te vatten, lijkt het mij zinvoller om een tweetal stellingen te poneren die,
allicht meer dan het hier gepresenteerde materiaal, stof kunnen bieden voor verdere discussie:
1. Het heeft weinig zin om de literair-historische vraag naar de relaties tussen de
Nederlandse en de Vlaamse literatuur, zowel in oudere als in meer recente periodes,
te willen koppelen aan een snort van cultuurpolitieke stellingname, voor of tegen
een Vlaams of Nederlands particularisme. De kwestie van de reele of vermeende
autonomie/afhankelijkheid/verwantschap/identiteit van beide systemen — en uiteindelijk zelfs hun systemisch statuut als zodanig — vormt geen a priori uitgangspunt, maar integendeel een cruciale onderzoeksvraag. Intense samenwerking en een
volstrekte symmetrie tussen Noord en Zuid mogen dan wel wenselijk zijn — bijvoorbeeld als tijdschriften, literatuurgeschiedenissen en onderzoeksprojecten wachten op erkenning en financiering ze vormen geen `objectieve' realiteit. Binnen een
functionalistisch systeemtheoretisch kader moeten bijgevolg zowel de hypothese
van een asymmetrische relatie tussen een systeem en zijn omgeving als het onderzoek naar de systemische mechanismen van interne en externe zelfprofilering ernstig worden genomen.
2. Het is belangrijk dat bij zo een onderzoek ook tal van nieuwe informatie wordt
betrokken: institutionele gegevens, bibliografische bestanden, recensies en nietgecanoniseerde teksten enzovoorts. Een cruciale vraag blijft evenwel op welke
manier dat brede onderzoeksveld gerelateerd kan worden aan de lectuur van literaire teksten zelf. Een literatuurgeschiedenis die voorbijgaat aan de literaire hermeneutiek (de interpretatie en de geschiedenis van de interpretaties van primaire
teksten) schiet schromelijk tekort. De courante tegenstelling tussen een zogenaamd
`poeticale' of (post-)hermeneutische' benadering en een zogenaamd Institutioned
onderzoek legs in feite enkel die problematische tweespalt op symptomatische wijze
bloot. Ik ben de mening toegedaan dat een discursieve benadering op termijn goede
perspectieven biedt om de analyse van metateksten te kunnen relateren aan die van
literaire teksten. Zonder een dergelijke grondige lectuur — van creatieve teksten,
manifesten, anthologieen, tijdschriften en andere meta- en paratekstuele gegevens
— is het simpelweg onmogelijk om de voorgehouden Identiteit' van een literatuur,
en a fortiori de vraag naar de relaties met andere literaire segmenten en cultuurverschijnselen, afdoende te onderzoeken. Misschien kan de moderne Nederlandse literatuurstudie in dit opzicht enige inspiratie zoeken bij het recente binnen- en buitenlandse onderzoek op het domein van de Oudere Letterkunde?
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Noten
1 Dit artikel is tot stand gekomen in het kader van een onderzoeksproject over
literatuur in/en crisis. Literatuuropvattingen in Vlaanderen (1930-1945)',
dat met de steun van het Onderzoeksfonds van de K.U.Leuven en het
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek — Vlaanderen wordt gerealiseerd.
Meer bepaald past deze tekst in een luik dat de receptie van diverse `buitenlandse' literaturen in Vlaanderen tijdens de Tweede Wereldoorlog in kaart
brengt. Op termijn moet deze onderzoekscomponent resulteren in een studie in boekvorm. Ik dank dan ook use Mestdagh, die voor dat boek als coauteur optreedt, voor haar hulp bij het realiseren van dit deelonderzoek en
voor haar inspirerende commentaar bij vroegere versies van deze tekst.
2 Voor een grondiger analyse van het literaire bestel tijdens de Tweede Wereldoorlog in Belgie (Vlaanderen en het Franstalige landsgedeelte) en een aantal
gerichte case-studies over aspecten van het literaire leven in die periode verwijs ik naar Van de Vijver 1990 en vooral de bijdragen in De Geest/Aron/
Martin 1998.
3 Een uitvoerige analyse van het culturele vertoog met betrekking tot de visie
op kunst, literatuur en geschiedenis, die towel de continuiteit als de discontinue aspecten van de kunst- en literatuuropvattingen analyseert — aan de
hand van het vertoog in het toonaangevende tijdschrift Volk en Kultuur —
treft men aan bij De Geest/Vanfraussen/Beyen/Mestdagh 1997.
4 In dit verband verwijs ik naar de nog steeds bijzonder lezenswaardige studie
van Els de Bens 1973.
5 In 1942 worden de gangbare literatuuropvattingen vooral hernomen, verder
aangewend en verdiept. Het eerste oorlogsjaar wordt daarentegen duidelijk
gekenmerkt door een onduidelijke positionering van het culturele vertoog,
een groot aantal occasionele (vaak zeer kortstondige) medewerkers en een
zekere vaagheid van de ideologische premissen waarbinnen gewerkt moet
worden. Vanaf 1943 geven de gewijzigde oorlogskansen dan weer aanleiding
tot een nogal drastische transformatie van het culturele vertoog, in twee
tegengestelde richtingen; aan de ene karat stelt men bij sommige medewerkers een tendens tot verinnerlijking en subjectivering vast (het gevolg van
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een bewuste depolitiserende strategie); aan de andere kant wijst een aantal
teksten op een fanatieke versterking van het nationaal-socialistische programma en de toepassing daarvan op de cultuur.
6 Voor een meer omvattende en diepgaande schets van die systeemtheoretische uitgangspunten van ons onderzoek verwijs ik naar De Geest 1996.
Voor een specifieke vertaling van die systeemtheoretische en discursieve
premissen naar het probleem van interculturele relaties verwijs ik naar mijn
bijdrage aan de congresbundel Pioneering North America: Mediators of
European Literature and Culture, onder redactie van Klaus Martens (te verschijnen in 1999).
7 Het betreft de volkskundige J.R.W. Sinninghe en de auteur Rein Brouwer
die bekroond is voor een streekroman Dauw over 't dorstig land.
8 Ten Vlaams Fondsch in Noord-Nederland', 5 juni 1942.
9 Bij die gelegenheid bespreekt K.W. ook een artikel waarin de traditie van
het Vlaamse Zangfeest beschouwd wordt als `een voorsprong op het met
Kalvinistisme [sic] doordrenkte, knusse en tamelijk zelfgenoegzame NoordNederland'; pogingen om ook in Nederland een dergelijk initiatief op touw
te zetten worden beschouwd als een lofwaardige stap om 'de (overigens vaak
overdreven) verschillen tusschen Noord en Zuid' weg te werken. Omgekeerd wordt dan weer in een andere van deze ‘Flitsen uit Noord-Nederland'
het gedrag van de W.A. — die tijdens de strenge winter daadwerkelijk hulp
hood — als voorbeeld voor de Vlaamse situatie gesteld: 'Het was aandoenlijk
en hartversterkend te zien hoe zij bij bruggen en langs de verkeerswegen aan
ouden van dagen, aan menschen en dieren de helpende hand reikten bij het
oversteken van de moeilijke kruispunten, in de sneeuw weggezakte wagens
hielpen aan het rollen brengen en thuis-bezorgers van levensmiddelen bij
hunne moeilijke taak tijdens de sneeuwstormen terzijde stonden [...] Op
deze kranige houding, die getuigt van karakter en begrip voor volksgemeenschap, in den vollen zin van het woord, mock dan ook de aandacht van
onze lezers in Vlaanderen gevestigd worden. Het is een daad welke navolging verdientr (K.W., 'De W.A. en haar wintersche werking'. In: Volk en
staat, 11 februari 1942.)
10 Voor verdere beschouwingen over Vercnocke, zijn biografie en zijn literatuuropvatting verwijs ik naar het essay van Elke Brems 1996.
11 In dit verband dient erop gewezen dat deze juxtapositie van de Nieuwe
Orde enerzijds en het nationaal-socialisme anderzijds in de Vlaams-Belgische context niet zo vanzelfsprekend is. Tal van personen, zowel in de culturele als in de politiek-ideologische sector, hebben wel gesympathiseerd met
de principes van de Nieuwe Orde — vooral dan de strijd tegen allerlei `vermeende' uitwassen van de moderniteit en het pleidooi voor meer tucht,
ordening en controle — zonder daarom zonder meer het nationaal-socialisme
aan te hangen. Op die ambiguiteit berust trouwens de naoorlogse mythevorming in de Vlaamse beweging rond het collaborerende engagement uit
`zuiver-idealistische' motieven en de onterechte naoorlogse `Belgische'
repressie.
12 In de loop van september 1941 werd door de Militiirverwaltung en de Propaganda-Abteilung een officieel 'Diets spreek- en schrijfverbod' ingesteld:
Toor zover het woord diets betrekking heeft op de oprichting van een
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grootnederlandse staat is het gebruik ervan verboden. Een cultuur-volkspolitieke discussie waarin de woorden diets en duits als tegenstellingen
gebruikt zouden worden, is eveneens verboden' (verordening van 18 september 1941, geciteerd in De Bens 1973, 526.)
13 Ander onderzoek heeft uitgewezen dat Vondel tijdens de oorlogsjaren in tal
van bijdragen — en misschien nog het meest in bladen als DeVlagen de Brusseler Zeitung, die onvoorwaardelijk in dienst staan van de Duitse bezetter —
wordt opgevoerd als het prototype van de `volksverbonden' literatuur, en als
een hoogtepunt in de van oudsher vruchtbare relaties tussen Vlaanderen en
Duitsland.
14 Haar artikelen over film nemen in dit opzicht een soort van tussenpositie in.
Voor verdere informatie over de biografie van Jeanne de Bruyn en een algemene schets van haar poetica verwijs ik naar de bijdrage van Ernst Bruinsma
1998.
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Van kleinschalige netwerken en
institutionele verstrengeling
Vlaamse dichters in Nederland tussen 1910 en 1940
Joris Janssens
Arno Kuipers
Inleiding
In de discussie over de verhouding tussen de Nederlandse en de Vlaamse literatuur
keert een beperkt aantal aspecten steeds weer terug. Het gaat bijvoorbeeld al gauw
over de rol van de Nederlandse uitgevers. Er wordt vaak gewezen op Vlaamse
auteurs die pas na een uitgave bij een Nederlands uitgever enige bekendheid verwerven, of op de overname van Vlaamse uitgeverijen door Nederlandse concerns,
met alle gevolgen van dien. Wij willen die discussies hier niet opnieuw bespreken, 1
marnghoevlVmsautrfiejknNdlapubcreingven periode, namelijk 1910-1940. We beperken ons tot een genre: poezie. Het beeld
van de Vlaamse aanwezigheid in Nederland dat wij hier schetsen is daarom niet volledig, maar het zal naar onze mening voldoende stof bieden voor enkele aigemene
conclusies.
Grondslag voor dit artikel vormt een bibliografisch databestand van de poezie
die in deze jaren in Vlaanderen en Nederland werd gepubliceerd. 2 Op basis van deze
kwantitatieve data over de poezieproductie in Nederland en Vlaanderen schetsen
wij een beeld van de Vlaamse deelname in het Nederlandse literaire circuit. Wij
geven een chronologisch overzicht van poeziepublicaties van Vlamingen in Nederland; we zullen daarbij niet alleen de feitelijke data presenteren, maar ook enkele
factoren die de omvang van deze Vlaamse deelname hebben bepaald. Die factoren
bevinden zich op het niveau van de individuele auteurs, de literaire tijdschriften, de
uitgevers en (de verschillen tussen) het Vlaamse en het Nederlandse boekhandelsen uitgeverswezen in het algemeen. De volgende vragen komen aan de orde:
* Hoeveel Vlaamse dichters publiceerden in Nederland?
* Welke dichters waren dat, en hoe vonden ze ingang in Nederland?
* In welke literaire tijdschriften waren de Vlaamse dichters vooral to vinden?
* Bij welke uitgeverijen publiceerden de Vlamingen in Nederland?
* Welke verhouding bestond er tussen de Nederlandse en Vlaamse uitgeverijen, en
welke gevolgen had dat voor de Vlaamse aanwezigheid in Nederland?
We nemen bij dit alles enkele uitspraken van tijdgenoten als uitgangspunt. In de
door ons onderzochte periode wordt de discussie over de literaire relatie tussen
Nederland en Vlaanderen namelijk al volop gevoerd, waarbij de gelijkenissen met
recentere discussies opvallen. Telkens zullen wij de contemporaine (Vlaamse) beeldvorming over de Vlaamse literatuur in Nederland en over de rol van de literaire uitgeverijen confronteren met het beeld dat uit ons materiaal naar voren komt. Behalye het genoemde databestand gebruiken wij ook contemporaine bronnen, zoals
artikelen in tijdschriften uit de periode in kwestie en bronnen die betrekking hebben op het boekenvak: Het nieuwsblad voor den boekhandelen haar Vlaamse tegenhangers De boekenkast en Mededeelingen van de Vereeniging ter Bevordering van het
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Vlaamse Boekwezen. Bovendien maken we gel ruik van diverse uitgeverijstudies en
ego-documenten. Speciale aandacht is er ten slotte nog voor aspecten die verband
houden met de verzuiling in Nederland en Vlaanderen.
De jaren tien
In 1910 verzucht Vlaams auteur Victor de Meyere in een interview met zijn Vlaamse collega Andre de Ridder:
Hebt gij de laatste jaren, niet den indruk gekregen dat onze in Holland uitgegeven
schrijvers vooral in Holland hun lezers vinden? Er zit daar, altijd naar mijne meening,
een inconsekwentie in, die, voor Vlaanderen en onzen strijd voor Vlaanderen, een erg
kwaad verbergt. Onze schrijvers vervreemden zich meer en meer van hunne
landgenooten. Wij schrijven toch, in allereerste plaats, voor ons land en ons yolk. De
twee miljoen Vlamingen, die alleen hun vlaamsch spreken, mogen toch niet bepaald
van alle geestesleven afgesneden. Dat het fransch er bij de mindere standen nooit zal
indringen is nu wel een bewezen feit, na tachtig jaar van vergeefsche pogingen. En
miskent onze letterkunde niet haar eerste doel, wanneer zij zich van ons yolk
stelselmatig verwijdert om zich meer en meer naar Holland te richten. Onze schrijvers
Vermeylen, Buysse, Van Langendonck, Van de Woestijne, Teirlinck, de Boni,
Streuvels, Sabbe en Baekelmans worden in Holland gelezen, ja, maar de Vlamingen
kennen hunne boeken niet. 3

De Meyere schetst hier een beeld van een Vlaamse letterkunde die in eigen land
slechts met moeite functioneert. Volgens hem vormen de Vlaamse auteurs die zich
`stelselmatig' naar Nederland wenden, het hoofdprobleem. Klaarblijkelijk waren er
voor Vlaamse auteurs in Nederland meer mogelijkheden dan in eigen land. Daardoor vervreemdde de Vlaamse auteur zich van zijn eigen publiek, zo meent De
Meyere. Een tijdgenoot van De Meyere, Lode de Schutter, wijst echter op andere
effecten voor Vlaanderen. Wat voor De Meyere een oorzaak is van vervreemding, is
voor De Schutter een factor die de bekendheid in eigen land niet weinig bevordert:
De kortste weg tot de bekendheid in Vlaanderen leidt over Holland. Zoo kwamen
van de Woestijne, Streuvels, Teirlinck, Vermeylen tot de groote bekendheid in hun
eigen land. Guido Gezelle, wiens meesterwerken toch in Vlaanderen voor eerst
verschenen, werd slechts door het groote publiek naar waarde geschat toen een
Hollandsch uitgever een druk van zijn werken bezorgde. 4

De Schutter veronderstelt hier dat een Hollandse uitgave bij het Vlaamse publiek
een groter gewicht in de schaal legt dan een Vlaamse uitgave. Beide auteurs zijn het
erover eens dat een belangrijk deel van de Vlaamse literatoren onderdak had gevonden bij een Nederlandse uitgeverij. Op basis van onze data is het mogelijk om na te
gaan of er daadwerkelijk sprake was van een grootschalige beweging van Vlaamse
auteurs in de richting van Nederland. We kijken in welke Nederlandse tijdschriften
de Vlaamse dichters hebben gepubliceerd, en welke Nederlandse uitgeverijen hun
werk hebben uitgebracht, om te beginnen in de periode tussen 1910 en 1920.
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Poezie-publicaties in de Nederlandse tijdschriften 5
De volgende Vlaamse dichters zijn in de jaren 1911-1920 het frequentst aanwezig
in de Nederlandse tijdschriften: Rene de Clercq (204 publicaties), Constant Eeckels
(37), Karel van de Woestijne (33), Karel van den Oever (26), Richard de Cneudt
(23), Jan van Nijlen (16), August van Cauwelaert (15), Felix Timmermans (11),
Ward Hermans (7) en Hilarion Thans (6).
Wij vonden in totaal 443 bijdragen van Vlamingen in de Nederlandse tijdschriften, 6 hetgeen ongeveer zeven procent van het totale aantal publicaties uitmaakt. Bijna de helft daarvan komt echter voor rekening van Rene de Clercq. Over
Rene de Clercq wordt in het artikel van Van den Akker en Dorleijn in dit nummer
al het een en ander gezegd, reden waarom wij verder niet op deze uitzonderlijke
dichter en persoon ingaan. Uit het genoemde lijstje van Vlaamse auteurs blijkt dat
hij overduidelijk hors categoric is, maar dat we de Vlaamse aanwezigheid in Nederland verder niet moeten overdrijven. Na Rene de Clercq nemen de aantallen namelijk snel af: met slechts zes publicaties haalt Hilarion Thans nog de tiende plaats.
Laten we De Clercq buiten beschouwing, dan bedraagt het aantal publicaties van
Vlaamse dichters nog geen vier procent van het totale aantal poeziepublicaties in
Nederland.

Bundels bij Nederlandse uitgevers 7
De volledige lijst van bundels van Vlamingen bij Nederlandse uitgevers ziet er in
deze jaren als volgt uit: Rene de Clercq publiceerde dertien bundels, Karel van de
Woestijne drie en Felix Timmermans twee. Zes auteurs publiceerden een bundel in
Nederland: August van Cauwelaert, Firmin van Hecke, Prosper van Langendonck,
Jan van Nijlen, Karel van den Oever en Marcel van de Velde. In totaal werden in
deze jaren dus 24 bundels van Vlamingen in Nederland uitgegeven.
Ook qua bundeluitgaven mag de Vlaamse aanwezigheid in Nederland niet worden overschat. De negen Vlaamse dichters zijn verantwoordelijk voor 7,3 procent
van de totale productie in Nederland. Slechts drie Vlaamse dichters geven in deze
jaren meer dan een bundel uit in Nederland. Rene de Clercq neemt opnieuw het
leeuwendeel voor zijn rekening: meer dan de helft van de `Vlaamse bundels' is van
zijn hand.
Uit ons materiaal komt dus naar voren dat vanuit Nederlands perspectief de aanwezigheid van Vlaamse auteurs niet overdreven groot to noemen is, althans niet in
deze jaren en niet wat de poezie betreft. Bovendien krikt de aanwezigheid van Rene
de Clercq het Vlaamse aandeel in de poezieproductie in Nederland nog flink op.
Afgezet tegen de poezieproductie in Vlaanderen zien we de volgende verhoudingen:
slechts zes procent van de dichters die actief zijn in Vlaanderen publiceert ook in
Nederland. De Meyere's woorden kunnen we dus enigszins overdreven noemen.
Wel vale op dat de auteurs die De Meyere en De Schutter noemen bijna allemaal
deel uitmaken van het selecte groepje Vlamingen dat in deze jaren in Nederland
publiceert. Er is dan ook sprake van een bindende factor, uitzonderingen als Gezel1e8 daargelaten: de literaire carriere van deze auteurs kan in verband worden
gebracht met het tijdschrift van de Vlaamse modernen Van nu en straks (18931894/1896-1901).

De Van-nu-en-straks-groep en Nederland
De geschiedenis van het baanbrekende tijdschrift Van nu en straks en haar relatie
met Nederland is ruimschoots bestudeerd en gedocumenteerd. 9 Niet in het minst
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dankzij de medewerking van Verwey, die, nadat hij zich had gedistantieerd van de
Nieuwe-gids-groep, ook aan Van nu en straks ging meewerken, drong de moderne
Vlaamse letterkunde in de jaren negentig door in Nederland. Aan de tweede reeks
van Van nu en straks droeg Verwey weliswaar niet meer bij, maar zijn contacten met
auteurs als Vermeylen, Buysse en Streuvels hebben deze auteurs een positie in
Nederland verschaft. De bewuste pogingen van Vermeylen om zijn tijdschrift en de
Vlaamse letterkunde in het algemeen internationaal te orienteren, hebben zeker
hun vruchten afgeworpen. De felle anti-Vlaamse opvattingen waar Van Deyssel,
Kloos en ook Verwey in de jaren tachtig blijk van gaven, werden in de jaren negentig door deze (ex-) Tachtigers relatief snel herzien (helaas voor de Vlamingen hebben de uithalen uit de jaren tachtig wel voor lange tijd de toon gezet in Nederland).
De reputatie van de Van-nu-en-straks-auteurs leidde er toe dat rond de eeuwwisseling enkele Nederlandse uitgevers zich op de Vlamingen gingen orienteren. Met
name moet C.A.J. van Dishoeck worden genoemd. Deze Bussumse uitgever richtte zich aan het eind van de negentiende eeuw bewust op Vlaanderen. Hij maakte
zelf aanbiedingsreizen en bezocht de Taal-en Letterkundige , Congressen. Op het
congres van 1899 in Gent ontmoette hij Karel van de Woestijne. 10 De contacten
met Van de Woestijne en het verscheiden van Van nu en straks in 1901 maakten het
Van Dishoeck mogelijk om het tijdschrift Vlaanderen (1901-1907) uit te geven,
waarmee hij vrijwel de gehele Van nu en straks-groep aan zich wist te binden. Vlaanderen werd daarom ook wel de Verde reeks van Van nu en straks genoemd. 11 Een
groot deel van de auteurs die in Vlaanderen publiceerden gaf werk uit bij Van Dishoeck, die de reputatie verwierf de uitgever van de Vlaamse literatuur te zijn — een
reputatie die tot ver in de jaren twintig standhield.
Er ontstonden rond de eeuwwisseling ook andere tijdschriften die het werk van
Van nu en straks voortzetten en die niet zelden heftig met Vlaanderen concurreerden, zoals het Vlaamse De nieuwe arbeid(met ondermeer Victor de Meyere en Karel
van den Oever) en het Vlaams-Nederlandse tijdschrift Groot Nederland (onder
redactie van Louis Couperus, W. van Nouhuys en Cyriel Buysse). Vlaanderen was
echter toen het voornaamste podium van de Van-nu-en-straksers. Doordat dat tijdschrift vergeleken met Van nu en straks een verruimder beleid voerde, bood het ook
een podium aan auteurs die nooit aan Van nu en straks meewerkten maar in Vlaanderen wel in de slipstream van de Van-nu-en-straks-groep bekend werden in Nederland, zoals Felix Timmermans. Andere uitgevers die zich, al dan niet in navolging
van Van Dishoeck, op Vlaanderen gingen orienteren waren: S.L. van Looy (veel
werk van Rene de Clercq), L.J. Veen (die de uitgever van Streuvels werd en ook
Gezelle uitbracht), Meindert Boogaerdt jr. en de Maatschappij voor Goede en
Goedkope Lectuur.
Als we nu kijken naar de jaren tien, dan zien we een voortzetting van het beeld
van de jaren 1900-1910: een beperkt aantal Vlamingen, grotendeels bestaande uit
vroegere medewerkers van Van nu en straks en Vlaanderen, is verantwoordelijk voor
bijna alle bundels van Vlaamse hand die in Nederland worden uitgegeven. De bundeluitgaven worden grotendeels verzorgd door uitgevers die rond 1900 al in de Vannu-en-straks-vijver visten. Van de Vlaamse bundels in Nederland worden er zeven
uitgegeven door Van Looy (allemaal van Rene De Clercq), zeven door Van Dishoeck, en vier door de Maatschappij voor goede en goedkope lectuur, die in de jaren
twintig ook een `Vlaamse bibliotheek'-reeks zou opstarten onder redactionele
auspicien van Emmanuel de Born.
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Veel auteurs die door De Meyere en De Schutter als voorbeelden naar voren worden geschoven zijn dus niet toevallig schrijvers die, zoals zij zelf, in Van nu en steaks
en/of Vlaanderen publiceerden. De lijst van bundels van Vlamingen in Nederland
laat echter zien dat, op poeziegebied, zelfs deze generatie niet overdreven vertegenwoordigd was in Nederland. Slechts weinigen gaven meer dan een bundel uit. Naast
Rene de Clercq, Van de Woestijne en Timmermans moet Jan van Nijlen worden
genoemd. Van Nijlen behoorde niet tot de Vlaanderen-groep, maar tot de jongere
auteurs rond het tijdschrift De boomgaard (1909-1910). Hij gaf in 1909 Het licht
uit bij Van Dishoeck en in 1911 Naar 't geluk bij De Zilverdistel. Zijn contacten
met Jan Greshoff hebben een belangrijke rol gespeeld bij het tot stand komen van
uitgaven in Nederland.' 2
Uit het bovenstaande komt naar voren dat de literaire emigratie' niet zo omvangrijk was. We moeten daarom terugkeren tot die contemporaine beeldvorming en
ons afvragen of er niet andere redenen waren waarom de tijdgenoten de situatie als
zo dramatisch afschilderden.
Het Vlaamse uitgeverswezen

De Meyere is van mening dat de beweging naar Holland toe de Vlaamse letterkunde van het eigen publiek deed vervreemden. De schuld ligt volgens hem echter niet
bij de auteurs:
Niet het werk der schrijvers, maar de toestanden waarin Vlaanderen verkeert en de
taktiek van de uitgevers hebben er schuld aan. En dan, er bestaan geen
volksbibliotheken op den buiten! Daarvoor had men reeds tang moeten zorgen. [...]
En verder: wie van onze ambtenaren, handelaren, leraars, renteniers, studenten en
klerken, gaat vijf frank en meer soms besteden voor een Vlaamsch bock? Die prijs
mag men schappelijk noemen in Holland, maar Vlamingen, die fransch lezen,
koopen dan liever, aan 48 cent, een meesterwerk der fransche letterkunde, schoon
uitgegeven en met plaatjes versierd. 13

Allereerst hekelt De Meyere de `taktiek' der uitgevers, die ten opzichte van de
Vlaamse auteurs to kort schiet. Vervolgens klaagt hij over het gebrek aan bibliotheken op het platteland en de voordelige positie van het Franstalige boek.
De Meyere stond niet alleen, ook anderen wijzen op de zwakke positie van de
Vlaamse uitgeverij. In 1910 geeft Herman Robbers, naar aanleiding van een bespreking van Afivijkingen van Karel van de Woestijne, een verslag van de audientie van
Van de Woestijne bij Koning Albert I. Volgens Robbers zou de vorst de dichter het
volgende hebben gevraagd: Tertel mij toch eens: hoe komt het dat onze vlaamsche
schrijvers hun boeken alien in Nederland uitgeven?' Robbers vervolgt dan: 'Van de
Woestijne's antwoord was gemakkelijk genoeg. Er zijn geen uitgevers van litteratuur
in Vlaanderen — hoe zou er dan een dichtbundel uitgegeven worden? Er zijn geen
uitgevers, er is geen publiek — er is geen verhouding in 's lands geestelijke productie.' 14
Niet alleen het gebrek aan goede uitgevers wordt betreurd. De Meyere wijst zelf
op het gebrek aan voiksbibliotheken 'op den buiten', maar ook het tekort aan goede
boekhandelaren wordt vaak aan de orde gesteld. In Vlaanderen is een groot gebrek
aan een degelijk distributienetwerk, zo merken de betrokken tijdgenoten regelmatig op, waarbij men niet zelden de vergelijking maakt met de situatie in Nederland:
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in kleinere steden ontbreken boekenwinkels totaal of, bestaan zij, dan zijn zij van
Beene beteekenis voor den Vlaamschen boekhandel. [...] Hoe anders is het gesteld in
Holland, waar men in het ldeinste vlek flinke boekenzaken vindt, die de nieuwste
werken daags na hun verschijning reeds kunnen bezorgen, en die steeds een ruime
keus van literaire en andere werken in voorraad hebben. 15

Aldus nogmaals Lode de Schutter in 1918. Ludo Simons haalt in zijn uitgeverijstudie nog enkele contemporaine uitspraken aan. Hij laat bijvoorbeeld Abraham
Hans aan het woord die het aanbod van de boekhandel op het platteland als volgt
karakteriseert: 'de dictionairres van Larousse en Callewaert, de Mechelse catechismus, een paar gedenkboeken, [...] "de kunst om servetten te plooien" en "Het Manneke uit de mane".' 16 Simons concludeert dan ook: Tuiten steden als Gent en Antwerpen bleef de boekhandel in Vlaanderen [...] beneden elk denkbaar peil.' 17 Deze
factoren worden door de tijdgetroten vaak naar voren gehaald om een cvluche van
Vlaamse auteurs naar Nederland te verklaren. Door deze omstandigheden zou
immers de Vlaamse auteur in een onmogelijke positie worden gebracht. Lode Monteyne wijst er op dat de lasten van de boekhandel/uitgeverij meestal op de schouders van de auteur terechtkomen:
De schrijver moest het al ontgelden. Hem werd meestal het waarborgen van een
minimum aantal inschrijvers, die zijn werk aan den vollen prijs kochten, als
voorwaarde opgelegd, alvorens maar een letter gezet werd. Van honorarium dorst de
bloed dan natuurlijk al geen woord reppen, blij als hij reeds zijn mocht zoo de
goedjonstige uitgever hem op de gebeurlijke winst een procent verzekerde, waardoor
hij zich moest aangespoord voelen om nog meer kopers voor zijn werk te werven. 18

Mag het voor een Vlaams schrijver in het algemeen al moeizaam zijn een werk op
de markt te brengen, voor een dichter is volgens Monteyne de situatie nog een stuk
moeilijker:
Helaas, het zijn voornamelijk de dichters — verzen worden in het geheel niet gewild,
beweren ze. deze verkoopt men enkel aan de vrienden, die elk schrijver er voor dit
doel op nahoudt! — welke deze calvarieberg beklimmen moeten... en menig poeet
brengt het nooit verder dan tot een eersten val... waarna hij zijn haren knippen laat,
deftig trouwt met een ander meisje, dan die, welke eens zijn Muze was, en... zijn
goud-gevleugelden Pegasus, die hem weleer door de wolken voerde de stralende zon te
gemoet, aan een huurkoetsier verkoopt om de achterstallige schulden aan zijn
voldaan-glimlachenden drukker te betalen! 19

Waar De Meyere vooral de gevolgen van de Vlaamse achterstandsituatie beklaagt
voor het publiek, is volgens Monteyne de dichter het grootste slachtoffer.
Poezie-uitgaven in Vlaanderen
Een vergelijking van de Nederlandse en de Vlaamse poezie-uitgever is hier op zijn
plaats. Was er daadwerkelijk sprake van een zo deplorabele situatie in Vlaanderen?
Monteyne meent dat veel Vlaamse dichters niet verder komen dan een `eerste val.'
Van den Akker en Dorleijn wijzen er echter op dat ook in Nederland slechts weinig
dichters meer dan een poeziebundel wisten uit te geven. Zij beschrijven deze reduc-
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tie als een voorbeeld van de selectiemechanismen die in het literaire circuit werkzaam waren. 2° Dat slechts een beperkt aantal dichters aan een oeuvre kon werken
was dus zeker geen specifiek Vlaams fenomeen. Zowel in Nederland als in Vlaanderen kwam circa twee derde van de auteurs van wie een bundel werd uitgegeven
nooit verder dan de eerste bundelpublicatie. 21
Als we nu echter kijken naar de auteurs die meerdere bundels uitgaven, dan gaan
er verschillen optreden tussen het Vlaamse en het Nederlandse databestand. In
Vlaanderen is het hoogste aantal bundels dat een dichter in deze jaren weer uit te
geven vier. Zeven dichters halen dit aantal: Daan Boens, Isidoor van Beugem, Rene
de Clercq, August Cuppens, Jan Hammenecker, Karel van den Oever en Hilarion
Thans. 22 Naast deze zeven zijn er veertien dichters die drie bundels uitgaven, eveneens veertien brachten er twee. In Nederland worden de eerste plaatsen op de lijst
van de auteurs met de meeste bundels ingenomen door achtereenvolgens Boutens
(30 bundels), Adama van Scheltema (19), Rene de Clercq (13), Henriette Roland
Hoist (12) en Helene Swarth (8), gevolgd door een tiental auteurs met tussen de
vier en zeven bundels.
In Nederland kon een kleine groep auteurs een behoorlijk poetisch oeuvre
opbouwen. Dat hangt nauw samen met de aard van de uitgeverij in Nederland. In
Nederland was er namelijk een klein aantal uitgeverijen dat gezamenlijk de meeste
poezie uitgaf. Deze uitgevers, zes in totaal, domineerden het poezie-aanbod in
Nederland. 23 In Viaanderen was er een uitgeverij in deze jaren die meer dan tien
dichtbundels uitgaf: Lode Opdebeek in Antwerpen, met dertien bundels. De
Nederlandsche Boekhandel en De Sikkel, beide eveneens gevestigd te Antwerpen,
gaven zes bundels uit. De Sikkel werd overigens pas opgericht na de oorlog, en de
context waarin deze uitgever in 1919 de markt betrad zal hieronder nog aan de orde
komen. Buiten deze drie uitgevers waren er geen die meer dan vijf bundels uitgaven. Als we van beide ianden het aandeel van de tien grootste uitgevers in de totale
productie bekijken, dan iigt dat in Vlaanderen een stuk lager: in Nederland 59 procent, in Viaanderen 38 procent.
In Vlaanderen waren geen uitgevers die de poezie-markt zo domineerden als de
grote uitgevers in Nederland. De aard van die `grote' uitgevers in Nederland moet
worden begrepen tegen de achtergrond van de ontwikkelingen in het boekenvak
aan het einde van de negentiende eeuw. Vanaf dan ontwikkelen enkele uitgeverijen
een professionele bedrijfsvoering. In zijn studie over de Wereldbibliotheek en Ontwikkelingl De Arbeiderspers onderwerpt Frank de Glas de fondsen van deze uitgevers
aan een kwantitatieve analyse, waarbij 'het kader van het fondsonderzoek wordt
gevormd door een beschrijving van het functioneren van de uitgeverij als bedrijf,
dat (afhankelijk van zijn arbeidskrachten, grondstoffen, organisatie van het produktieproces en relatie met de vakgenoten in de branche) als produkt zijn fonds tot
stand brengt.' 24 Ms we zouden proberen om de verschiliende onderscheidingen die
De Glas aanbrengt, toe te passen op het functioneren van de Vlaamse uitgeverijen,
dan zouden dat even veel aanwijzingen zijn dat van een professioneel uitgeversbedrijf in Viaanderen nog nauwelijks sprake was in deze jaren. Voor een dergelijke
conclusie zouden we uiteraard naast de poeziefondsen ook de andere uitgaven moeten bekijken, maar gegeven de aard van de Vlaamse uitgevers kan worden betwijfeid of er aan de andere uitgaven een professioneler beleid ten grondslag lag.
Op grond van de poezie-uitgaven zien wij geen aanwijzingen voor een `actief
fondsbeleid' of van een gerichtheid op `culturele en economische continuiteie. Bij
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een uitgever die in tien jaar slechts tien bundels uitgeeft kan bijvoorbeeld nauwelijks sprake zijn geweest van een op continuiteit gericht beleid. En aangezien slechts
drie uitgevers in Vlaanderen meer dan vijf bundels uitgeven, zijn alleen al getalsmatig uitgeverijen met echte auteursoeuvres niet te verwachten. Lode Opdebeek
bracht dertien bundels uit van tien verschillende dichters. Van Dishoeck bracht
51 bundels uit van slechts negentien verschillende dichters. En herdrukken zijn
eveneens zeldzaam: in Vlaanderen wordt in deze jaren slechts dertien keer een bundel herdrukt (7,8%® van de bundels is een herdruk) en in Nederland maar liefst
negentig keer (25% van de bundels). Een ander voorbeeld: de uitgeverij van Joris
Lannoo, opgericht in 1909 en met vier dichtbundels in de jaren tien in Vlaanderen
al een subtop-uitgever, zou pas in 1929 opgenomen worden in het handelsregister.
Bijna alle uitgevers van poezie in Vlaanderen waren eenmansbedrijven, boekhandelaren, drukkers, of verenigingen die als zodanig optraden. En, zoals het geval Lannoo eveneens illustreert, ging het zelfs vaak om regionale initiatieven van boekhandelaar-drukkers die belangrijke plaatsen bekleedden in het verenigingsleven. 25 Het
verschil tussen Nederland en Vlaanderen ligt dan ook vooral in de aard van de 'grow'
uitgevers die in Vlaanderen niet fundamenteel verschilt van die van de kleinere, misschien Lode Opdebeek en Gust Janssens uitgezonderd. Eigenlijk kan alleen De Sikkel de vergelijking met de genoemde Nederlandse uitgevers doorstaan. Een toplaag
van professionele uitgevers bestond in Vlaanderen (nog) niet. In vergelijking met
Nederland kan daarom worden gesproken van een lagere graad van professionalisering van het uitgeverij- en boekhandelswezen, qua individuele bedrijfsvoering en
qua organisatie van de branche: vakorganisaties waren er in Vlaanderen in deze
periode nog nauwelijks, in tegenstelling tot Nederland.
De klachten van de tijdgenoten hadden dus wel enige grond, al is een mate van
overdrijving eraan niet vreemd. Dat bijvoorbeeld elke `vlek' in Nederland over een
goed geoutilleerde zaak zou beschikken is op zijn minst enigszins bezijden de werkelijkheid. Het is opvallend dat waar de Vlamingen de situatie in Nederland idealiseerden, men in Nederland weer naar andere grotere landen keek. Frank de Glas
citeert bijvoorbeeld Leo Simons, die in 1905 klaagt over de Nederlandse achterstandspositie ten opzichte van het buitenland: 'Simons stelt vast, dat Nederland
vanaf ongeveer 1885 bij het buitenland vergeleken ten achter is geraakt met de verspreiding van het goedkope boek.' 26 We kunnen een parallel vinden in de studie van
G.J. Johannes over tijdschriften in Nederland rond 1800. Aan het einde van de
achttiende eeuw is in Nederland het geklaag over de slechte situatie van de tijdschriften niet van de lucht. Met Duitsland was het veel beter gesteld, zo was de
mening. Johannes wijst er echter op dat er in vergelijking met Duitsland geen sprake was van minder initiatieven of van een minder geinteresseerd publiek, maar van
een kleinere markt. 27 Wij menen dat de contemporaine beeldvorming in Vlaanderen ook vanuit een dergelijk perspectiefmoet worden bezien: de in vergelijking kleinere markt in Vlaanderen legde meer en andere beperkingen op dan de Nederlandse. De Nederlandse situatie werd misschien geidealiseerd om als voorbeeld voor
eigen gebruik dienst te doen. Dat zou in verband kunnen worden gebracht met de
invloed van de Vlaamse Beweging op het boekenvak. Juist sinds het optreden van
Vermeylen c.s. in Van nu en straks moderniseerde de Vlaamse Beweging haar program en werd ze meer dan alleen een taalbeweging. De `opheffing' van de Vlaamse
cultuur werd de missie van de beweging, een missie waarvan de Nederlandstalige
universiteit van Gent het symbool werd. 28 Ook bij die `Hogeschoolstrijd' werd
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Nederland, het Nederlandse academische systeem altijd weer als ideaal voorgesteld.
De Vlaamse boekhandel maakte deel uit van het streven naar culturele opheffing
dat de Vlaamse Beweging in deze jaren voorstond; de betrokkenheid van De Meyere
bij de `Viamen die alleen hun Vlaamsch kennen' kan bijvoorbeeld in dit perspectief
worden gezien. Hij betreurde immers de gerichtheid van de Vlaamse auteurs op
Nederland omdat die `voor Vlaanderen en onzen strijd voor Vlaanderen zo frustrerend werkte. De bekommernis om de staat van het boekhandelswezen kwam dan
ook niet alleen voort uit een bezorgdheid over de Vlaamse literatuur, het volgde ook
uit de betrokkenheid bij de `strijd' voor culturele vooruitgang. De moderne Vlaamse letterkunde maakte deel uit van die beweging — denk aan het kosmopolitisme van
Vermeylen. 29
Wij hebben weinig aanwijzingen gekregen voor een 'exodus' van Vlaamse auteurs
naar Nederlandse uitgevers. Die veronderstelde exodus heeft dan ook waarschijnlijk meer to maken met een idealisering van de Nederlandse situatie en een overdrijving van de achterstand van het Vlaamse uitgevers- en boekhandelswezen dan
met de feitelijke situatie. Ten opzichte van Nederland of andere landen was wel
degelijk sprake van een zekere achterstand in de organisatie van het boekenvak,
maar de primitieve achterlijkheid waar de Vlamingen zichzelf van beschuldigden
moet met een korrel zout worden genomen. Enkele belemmerende factoren, die
hierv6Or aan de orde zijn gekomen, hangen nauw samen met de Belgische tweetaligheid. Ten eerste de dominantie van het Franstalige boek. De `ambtenaren, handelaren, leraars, renteniers, studenten en klerken' die De Meyere naar voren schuift
als het lezende publiek, dus de ontwikkelde Vlaamse middenklasse, spraken niet
alleen goed Frans, ze waren ook meestal in het Frans opgeleid. Vlaamse en Nederlandse boekwerken moesten dus opboksen tegen de Franstalige concurrentie. En,
zoals De Meyere ook opmerkte, de Franse werken waren vaak goedkoper. 3° Bij het
Vlaamse publiek dat het Frans niet machtig was, de plattelandsbevolking bijvoorbeeld, was sprake van een grote mate van analfabetisme. 3 ' Dergelijke belemmeringen zouden, onder andere door onderwijshervormingen in de jaren twintig en dertig, slechts langzaam worden weggewerkt.
In het algemeen kunnen we concluderen dat Vlaanderen in de ontwikkeling van
het boekenvak een fase achterlag. In Nederland was een tendens naar een grotere
mate van professionalisering al eerder zichtbaar geworden. Juist in deze periode
kunnen we echter een versnelling van de ontwikkeling van het boekenvak in Vlaanderen waarnemen. Een versnelling waarbij de gebeurtenissen tijdens de Eerste
Wereldoorlog een belangrijke rol hebben gespeeld.
De Eerste Wereldoorlog
Als we ingaan op de ontwikkelingen tijdens de Eerste Wereldoorlog moet eerst de
vraag worden gesteld of de oorlog ook leidde tot een ander beeld van de Vlaamse
aanwezigheid in Nederland. Met de aanvang van de vijandelijkheden vluchtten
circa een miljoen Belgen naar Nederland, waarvan er uiteindelijk om en nabij de
honderdduizend de gehele oorlog in Nederland zouden doorbrengen. Niet weinig
literaire auteurs gingen in exit in Holland. Aan het door de Van-nu-en-straks-generatie gedomineerde situatie veranderde dit echter weinig. De expressionistische jongeren die in Vlaanderen na 1916 optraden zouden pas (ver) na 1920 de aandacht
trekken in Nederland. De afwijzende houding ten opzichte van het activisme in de
Nederlandse pers is hier wellicht debet aan. De Van-nu-en-straksers ontpopten zich
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als felle tegenstanders van het activisme, en hun grote aanwezigheid in de Neder-

landse (literaire) periodieken heeft mogelijkerwijs de afwijzing van het activisme in
Nederland gestimuleerd. Rene de Clercq, een van de weinige auteurs van de oudere generatie die zich wel met het activisme engageerden, ziet zijn reputatie afnemen. 32 Het aantal Vlamingen dat in Nederland aanwezig is, verandert tijdens de
Eerste Wereldoorlog dus nauwelijks. Vlaamse `jongeren' treffen wij in ons databestand voor deze jaren dan ook amper aan. Pas na 1920 zetten de (activistische)
jongeren literaire voet aan Nederlandse wal.
In Vlaanderen zelf veranderde er echter des to meer. De latere humanitaire
expressionisten debuteerden in activistische tijdschriften als Aula, De goedendag en
De stroom; het boekhandels- en uitgeverijwezen vernieuwde zich, ondermeer in een
activistische context. De bezetting bracht met zich mee dat contacten met het buitenland werden belemmerd. Aanvoer van boeken uit Frankrijk en Nederland werd
vrijwel onmogelijk. Als we het onbezette Belgie buiten beschouwing laten, 33 dan
zien we dat ondanks de oorlogsomstandigheden de isolatie van het bezette gebied
een stimulans was voor de Vlaamse uitgeverij en boekhandel. Althans, er werd
gepleit voor nieuwe initiatieven:
Misschien is nooit de uitgeverij in Vlaanderen zoo werkzaam geweest...
Hollandsche boeken zijn thans moeilijk, en slechts tegen hooge prijzen te krijgen, en
nieuwe Fransche verschijnen natuurlijk niet op de markt. Is om al die redenen thans
het oogenblik niet gunstig om een ernstige uitgeverszaak, ten bate van de nationale
literatuur op touw te zetten[?] 34

Zo citeerde het Nederlandse Nieuwsblad voor den boekhandel een anonieme Vlaming in 1917. Ook werd gewezen op de toegenomen leeshonger onder de bevolking: 'De Brusselsche boekhandels hebben nog nimmer zoveel geloop in den winkel gezien als in de laatste maanden, en in de provincies zal het wel niet anders
zijn.' 35 Karel van de Woestijne schreef in 1917 aan Van Dishoeck over een nieuwe
uitgever die hem benaderde:
Eene jonge Vlaamsche uitgeversfirma met durf en draagkracht wil o.a. een
bloemlezing uitgeven [...] van mijne gedichten Zij verzoekt mij U daaromtrent te
schrijven en toelating te vragen. De uitgave zou goedkoop zijn, voor verspreiding
vatbaar, en is, meen ik, juist op dit oogenblik gewenscht: er wordt thans meer gelezen
dan in gewonen tijd, zelfi verzen, en

zelf; mijne verzen. 36

Hoewel er nooit iets van deze bloemlezing gekomen is, lijkt Van de Woestijne, afgesneden van zijn vaste uitgever, Vlaamse uitgaven ernstig te hebben overwogen. De
meeste van deze nieuwe initiatieven moeten plaats gevonden hebben in een activistische context. Wellicht is de felle repressie van 1918 dan ook een van de redenen
geweest dat slechts weinig daadwerkelijk van de grond kwam. loch kan van een
momentum in de ontwikkeling van het Vlaamse boekenvak worden gesproken.
Vlak na de oorlog zien we immers nieuwe uitgeverijen de Vlaamse markt betreden.
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De jaren twintig en dertig
Poezie-publicaties in de Nederlandse tijdschriften
Welke veranderingen doen zich tijdens de interbellumjaren voor met betrekking tot
de Vlaamse aanwezigheid in Nederland? We kijken eerst weer naar de Vlamingen
in Nederlandse tijdschriften, te beginnen met de jaren twintig. De top tien van
meest publicerende Vlamingen ziet er in die jaren als volgt uit: Rene de Clercq leidt
de Vlaamse aanwezigheid nog altijd met 63 publicaties, Pol de Mont volgt met
24 publicaties. Vervolgens zien we: Wies Moens (23), Urbain van de Voorde (21),
Gery Helderenberg (19), A.W. Grauls (16), Karel van den Oever en Karel van de
Woestijne zijn beiden 15 keer aanwezig in een Nederlands tijdschrift. Daan Boens
(12) en Marnix Gijsen (11) sluiten de lijst.
De generatie die de Vlaamse aanwezigheid in de jaren tien domineerde, is nog
steeds prominent aanwezig in de Nederlandse tijdschriften. Bij De Clercqs immer
indrukwekkende productie moet echter wel worden opgemerkt dat bijna al zijn
gedichten verschenen in het tijdschrift De toorts, het radicale Dietsche' tijdschrift
dat tot 1921 bestond. De Clercq publiceerde zijn 63 gedichten dan ook bijna allemaal in dat ene jaar 1921. Onder de andere oudere dichters vinden we ondermeer
Pol de Mont en Gery Helderenberg. Maar ook een aantal nieuwe namen komt naar
voren, zoals Wies Moens en Marnix Gijsen.
We vinden Vlamingen nog steeds terug in de oudere neutrale tijdschriften als De
gids, Nederland en Groot Nederland en ook in het nieuwe De vrije bladen. Maar de
nieuwkomers (onder wie Moens en Gijsen) publiceren vooral in de katholieke tijdschriften Roeping en De gemeenschap. Wies Moens is actief in Roeping, waarvan hij
ook enige tijd deel uitmaakt van de redactie. We vinden de katholieke jongeren ook
in De stem van Dirk Coster, waar ze het gezelschap hebben van de traditioneler ingestelde vrijzinnige Vlaming Urbain van de Voorde. Zodoende dringt het Vlaamse
humanitair-expressionisme Nederland binnen via de nieuwe katholieke (jongeren-)
tijdschriften, en in het ethisch-georienteerde De stem. In de Nederlandse katholieke
jongerentijdschriften vinden we van de oudere generatie echter ook Gery Helderenberg en Karel van den Oever. Een substantiele katholieke Vlaamse aanwezigheid
valt ook op te merken in De beiaard, waar oudere en jongere Vlaamse katholieken
naast elkaar te vinden zijn, en waar ook Gerard Walschap in 1922 in Nederland
debuteert.
De jaren dertig laten hele andere namen zien. De top tien van de meest productieve Vlamingen is ten opzichte van die van de jaren twintig volledig veranderd. In
de jaren dertig spelen deze Vlaamse dichters een hoofdrol in Nederland: Jan Vercammen (48 publicaties), Jan van Nijlen (32), Berten Schepens (19), de dichters
van 't Fonteintje Richard Minne (18) en Raymond Herreman (17), Jan d'Haese
(16), Jerome Decroos (15), Karel Jonckheere (12), Albe (10) en Johan Daisne (10).
Veel protagonisten van Van nu en straks waren intussen overleden. Van de vooroorlogse dichters blijft alleen Jan van Nijlen over, die in de jaren dertig de draad weer
opneemt na een tienjarige stilte in de tijdschriften. De katholieke dichters die in de
jaren twintig aan Roeping en De gemeenschap meewerkten, zijn eveneens uit de top
tien verdwenen. In hun plaats verschijnen nu meer gematigde katholieke opvolgers,
zoals Jan Vercammen en Karel Jonckheere.
De volgende Nederlandse tijdschriften publiceren in de jaren dertig het meeste
werk van Vlamingen: Helikon (118 Vlaamse publicaties), Werk (47), Forum (46),
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De gemeenschap (41), Roeping (28), Groot Nederland (24), Nederland (18), Elseviers
(14) en De nieuwe gids (12). Hier zien we drie generaties Nederlandse tijdschriften
mooi op een rijtje. De laatstgenoemde vier (Groot Nederland, Elseviers, De nieuwe
gids en Nederland) brachten in de jaren tien (en daarvoor) al Vlaams werk, en het
verscheiden van enkele vaandeldragers van de Van-nu-en-straks-generatie heeft die
Vlaamse deelname dus niet helemaal gereduceerd. Verder verschijnt er nog steeds
werk van Vlamingen in de katholieke tijdschriften uit de jaren twintig (Roeping en
De gemeenschap). Het Vlaamse aandeel in de totale productie ligt daar wel lager dan
voorheen. Vlamingen zijn in het Nederland van de jaren dertig voornamelijk to yinden in Forum, Werk en Helikon.
Is in deze periode de Vlaamse participatie in Nederland ook toegenomen? In de
jaren tien is 3,8 procent van de dichters in de Nederlandse tijdschriften Vlaams, in
de jaren twintig is dat 6 procent en in de jaren dertig 8,6 procent. In de jaren tien
is het Vlaamse aandeel in de totale productie weliswaar hoger dan in de jaren twintig en dertig (respectievelijk 7,2%, 5,1% en 5,6%), maar omdat de hoge productie
van Rene de Clercq in de jaren tien vertekenend werkt kunnen we toch van een
gestage stijging spreken.
Bundels bij Nederlandse uitgevers
De Vlaamse dichters die in het interbellum de Van-nu-en-straksers aflossen in de
tijdschriften brachten nauwelijks bundels uit bij Nederlandse uitgevers. TerwijI we
in de tijdschriften in de jaren twintig en vooral in de jaren dertig veel nieuwe namen
zien, blijft het beeld van de bundeluitgaven vrij stable'. In het interbellum gaat het
nog vaak om (her)drukken van auteurs die bij de Van-nu-en-straksl Vlaanderengroep hoorden. De jongere dichters die in de jaren twintig en dertig in Nederlandse tijdschriften naar voren treden vinden we hier niet terug. Het gaat nog steeds
vooral om Karel van de Woestijne (11 bundels), Rene de Clercq (9) en Jan van Nijlen (8), op respectabele afstand gevolgd door Maurice Roelants (3), Raymond Herreman (3), August van Cauwelaert en Hilarion Thans (elk 2 bundels).
Van deze zeven dichters, de enigen die meer dan een bundel in Nederland uitgeven in de jaren 1921-1940, is er geen enkele na de Eerste Wereldoorlog gedebuteerd. Er zijn nog 25 dickers met een bundeluitgave in Nederland, maar ook daar
zijn de jongere dichters niet sterk vertegenwoordigd. Over het algemeen is het dus
nog steeds de vooroorlogse groep die overheerst. Van de Woestijne geeft weliswaar
sporadisch een bundel in Vlaanderen uit, maar het merendeel van zijn werk verschijnt nog steeds in Nederland. Verder vinden we als gezegd de katholieken die al
voor de oorlog publiceerden (August van Cauwelaert, Hilarion Thans en Caesar
Gezelle) en de dickers van 't Fonteintje, Maurice Roelants en Raymond Herreman,
die dus niet alleen poeticaal, maar ook qua publicatiegeschiedenis in de voetsporen
van de Van-nu-en-straksers traden. Al met al zijn de oudere dichters ook na de oorlog van alle Vlamingen nog steeds de productiefste auteurs in Nederland.
De 63 bundels van Vlaamse hand werden uitgegeven door vijfentwintig verschillende uitgeverijen. De positie van Van Dishoeck als voornaamste uitgever van
Vlamingen verzwakt in het interbellum. Hij geeft slechts zes bundels van Vlamingen uit. A.A.M. Stols neemt in de jaren twintig en dertig met achttien Vlaamse bundels Van Dishoecks koppositie over. 37 Evenals Van Dishoeck had Stols veel contacten in Vlaanderen, van 1928 tot 1932 woonde hij zelfs in Brussel. En zoals Van
Dishoeck in de persoon van Karel van de Woestijne over een adviseur met kennis
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van taken beschikte, profiteerde Stols van de contacten van Jan Greshoff. In 1924
had Greshoff al voor Boosten & Stols, de firma van Alexander Stols' vader, een
bloemlezing uit de poezie van de dichters van 't Fonteintje bezorgd. Daarna zou
Greshoff vooral Stols jr. met auteurs in contact brengen. Aanvankelijk vinden we
alleen Van Nijlen en Van de Woestijne bij Stols, auteurs die eerder door Van Dishoeck werden uitgegeven. Als zowel Greshoff als Stols in 1928 naar Brussel verhuizen, verschijnen er ook jongere Vlamingen in Stols' fonds, zoals de dichters van
Fonteintje en vandaag minder bekende auteurs als A.W. Grauls en Aime de Marest.
Het Vlaamse boekwezen in het interbellum
In de Vlaamse bibliografische tijdschriften, die niet toevallig juist in de jaren twintig ontstaan, wijzen verschillende auteurs op de veranderingen die zich in het boekenvak voltrekken. Contemporaine getuigen signaleren een modernisering van het
Vlaamse uitgeverijwezen. Ook de geschiedschrijvers zien het interbellum als een
bloeiperiode voor de Vlaamse uitgeverij. Ludo Simons beoordeelt de periode 19181940 bijvoorbeeld als 'De opbloei van de Vlaamse uitgeverij', 38 Vanlandschoot
spreekt over 'de grote sprong voorwaarts'. 39 Achilles Mussche verwoordt het in 1930
in De boekenkast als volgt:
Er was tot voor den oorlog nog, laten wij zeggen, zoo goed als niets. De geheele groep
van Van nu en straks, ja de gehele groep schrijvers, die in den ruimeren kring van
"Vlaanderen" aan het woord gekomen zijn, hebben bijna zonder uitzondering een
uitgever gezocht boven den Moerdijk [...] Op het boek, dat voor den oorlog in
Vlaanderen uitgegeven werd, stond daarmee het feit zelf als een stempel van
minderwaardigheid gedrukt. Op dit oogenblik hebben we enkele uitgevers, die
verdienstelijk werk leveren; of en toe verschijnt er een boek, dat de vergelijking met
buitenlandsche uitgaven kan doorstaan; kortom; er is een begin — maar er is nog
oneindig meer reden om jaren lang hard te werken dan stof om nu reeds te
jubileeren. Het zal inderdaad nog lang duren, vooraleer wij het peil van andere
cultuurlanden hebben bereikt. 4°

Expliciet wordt bier gesteld dat het voorheen ging om een beperkte, maar belangrijke groep die naar Nederland verdween. We herkennen bier weer de stelling die
ook Lode de Schutter poneerde: een Nederlandse imprint is meer waard dan een
Vlaamse. Vlaanderen beet bier nog steeds een grote achterstand op de `andere cultuurlanden' te hebben, maar er zijn ook tekenen van vooruitgang. Inderdaad blijkt
uit onze data dat er sprake is van een zekere mate van groei en uitbreiding onder de
Vlaamse uitgevers. Er zijn nu ook in Vlaanderen `enkele uitgevers, die verdienstelijk werk leveren', en die tussen 1921 en 1940 meer dan tien poeziebundels hebben
gepubliceerd. Het gaat met name om De Sikkel (26 bundels), Excelsior (14), De
Vlaamsche Boekenhalle (12) en De Standaard Boekhandel (12). Uitgeverij De Sikkel toont de duidelijkste tendens in de richting van een sterkere professionalisering.
Uitgeverij De Sikkel
De ontstaansgeschiedenis van De Sikkel is sterk verbonden net het flamingantisme. In 1919 opgericht door Eugene de Bock, diende De Sikkel in de eerste plaats
als toevluchtshaven voor de door de repressie getroffen activisten. Met De Sikkel gaf
De Bock het tijdschrift Ruimte uit, waarmee hij de voornaamste politieke en cultu-
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rele krachten uit de activistische studententijdschriften De goedendagen Auk in zijn
fonds wilde binnenhalen. De nadruk op de jongeren vindt een parallel met de waarnemingen van Van den Akker en Dorleijn, die de nieuwe uitgeverijen rond 1920 in
Nederland ook situeren tegen de achtergrond van de generatie die tijdens de oorlog
volwassen werd. 41 Een verschil met Nederland duikt echter ook op: zoals De Sikkel
ontstond binnen een activistische context, hebben ook de meeste andere nieuwe
uitgevers een ideologische achtergrond. Veel van de nieuwe Vlaamse uitgevers worden bovendien, naast een eventuele Vlaamsgezinde achtergrond, ook gekenmerkt
door een confessionele binding.
Terwijl de confessionaliseringstendens aan het begin van het interbellum in
Nederland nauwelijks leidde tot groei van het aantal confessionele uitgevers, 42 kwamen deze in Vlaanderen juist wel sterk opzetten. We hebben het dan vooral over
katholieke uitgevers, wier opkomst deel uitmaakte van een ongekende opmars van
de katholieke zuil in Vlaanderen. Binnen het in 1922 opgerichte Algemeen Verbond van Katholieke Boekerijen (AVICB) werd bijvoorbeeld al snel een uitgeverij
opgericht, de N.V. Leeslust, en een recensietijdschrift, De boekengids, dat aan alle
publicaties een zedelijke quotering toekende. De katholieke zuil slaagde er in korte
tijd in om, ook buiten het strikt katholieke circuit, een grote mate van controle te
verwerven over aspecten van het literaire leven. 43 Een andere katholieke uitgever die
kan worden genoemd is De Vlaamsche boekenhalle. Met bundels van Cyriel Verschaeve, Gerard Walschap, Leonce Reypens en August van Cauwelaert bood deze
uitgeverij `een staalkaart van de katholieke intelligentsia van het ogenblik.' 44 In
1926 werd de uitgeverij overgenomen door de Standaard boekhandel, ook een flamingantisch-katholieke uitgeverij/boekhandel die na de oorlog was ontstaan, maar
in tegenstelling tot De Sikkel een passivistische achtergrond had. Verder traden een
aantal vooraanstaande kloosters als uitgeverij op. 45
Juist De Sikkel onderscheidde zich van de vooroorlogse uitgevers (maar ook van
veel uitgevers in de jaren twintig) door een weer bedrijfsmatige aanpak en door een
actief fondsbeleid. De Sikkel is vandaag vooral bekend als de uitgeverij die verbonden was met de expressionisten. 46 De uitgeverij publiceerde echter ook regelmatig
werk van de oudere generatie. Hoewel De Bock door zijn engagement met het activisme in contact raakte met de expressionistische jongeren, behoorde hij gezien zijn
leeftijd eerder tot de oudere generatie. De uitgave van Van-nu-en-straks-auteurs was
voor De Bock echter geen vanzelfsprekendheid, omdat juist de Ruimte-jongeren
zich fel afzetten tegen die generatie. Dat De Bock door de jaren heen steeds Vannu-en-straksers in zijn fonds had, heeft dan ook te maken met een streven naar een
evenwichtige samenstelling van dat fonds. De Sikkel wist zich te profileren als uitgever van zowel de avant-garde als de gevestigde waarden. Een van de eerste uitgaven was bijvoorbeeld de roman De gekke hoeve van Victor de Meyere. Om Paul van
Ostaijen tot medewerking aan Ruimte over te halen, verontschuldigde De Bock zich
bij de dichter en stelde hij dat hij de publicatie enkel uit 'broodwinning' op zich had
genomen: 'Of denkt ge dat ik van de hemelse dauw kan leven?' 47 In samenwerking
met de Nederlandse firma C.A. Mees verschenen verder bundels van onder andere
Karel van de Woestijne, Emmanuel de Born en Albert Verwey. Vanaf 1921 richtte
De Sikkel zich ook op schoolboeken. De lucratieve educatieve markt rnaakte waarschijnlijk de minder renderende literaire uitgaven mogelijk. We kunnen een parallel trekken met Nederlandse uitgevers (als Van Dishoeck) die door middel van
`interne subsidiering' een literair fonds wisten uit te bouwen.
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Op zoek naar partners in Nederland: co-edities
Natuurlijk heb ik mij van eerst of ingespannen om ook de Hollandse markt te
bewerken, in het besef dat daar tienmaal meer boekenkopers waren dan in Vlaanderen,' herinnerde De Bock zich in 1979.48 Tegelijk met een professionaliseringstendens ontstaat het streven om de afzetmarkt te vergroten. Gelijktijdig met de
opkomst van nieuwe uitgeverijen in Vlaanderen nemen de institutionele contacten
dan ook toe en daarmee het aantal `co-edities' dat verschijnt in deze jaren. Onder
co-edities verstaan we poezie-uitgaven die door een Nederlandse en een Vlaamse
uitgever gezamenlijk worden geexploiteerd. Bij co-edities is het geografische criterium om te bepalen of een bundel Vlaams is of Nederlands moeilijk houdbaar, maar
in 95% van de gevallen ging het om een Vlaams auteur. Van 1911 tot 1920 tellen
wij in ons materiaal slechts twaalf bundels, die als Vlaams-Nederlandse co-editie op
de markt kwamen. Tussen 1921 en 1930 neemt dat aantal flink toe: er verschijnen
57 bundels in samenwerking. In de jaren dertig loopt dat aantal weer terug tot 37.
Twee samenwerkingsverbanden spannen in de interbellumjaren de kroon: Ten
eerste De Nederlandsche Boekhandel en Sijthoff die samen het werk van Alice
Nahon uitgeven: vijftig bundels in totaal. Alice Nahon was dus verantwoordelijk
voor meer dan de helft van alle co-edities. Ten tweede De Sikkel en C.A. Mees,
samen goed voor twintig co-edities. Naast deze vier firma's hebben slechts weinig
uitgevers samen een bundel uitgegeven. Van Wies Moens werden zeven bundels in
co-editie uitgegeven, van Daan Boens en van Karel van den Oever drie. Acht
dichters gaven twee bundels in co-editie uit: Paul van Ostaijen, Marnix Gijsen,
Richard de Cneudt, Cyriel Verschaeve, A.W. Grauls, Hilarion Thans, August van
Cauwelaert en Urbain van de Voorde. Naar de Vlaamse jongeren die in de jaren dertig naar voren traden kunnen we pier lang zoeken. Van de tien Vlaamse dichters die
tussen 1931 en 1940 het meest in de Nederlandse tijdschriften publiceren, heeft er
geen enkele een bundel in co-editie gepubliceerd. Desalniettemin merken we toch
op dat in het interbellum het aantal co-edities gevoelig is toegenomen.
Van 1921 tot 1940 is De Sikkel betrokken partij bij ongeveer een derde van de
bundels die door een Vlaams-Nederlands samenwerkingsverband werden uitgegeven. Het is daarom de Vlaamse uitgeverij die zich het actiefst op de Nederlandse
markt bewogen heeft. Allereerst kwam De Bock — via zijn connecties met Albert
Verwey; hij had voor de oorlog in De beweging gepubliceerd — in contact met Em.
Querido, die hem echter wees op de moeilijkheid van de verspreiding van Vlaamse
uitgaven in Nederland:
Ruimte heb ik nu ontvangen. In het algemeen moet ik er u dit van zeggen dat
Holland in het algemeen grote grieven tegen Belgie heeft, welke in de stemming
blijken. Dit is wel een motief dat voor uw tijdschrift nog zwaarder zal moeten worden
gewerkt dan in het andere geval. Maar toch, ik wil het proberen. 49

Die `grote grieven' hadden te maken met de politieke situatie na de eerste wereldoorlog, toen de diplomatieke relaties tussen Belgie en Nederland een dieptepunt
bereikten. De spanningen hadden vooral te maken met het Belgische annexionisme: de Belgische regering maakte aanspraak op delen van Zeeuws-Vlaanderen en
Nederlands Limburg. Als flamingant was De Bock zelf ten zeerste tegen de aanspraken van de Belgische regering gekant, 'mar dat weten de Hollandse boekhandelaars niet.'5°

VLAAMSE DICHTERS IN NEDERLAND TUSSEN 1910 EN 1940

In dit specifieke geval bleek een andere onoverkomelijkheid de relatieve kleinschaligheid van Ruimte. Toen Querido `ongeveer fl. 500,-' vroeg voor advertenties,
en `minstens van een bepaald exemplaar 4 a 5000 exx.,' 51 kon dat voor De Sikkel
nooit opwegen tegen de verkoop van het tijdschrift. Die was op het gunstigste
moment tweehonderd exemplaren, waarvan er twintig voor Nederland bestemd
waren. In 1921 was de breuk met Querido een feit. Eugene de Bock in 1979: cik
heb de beste herinneringen aan hem, al heeft hij niet veel van mij verkocht.' 52
Ook de samenwerking met de firma C.A. Mees (in Santpoort) verliep moeizaam.
In de jaren twintig was Mees wel De Bocks voornaamste partner, maar ook hies
klaagde hij over de Nederlandse inertie bij het verspreiden van uitgaven van De Sikkel in Nederland: `Ik kan me niet voorstellen dat Mees er werkelijk iets voor gedaan
heeft, maar het is mij onmogelijk om ieder jaar met een andere vertegenwoordiger
te gaan werken.' 53 Desalniettemin heeft De Bock vaak andere firma's benaderd.
Naast Mees en Querido werkte zijn uitgeverij nog sporadisch samen met De
Gemeenschap in Utrecht, Van Loghum Slaterus in Arnhem, De Wereldbibliotheek
in Amsterdam, en ook met C.A.J. van Dishoeck.
Vakorganisatie in de Vlaamse uitgeverij
Gelijktijdig met de pogingen tot marktvergroting (in Nederland) groeit binnen de
Vlaamse uitgeverswereld de behoefte aan overkoepelende vakorganisatie. In 1929
komt de Vereeniging ter Bevordering van het Vlaamsche Boekwezen tot stand:
Na de verrassende vlucht die de boekhandel en zelfs de uitgeverij in Vlaanderen sedert
1918 genomen heeft, was het vanzelfsprekend dat de behoefte aan vakorganisatie zich
de laatste jaren meer en meer deed gevoelen en wanneer wij op 12 Mei 1929, onder
medewerking van de Vereeniging van Vlaamsche letterkundigen, metterdaad tot de
stichting overgingen van onze Vereeniging ter bevordering van het Vlaamsche
Boekwezen, mogen wij zeggen dat het kind niet te vroeg ter wereld kwam. 54

Zo sprak L.H. Smeding, directeur van De Nederlandsche BoekhandeL in 1929 naar
aanleiding van de oprichting van de Vlaamse tegenhanger van de Nederlandse Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels (VBBB). De VBBB werd
in 1815 al opgericht, en zo beschouwd kun je die laatste woorden van Smeding een
understatement noemen. In 1934 merkt een anonieme medewerker van Mededeelingen, het interne orgaan van de VBVB, naar aanleiding van een overzicht van de
honderdjarige geschiedenis van het Nederlandse Nieuwsblad voor den boekhandel
op:
Zonderling zal het ons, Vlamingen, aandoen, wanneer wij bemerken dat onze
vakgenooten uit het Noorden de zelfde vraagstukken op te lossen hadden waar wij nu
nog v6Orstaan. Heele stukken uit dat overzicht van voor 60, 80 jaar, mogen zoo
uitgeknipt worden en ingelascht in een overzicht der geschiedenis van de V.B.V.B. van
enkele maanden geleden. Het is evenwel bemoedigend dat onze collega's al die
moeilijkheden zijn te boven gekomen. 55

De schrijver van dit stuk verwijst naar tegengestelde belangen binnen de VBBB (uitgevers versus Vebitanten'), die enkele decennia eerder al tot de oprichting van een
aparte uitgeversbond in Nederland hadden geleid. Enkele maanden na het ver-
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schijnen van deze publicatie was ook in Vlaanderen een aparte Uitgeversbond een
feit. De organisatie van het boekhandels- en uitgeverswezen evolueerde in korte tijd
in de richting van het Nederlandse model.
Deze vakorganisatie maakte het de Vlaamse uitgevers mogelijk om de handen in
elkaar te slaan, en zo een aantal belemmeringen aan te pakken die de uitgeverij
beknotten in haar groei. Er werd op allerlei vlakken werk gemaakt van de promotie
van het Vlaamse boek. Door de uitgave van De boekenkast, bijvoorbeeld, dat veel
meer dan haar Nederlandse tegenhanger, Net nieuwsblad voor den boekhandeL op de
gewone lezer was gericht. 56 Zo probeerde de VBVB voor haar producten een groter
publiek te creeren. Ook de relatie met Nederland werd ter hand genomen. In 1930
werd de Vlaamse VBVB in haar geheel speciaal lid van de Nederlandse VBBB, waardoor zo'n zestig Vlaamse boekhandels en uitgeverijen er de facto deel van uitmaakten. Voor de Vlaamse boekhandelaren waren er door de gemnstitutionaliseerde band
met Nederland veel winstpunten. In 1935 werden de wederzijdse reglementen
erkend, en werden de invoerrechten beregeld: Alle boeken, behalve deze voor Hollandsche uitgevers in het buitenland gedrukt, zijn nu vrij van invoerrecht', meldt
Mededeelingen van de VB. VB. in 1935. 57 In Mededeelingen wordt gedurende de
jaren dertig ook regelmatig op enthousiaste toon bericht over de speciale koersberekeningen die de invoer van Nederlandse boeken in Belgie goedkoper maakten.
De inspanningen van de VBVB waren dus niet zonder succes. Uit ons materiaal
kan worden opgemaakt dat in de jaren dertig de Vlaamse poezie er inderdaad beter
in slaagde de Belgisch-Nederlandse grens te passeren. Vanaf 1930 wordt de Vlaamse poezie systematisch opgenomen in Net nieuwsblad voor den boekhandel. Van de
408 poeziebundels die van 1931 tot 1940 in Vlaanderen verschenen, werden er 293
aan de Nederlandse boekhandelaren aangeboden. Dat is 72 procent van de bundels
in ons Vlaamse databestand. In de jaren tien was dat 0,5 procent, in de jaren twintig 3,5 procent. Of de Nederlandse boekhandelaren ook daadwerkelijk veel Vlaamse bundels verkochten is natuurlijk weer een ander verhaal. De Vlaamse klaagzangen over de Nederlandse desinteresse waren in de jaren dertig de wereld nog lang
niet uit.
Van kleinschalige netwerken en institutionele verstrengeling
Van een vloedgolf van Vlaamse dichters naar Nederlandse uitgevers is nooit sprake
geweest. De weg naar Nederland was voorbehouden aan een vrij selecte groep van
auteurs, die door de reputatie van tijdschriften als Van nu en straks en Vlaanderen
voor de Eerste Wereldoorlog bij Nederlandse uitgevers terechtkwamen. Na de Eerste Wereldoorlog, wanneer de Vlaamse uitgeverij 'de grote sprong voorwaarts'
maakt, is de weg naar een Nederlandse uitgeverij nog minder vanzelfsprekend. Terwijl in de jaren twintig en dertig nieuwe generaties Vlamingen in Nederlandse tijdschriften aantreden, wordt de Vlaamse bundelproductie in Nederland nog grotendeels verzorgd door de vooroorlogse dichters. Aileen de dichters van 't Fonteintje
hebben daar voor enig nieuw bloed gezorgd.
Als we zeggen dat voornamelijk auteurs rond Van nu en straks, Vlaanderen en
't Fonteintje in het Nederlandse circuit participeerden, dan zou dat betekenen dat
de Vlamingen in Nederland vooral auteurs waren die in de vrijzinnige tijdschriften
in Vlaanderen hun bekendheid verwierven. We gebruiken het begrip `vrijzinnig' in
de Vlaamse betekenis van het woord, het staat dan voor maar het is ook
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een containerbegrip voor alles wat niet katholiek is. Uiteraard vinden we in Van nu
en straks en Vlaanderen ook veel katholieken, maar de signatuur van die tijdschriften is vrijzinnig/neutraal en pluralistisch. We kunnen ook nog wijzen op de auteurs
rond het vrijzinnige tijdschrift De boomgaard (1909-1910). Jan Greshoff werkte
mee aan dit Vlaamse tijdschrift waarin auteurs als Andre de Ridder en Jan van Nijlen publiceerden."
Vooral in de jaren tien zien we dat de Vlamingen in Nederland zich bewegen in
neutrale tijdschriften (als Groot Nederland, De nieuwe gids, Elseviers e.a.). In de
katholieke tijdschriften 59 vinden we wel gerenommeerde katholieke Vlaamse
auteurs als Constant Eeckels, August van Cauwelaert en Karel van den Oever, maar
dat zijn katholieke auteurs die in het post- Van-nu-en-straks-tijdperk in Vlaanderen
publiceerden, of al een bundeluitgave bij een Nederlandse uitgever op hun naam
hadden staan. Van de Vlaamse auteurs die in een of meerdere van de katholieke tijdschriften actief zijn, hebben er veel in Van nu en straks of Vlaanderen gepubliceerd.
Een teken dat ook de Nederlandse katholieke tijdschriften zich op de moderne
Vlaamse auteurs uit het vrijzinnige Van nu en straks/ Vlaanderen-milieu richtten.
In het interbellum zien we wel een katholieke Vlaams-Nederlandse wisselwerking in de katholieke (jongeren-)tijdschriften. Jonge Vlaamse katholieken hebben
echter zelden een bundel in Nederland uitgegeven, wellicht omdat juist de groei van
de confessionele uitgevers in Vlaanderen aan hen de meeste mogelijkheden bood.
Via de Vlaamse uitgever werd of en toe wel een Vlaams-Nederlandse co-editie van
de jongere dichters op de markt gebracht.
De grootste Vlaamse deelname in Nederland, die via vrijzinnige/neutrale kanalen verliep, vindt haar oorsprong in kleinschalige netwerken van uitgevers en
auteurs. De oorsprong van de Vlaamse aanwezigheid in Nederland ligt bij de medewerking van Albert Verwey en enkele andere Nederlanders aan Van nu en straks.
Nadat de reputatie van de Van-nu-en-straks-auteurs in Nederland gevestigd raakte
(via de tijdschriften) gingen enkele Nederlandse uitgevers een gericht acquisitiebeleid in Vlaanderen voeren. Van Dishoeck begaf zich regelmatig naar Vlaanderen en
was prominent aanwezig op de verschillende congressen, waar ondermeer de basis
werd gelegd voor zijn contact met Van de Woestijne. Deze speelde niet alleen een
belangrijke rol bij de uitgave van Vlaanderen, hij trad ook op als adviseur van Van
Dishoeck. Van de Woestijne attendeerde de Bussumse uitgever op Vlaamse auteurs,
hetgeen verklaart waarom ook auteurs van buiten de eigenlijke Van-nu-en-straksgroep bij hem werk konden uitgeven. De (persoonlijke) contacten speelden dus een
belangrijke rol. We kunnen spreken van contacten met belangrijke spilfiguren, zoals
Verwey en Van de Woestijne. Belangrijk, omdat deze personen juist een hoofdrol,
als auteur en criticus, in het toenmalige literaire leven speelden. Een ander voorbeeld is Jan Greshoff. De intermediaire rol die Verwey voor Van nu en straks vervulde, vervulde Jan Greshoff voor auteurs rond het Vlaamse tijdschrift De boomgaard. Later attendeerde hij Stols op Vlaamse auteurs. Dat zowel Stols als Greshoff
enige jaren in Brussel woonden heeft waarschijnlijk een niet geringe rol gespeeld bij
de `Vlaamse uitgaven van Stols. Ook de activiteiten van een concurrent van Van
Dishoeck die in 1911 van de markt verdween, Meindert Boogaerdt, bevestigen dat
persoonlijke contacten belangrijk waren. Boogaerdt was in 1904 in Brussel in de
leer bij de boekhandel/uitgeverij van Leo Krijn en was ondermeer bevriend met
Willem Elsschot. 6° Hij gaf in de jaren 1904 tot 1911 werk uit van onder andere Victor de Meyere, Pol de Mont en Karel van den Oever. De Maatschappij voor Goede
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en Goedkope Lectuur, opgericht 1905, richtte zich van meet of aan ook op Vlaanderen. Grondlegger Leo Simons speelde net als Van Dishoeck een actieve rol op de
Vlaams-Nederlandse Taal- en Letterkundige Congressen. Niet alleen de cultureelideologische opvattingen van Simons speelden een rol bij de gerichtheid op Vlaanderen, ook trachtte de Maatschappij Vlamingen voor haar fonds te werven teneinde acquisitieproblemen die zich voordeden door de uitzonderlijke aard en
distributiewijze van de Maatschappij te omzeilen. 61 Wij veronderstellen dat de
fysieke aanwezigheid van de genoemde Nederlandse uitgevers in Vlaanderen een
vrij belangrijke rol heeft gespeeld. Het leidde tot persoonlijke contacten, er ontstonden netwerken, met name met auteurs die een hoofdrol speelden in het toenmalige literaire leven.
Hoewel er in de onderzochte periode nooit zoveel Vlaamse dichters in Nederlandse tijdschriften publiceerden als in de jaren dertig, blijkt ook uit het tijdschriftenbestand dat in de jaren dertig persoonlijke contacten en uitgeversbelangen van
doorslaggevende invloed waren. De voor de Vlamingen belangrijkste Nederlandse
tijdschriften in deze jaren waren Helikon, Forum en Werk. De geschiedenis van
Forum mag genoegzaam bekend worden verondersteld; dat het tijdschrift een
Vlaams-Nederlandse redactie kende, hing nauw samen met de belangen van de uitgever, Doeke ZijIstra van Nijgh en Van Ditmar, die met de Vlamingen in de redactie meende de Vlaamse markt beter te kunnen bespelen en Vlaamse auteurs aan zijn
fonds trachtte te binden. 62 Helikon was aanvankelijk het poezietijdschrift van Stols,
en wanneer vanaf de tweede jaargang de publicatie wordt overgenomen door Boosten & Stols, zien we het Vlaamse aandeel spectaculair dalen. Het tijdschrift Werk
(1939), dat uitgegeven werd door A. Manteau in Brussel en H.P. Leopold in Den
Haag en ook een Vlaams-Nederlandse redactie kende (Johan Daisne, Ed. Hoornik,
Jan Schepens, A. van der Veen), is indirect ontsproten aan de Brusselse periode van
Stols. Manteau, de Vlaamse uitgever van Werk, nam de Brusselse vestiging van Stols
over toen deze in 1932 naar Nederland terugkeerde. 63 In Criterium, dat literairhistorisch nauw verwant is aan Werk, maar alleen door J.M. Meulenhoff werd uitgegeven, was de Vlaamse aanwezigheid te verwaarlozen. Ondanks de institutionele
verstrengeling in de jaren dertig geldt voor Helikon, en in mindere mate voor Werk,
dat de Vlaamse deelname grotendeels is terug te voeren op dezelfde kleinschalige
netwerken die in de jaren tien al zo belangrijk waren. Het geval Forum, en dan met
name Zijlstra's bekommernis om de Vlaamse markt, geeft echter ook aan dat de
Nederlandse uitgevers meer belangstelling voor Vlaanderen toonden. Een consequentie daarvan was dat men met Vlaamse katholieke belangen rekening diende te
houden.
Met deze ontwikkelingen in het achterhoofd zouden we kunnen speculeren over
de canonisering van Vlaamse dichters in Nederland. De bekendheid van de Vlaamse auteurs die via persoonlijke contacten werk konden onderbrengen bij Van Dishoeck en Stols werd niet weinig bevorderd door het prestige van die uitgevers. Deze
twee uitgevers komen bij Van den Akker en Dorleijn niet voor niets naar voren als
de poezie-uitgevers met de meest dominante en prestigieuze positie in Nederland. 64
Hetprsigvandue,zoblijktdcnmpraeuisk,ld
ook in Vlaanderen een rol. De opkomst van de Vlaamse uitgevers en de institutionele verstrengeling met Nederland verminderde de noodzaak voor een Vlaming om
in Nederland uit te geven. Vanaf het begin van de jaren twintig verbeterden de
mogelijkheden voor de uitgave van poezie in Vlaanderen, te meer omdat deze uit-
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gaven in de jaren dertig systematisch werden aangeboden in Nederland. Hoewel in
het interbellum nieuwe generaties van Vlaamse dichters zich aandienden in Nederlandse tijdschriften, kwamen zij slechts druppelsgewijs bij Nederlandse uitgevers
terecht. Het is echter de vraag of de canonisering van een Vlaams auteur in Nederland niet vooral gebaat was bij een bundeluitgave bij een Nederlandse uitgever. Is
het in dit opzicht toevallig dat een dichters als Jan Vercammen hedentendage in
Nederland vrij onbekend is? Hij publiceerde in alle belangrijke Nederlandse tijdschriften (Helikon, Forum, De gemeenschap) maar gaf nimmer een bundel uit in
Nederland.
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Noten
1 Zie voor een helder overzicht bijvoorbeeld Brems 1994.
2 We maken gebruik van het databestand dat ook ten grondslag lag aan de
kwantitatieve benadering van de poeziegeschiedenis door Van den Akker en
Dorleijn (1996), aangevuld met een soortgelijke inventarisatie van de
Vlaamse poezieproductie.
3 De Ridder 1910, p. 149-150.
4 De Schutter 1918, p. 5.
5 Onder `publicatie' moet een poeziebijdrage worden verstaan, ongeacht de
omvang daarvan. Het kan dus gaan om een gedicht, maar ook om een hele
sonnettenkrans.
6 Uiteraard was het niet mogelijk om van alle dichters de nationaliteit vast to
stellen. Bijvoorbeeld omdat velen onder een niet meer to achterhalen pseudoniem publiceerden — wie was bijvoorbeeld Raadmaar', en wie was
`Krolleke'? Of omdat van veel dichters na hun eerste publicatie niets meer
werd vernomen. Ter bepaling van de nationaliteit van een auteur hebben wij
in eerste instantie gebruik gemaakt van J. Baers' Lectuurrepertorium, een
buitengewoon omvangrijk biografisch naslagwerk over Vlaamse en Nederlandse auteurs. Voor de schrijvers die daarin niet zijn opgenomen (en wat
betreft de auteurs die in tijdschriften publiceerden zijn dat er heel wat) zijn
we er van uitgegaan dat zij die hoofdzakelijk of alleen in Vlaanderen publiceerden Vlamingen waren en voor auteurs in Nederlandse tijdschriften hebben we mutatis mutandis hetzelfde aangenomen.
Hier bespreken we de poeziebundels die alleen door een Nederlandse uitge7
ver op de markt zijn gebracht. Co-edities, uitgaven van een Nederlands en
een Vlaams uitgever gezamenlijk, komen hieronder nog ter sprake.
8 Zie Beijert 1997 over de receptie van Gezelle in Nederland.
9 Zie over de geschiedenis van Van nu en straks ondermeer De Crits 1993;
Musschoot 1982, 1985 en 1992; Vervliet 1988 en 1993.
10 Zie voor het beleid van Van Dishoeck t.o.v. Vlaanderen Van de Woestijne
1997 p. 3-4.
11 Zie voor de geschiedenis van Vlaanderen 's Gravesande 1962. Zie ook Musschoot 1988.
12 Zie Greshoff 1969, p. 92.
13 De Ridder 1910, p. 149-150.
14 Robbers 1910, p. 354.
15 De Schutter 1918, p. 9.
16 Simons 1987, p. 11.
17 Ibidem.
18 Monteyne 1918, p. 14
19 Ibidem.
20 Van den Akker en Dorleijn 1996, p. 10.
21 Als we de productie-aandelen van de Vlaamse en de Nederlandse poezie-uitgevers vergelijken, is er ook wat betreft de uitgevers die slechts een bundel
uitgeven een grote mate van overeenkomst. Zowel in Vlaanderen als in
Nederland is een substantieel deel van de totale productie afkomstig van
eenmalige uitgeverijen.
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22 Steeds geldt dat dit het beeld is dat uit ons materiaal naar voren komt.
Geenszins willen wij suggereren dat de cijfers voor 100% de poezieproductie correct weergeven.
23 C.A.J. van Dishoeck (51 bundels), W. Versluys (33), W.L. & J. Brusse (37),
P.N. van Kampen & Zoon (31), De Maatschappij voor Goede en Goedkope
Lectuur (18) en S.L. van Looy (14). Deze zes uitgevers alleen al gaven in
Nederland meer dan 50% van het totale aantal bundels uit. Zie ook Van
den Akker en Dorleijn 1996, p. 15-16.
24 De Glas 1989, p. 63.
25 Zie Vanlandschoot 1984.
26 De Glas 1989, p. 68.
27 Johannes 1995, p. 110-111.
28 Zie De Schaepdrijver 1997, p. 25-32 over de Vlaamse Beweging en de strijd
voor culturele `opheffing'.
29 In dit licht moet ook het onderscheid tussen Vlaanderen en Groot Nederland
worden gezien. Hoewel de naam van dat laatste tijdschrift programmatisch
aandoet, stelde Buysse literaire kwaliteit voorop en niet de culturele ideologie van de Vlaamse Beweging. Groot Nederland was programmatisch in zijn
gebrek aan programma. Cf. Siem Bakker: 'Het maandblad Groot Nederland
werd opgericht vanuit het verlangen naar een Groot-Nederlandse literatuur
[...]. Het uitgangspunt hierbij was dat creativiteit een grotere bijdrage tot
deze literatuur zou leveren dan congresses en andere vormen van discussie.'
Bakker 1985, p. 79.
30 Ludo Simons bevestigt in zijn uitgeverijstudie dat de prijsverschillen een
belemmerende werking op de verkoop van het Vlaamse boek uitoefenden.
Simons 1987, p. 7.
31 'In Vlaanderen was het analfabetisme [...] het omvangrijkst: 288 van de duizend mannen, vrouwen en kinderen konden er in 1910 lezen noch schrijyen. In het Waalse land waren dat er 224, in Brabant 230.' De Schaepdrijver
1997, p. 33.
32 Zie over `activisme' en `passivisme' De Schaepdrijver 1997, p. 255-288.
33 Zie daarvoor Simons 1987, p. 47-55.
Nieuwsblad voor den Boekhande11917, p. 444.
34
Nieuwsblad voor den Boekhande11915, p. 770.
35
36 Van de Woestijne 1997, p. 195-196.
37 De wisseling van de wacht had niet alleen betrekking op de uitgaven van
Vlaamse auteurs. Toen in 1931 Cornelis van Dishoeck overleed, zou zijn
noon de uitgeverij verder zetten, mar met minder geestdrift dan zijn vader.
De positie van Van Dishoeck als vernieuwend en prestigieus uitgever wordt
vanaf het midden van de jaren twintig overgenomen door Stols. Zie Van den
Akker en Dorleijn 1996, p. 17-19.
38 Simons 1987, p. 57-146.
39 Vanlandschoot 1984, p. 155.
40 Mussche 1930, p. 3.
41 Van den Akker en Dorleijn 1996, p. 22.
42 Van den Akker en Dorleijn 1996, p. 24.
43 Zie Missinne 1994, p. 44-57.
44 Simons 1987, p. 38.
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45 Simons 1987, p. 132-135.
46 Zie bijvoorbeeld Van Passel 1958.
47 Geciteerd in Van der. Vorm 1995, p. 20.
48 De Bock 1979, p. 11-12.
49 Geciteerd in Van der Vorm 1995, p. 18.
50 De Bock 1979, p. 16.
51 Ibidem.
52 De Bock 1979, p. 14.
53 De Bock 1979, p. 32.
54 Nieuwsblad voor den boekhande11930, p. 490.
55 Mededeelingen, 1934, p. 17.
56 In De boekenkastverschenen bijvoorbeeld oorspronkelijke bijdragen van letterkundigen. Verslagen van vergaderingen en dergelijke verschenen in het
andere orgaan van de VBVB, Mededeelingen, dat specifiek voor de leden
bestemd was en onregelmatig verscheen. Na het verscheiden van De boekenkast in 1935, werd Mededeelingen het voornaamste orgaan, dat sindsdien
ook stipt maandelijks uitkwam.
57 Mededeelingen 1935, p.366.
58 Zie over De boomgaard en de rol van Nederlandse auteurs bij dat tijdschrift
(naast Greshoff ook Gossaert, Van Eyck, Bloem en Van Eckeren) Weisgerber
1956.
59 Van de twintig Nederlandse tijdschriften waarin wij in de jaren 1911-1920
Vlamingen vonden, waren er vier katholiek: Van onzen tijc4 De katholiek,
De varende zanger en De beiaard.
60 Zie Putman 1982.
61 Zie De Glas 1989, p. 121.
62 Zie Oversteegen 1993.
63 Het redactie-adres van Werk was enkel dat van Manteau in Brussel, en volgens onze criteria zou dit dan ook een Vlaams tijdschrift zijn. Wij sluiten
ons echter ter wille van de overzichtelijkheid aan bij de gangbare visie in de
neerlandistiek die Werk als een Nederlands tijdschrift beschouwt. Zie
Hoogerhuis 1981.
64 Van den Akker en Dorleijn 1996, p. 19-20.
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Convergentie en bijna-unanimiteit
Een blik op de receptie van Karel van de Woestijnes poeziel
Anne Marie Musschoot

In het onderzoek naar convergenties en divergenties in de receptie van poezie in
Noord en Zuid biedt de manier waarop werd gereageerd op het werk van Karel van,
de Woestijne een onmiskenbaar voorbeeld van convergentie, ja, zelfs van bijnaunanimiteit in de onmiddellijke en biijvende waardering. Toch is het interessant
ook pier na te gaan hoe die beeldvorming tot stand is gekomen in de literaire kritiek, de beeldbepalende institutie van de literatuurbeschouwing bij uitstek, en te
zien hoe alle grenzen 'plots' blijken weg te vallen bij de receptie van een `groot' dichter. Bovendien kan worden geconstateerd dat zelfs in deze in grote lijnen convergerende opinies ook verschillen aanwezig zijn die een verkiaring vinden in de divergerende belangenvelden van de literaire circuits in Noord en Zuid.
Zeker is alvast dit: als representatief dichter van de Van Nu en Straks-beweging
was Van de Woestijne als beginnend dichter meteen welkom in Nederland: het was
de periode waarin, naar het woord van Albert Verwey, een samenwerking 'op voet
van gelijkheid' tot stand werd gebracht (vgl. Musschoot 1992) en waarin de
gewoonte ontstond dat het werk van 'de betere' Vlaamse schrijvers in Nederland
werd gepubliceerd, waardoor hun prestige meteen werd gevestigd en bevestigd.
Cyriel Buysse, die als eerste Vlaming een novelle gepubliceerd kreeg in De nieuwe
gids (De biezenstekker, 1890) was hen hierin voorgegaan, overigens naar het directe
voorbeeld van zijn tante Virginie Loveling, die veel van haar werk in Nederlandse
tijdschriften voorpubliceerde.
Tijdens het leven van Vari de Woestijne werden vijftien dichtbundels gepubliceerd; twaalf ervan verschenen bij Nederlandse uitgevers. 2 Bovendien werden de
drie in Vlaanderen gedrukte bundels overgenomen of merle verdeeld door een
Nederlandse uitgeverij: de resterende exemplaren van de debuutbundel Eerste
verzen zijnde: het vader-huis (1903), gedrukt op de handpers van J. de Praetere te
St.-Martens-Latem, werden overgenomen door Veen, De modderen man (1920),
uitgegeven door het Rode Zeil te Brussel, werd in Nederland verdeeld door Valkhoff & co te Amersfoort, en Substrata (1924) , uitgegeven bij De Sikkel te Antwerpen, werd in Nederland verdeeld door C.A. Mees. 3
De receptie van deze werken, evenals van Van de Woestijnes proza, bleek vrijwel
unaniem positief. Uit een nadere bestudering van dit omvangrijke materiaal blijkt
evenwel dat het evidente beeld van een onmiddellijke erkenning van een groot dichter genuanceerd dient te worden. In het unisono lofkoor zijn enkele tegenstemmen
aanwezig, die in eerste instantie te maken hebben met verschillen in poeticale opvattingen — dat zijn overigens cruciale momenten in het canoniseringsproces maar
in tweede instantie ook een oorzaak vinden in niet-literaire, met name (cultuur-)
politieke verschillen. Zowel Paul van Ostaijen als, zowat tien jaren later, Wies
Moens hebben Van de Woestijne bij 'het andere kamp' ingedeeld omdat hij zich als
passivist tijdens de oorlog ver heeft gehouden van de Vlaamse strijd en het politieke activisme. Daarnaast zijn er ook critici of recensenten die de poezie van Van de
Woestijne te duister en te moeilijk vinden, te ontoegankelijk voor de `gewone' lezer.

CONVERGENTIE EN BIJNA-UNANIMITEIT

Van de Woestijnes betekenis lag al heel snel vast, maar hij stond ook meteen op
eenzame, voor velen ongenaakbare hoogte.
In wat volgt ontbreken kwantitatieve gegevens. Het — op zich wel zeer omvangrijke
— materiaal is in deze Ease van het onderzoek nog niet volledig en het is ook te ongelijksoortig om een statistisch relevant onderzoek op te leveren. Forte aankondigingen en diepgaande analyses komen naast elkaar voor maar hebben inhoudelijk niet
dezelfde status. Een touter kwantitatieve analyse van dit receptiemateriaal zou dus
een onjuist beeld opleveren. Belangrijker in de beslissing om het materiaal alleen
kwalitatief en niet kwantitatief te behandelen, is evenwel het feit dat het hier noodgedwongen om een eerste deelonderzoek gaat: de beperking tot de poezie brengt
mee dat de recensies en artikelen over het proza buiten beeld blijven, terwijl het
proza vanaf 1908 in de kritiek juist nadrukkelijk werd gekarakteriseerd in vergelijking met de poezie. Veel uitspraken over de poezie blijven dus onverwerkt. Toch
lijkt het mogelijk, ook in dit partiele onderzoek, de tendencies in het canoniseringsproces van Van de Woestijne aan te wijzen. Het bestudeerde materiaal, dat de
periode 1910-1940 bestrijkt (dus vanaf de derde dichtbundel, De gulden schaduw)
blijkt ondanks zijn onvolledigheid in ieder geval een genuanceerder beeld op te leveren dan men op het eerste gezicht zou kunnen denken.
Er werd al op gewezen: Van de Woestijnes debuutbundel, Eerste verzen zijnde: het
vader-huis (1903) werd zowel in Nederland (door W. Kloos, A. Verwey en W.G.
van Nouhuys) als in Vlaanderen (door P. van Langendonck, V. de Meyere en
L. Ontrop) zeer positief onthaald, ofschoon Verweys bewondering gemengd was
met scepsis tegenover de coverdaad' van Van de Woestijnes taal (zie Musschoot
1990). Opmerkelijk hierbij is, dat de reputatie van de dichter de publicatie van zijn
bundel in de tijd ruimschoots was voorafgegaan: een aantal Vaderhuis-gedichten
was eerder verschenen in Van Nu en Straks (en andere tijdschriften) en had kennelijk grote indruk gemaakt. Het toch wel merkwaardige resultaat hiervan was dat Van
de Woestijnes allereerste aparte publicatie, 4 een bundeling van zijn verslagen over
de tentoonstelling over De Vlaamsche Primitieven te Brugge, geschreven voor De
XXe Eeuw (in de afleveringen 9-12, 1902), in de kritiek werd begroet als het werk
van een dichter. Ook deze beeldvorming-voorafgaand-aan-de-publicatie levert een
eensgezindheid op, zowel in de kritische bedenkingen als in de waardering van de
dichter.
August Vermeylen besprak het boekje in Vlaanderen (1903) en moest erkennen:
`ik weet niet waar het thuis te brengen'. Van de Woestijne schreef het werkje naar
eigen zeggen `weer om schoonheid dan om geschiedenis' en biedt het de lezers dan
ook aan als een `volkomen-subjectieve studie'. Maar volgens Vermeylen is deze studie `juist niet subjectiefgenoeg'. Er zijn ook anekdotische beschrijvingen bij de vleet
en de auteur geeft discussies van kritische aard op een domein dat het zijne niet is.
En dit terwijIde lezer, die weet dat hier een dichter aan het woord is, zoekt `naar zijn
spontane en zuivere en rijke Die lezer waardeert in dit boekje vooral de bladzijden `waar de dichterziel naar boven fiche en de taal die — ofschoon naar de smaak
van Vermeylen `wat gemaakt' — toch altijd 'die fijne, heldere, mooie klanken-muziek
[vertoont] die van hem is, en van hem alleen'. Van de Woestijnes vroege faam was
niet beperkt tot eigen kringen ( Van nu en straks en Vlaanderen). Hoofdredacteur van
het Antwerpse blad Onze Kunst, Paul Buschmann jr., introduceerde het boekje over
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De Vlaamsche Primitieven nog explicieter dan Vermeylen als het werk van een dichter:
En dat hier een dichter de pen voert, een fijngevoelig, teer bewerktuigd mensch, —
evenzeer als een kunstenaar van het woord, — voelt men op iedere bladzijde, in elken
volzin. Hij vindt, bij het beschrijven der tafereelen, treffende, schilderachtige woorden
[...] (Buschmann 1903: 95).

Buschmann verkiest de kunstbeschouwing van de dichter, die doordringt 'tot het
wezen, tot de ziel der scheppingen' boven de moderne kunstkritiek, die meer en
meer 'als drooge, dorre, haast exacte wetenschap' beoefend wordt; Van de Woestijnes Ingeboren artisticiteit' is voor hem een godsgave en de kritische opmerkingen
die Buschmann ook wel heeft bij de in gebreke blijvende kunsthistorische kennis
van de jonge dichter, worden met veel begrip aangebracht: 'zoo hier dan op zekere
zwakke zijden moest gewezen worden, dienden vooral de zeer prijzenswaardige hoedanigheden erkend en naar voile waarde geschat' (Buschmann 1903: 96).
Dat Buschmann aandacht vroeg voor de jonge, veelbelovende dichter was overigens niet zo bevreemdend: Buschmann had eerder, samen met Pol de Mont, De
Vlaamseschoo/uitgegeven, een tijdschrift dat bijdroeg aan de vernieuwing in de literatuur en in de typografie en boekillustratie (o.m. door Karel Doudelet). Met Onze
Kunst (1902-1914) zette hij de artistieke vormgeving in Art-Nouveau-Stijl verder,
maar dan in een strakkere, meer geometrische uirvoering. 5 Maar Van de Woestijne
kreeg ook van elders steun: het boekje over de Primitieven werd aangekondigd met
"t Is prettig geschreven en zeker belangrijk voor 't publiek' in de Gentse liberale
krant Het Volksbelang (7 februari 1903). Auteur van het stukje is PA., wellicht te
identificeren als Pol Anti, dat is de oud-huisleraar van de jonge Van de Woestijne.
Hij was zelfpedagoog en dichter en heeft heel vroeg al het talent van de jonge knaap
ontdekt en gestimuleerd. Ook in Dietsche warande en Belfort, waar Hendrik de
Marez (1903) wel de `zeer zwakke zijden' op wetenschappelijk gebied nadrukkelijk,
zij het op vriendelijke toon, aanstipte, werd erop gewezen dat het hier om `een zeer
gelukkige verschijning' ging omdat de schrijver heeft gepoogd `meer poezie te stellen in een onderwerp dat sours met te veel dorheid behandeld wordt'. Van de
Woestijnes kleine kunsthistorische studie wend in 1941 nog herdrukt maar kreeg
toen minder aandacht (en zijn aankondigingen bekend van H. in Het nieuws van
den dag en van J. Hallez in Boekengids). Zoveel jaar later was het gebrek aan wetenschappelijke argumentatie nog zoveel evidenter geworden, maar `toch blijft het
altijd het standpunt van een grooten dichter' (`H' 1942).
In de vrij omstandige reacties op De gulden schaduw (1910) tekenen zich vaste patronen af. In de korte, anonieme presentatie in Het nieuws van den dag (16 augustus
1910) wordt de aandacht gevestigd op het wel-overwogen architectonische bouwwerk, op lets klassieks in den statigen gang van de versregels' en op 'de rustige, stoere kracht van uitbeelding'. De recensie van Is. Querido (Algemeen handelsblad8 september 1910) opent met een twee maal herhaalde kwalificatie `pompeus' maar heft
verder een lange lofzang aan op de kwaliteiten van deze poezie, het werk van een
`fijne, wrange, sensueel-levende ziel' dat diep weet te ontroeren door zijn visionaire
kracht en vooral door de muziek van zijn vers. Querido zal zijn expliciete bewondering voor Van de Woestijne, voor hem `een der merkwaardigste dichters van dezen
tijd' ook later nog onverminderd herhalen (Querido 1915 en 1922).
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Interessant is de bespreking van Carel Scharten in De gids (1910) . Omdat De gulden schaduw vrijwel gelijktijdig verscheen met Vergeten liedjes van P.C. Boutens
diende een vergelijking van beide bundels zich aan: bij beide dichters constateert
Scharten een `zich versteken' in een `schoone vindbaarheid' (of onvindbaarheid,
voegt hij eraan toe), wat hem de bedenking ingeeft dat hij, `hoewel hunne wijde verschillen aanwijzend, niettemin den Vlaming den Vlaamschen Boutens noemen
kon' (Scharten 1910: 534) — een uitspraak die veel echo's heeft nagelaten in latere
kritieken, zowel instemmende als afwijzende. Scharten werkt verder vooral de verschillen uit zonder daar evenwel een Noord-Zuid-tegenstelling aan te verbinden.
De vergelijIdng mondt uit in de synthese Gotiek versus Renaissance en de vraag wie
van beiden nu de grootste dichter is blijft onbeantwoord. Wel wordt aangestipt dat
Van de Woestijne niet tot Boutens' hoog-zuiveren won' reikt en dat hij nog vaak
met de taal kampt: hij is meermalen duister — een verwijt dat als kritische ondertoon een basso continuo vormt in de Van de Woestijne-kritiek. Diezelfde bedenking werd, zoals hiervoor reeds aangestipt, door Albert Verwey al geformuleerd naar
aanleiding van Het vader-huis.
Verwey heeft ook in 1905, naar aanleiding van de bundel Verzen (die een herdruk van Het vader-huis bevat, samen met de tweede bundel De boom-gaard der
vogelen en der vruchten en `vroegere gedichten'), een zeer uitvoerig analytisch stuk
over Karel van de Woestijne geschreven waarin hij dieper is ingegaan op de stemmingskunst van de eerste bundel. De `moede bevalligheid van zinnelijke verfijning'
wordt er in Europees verband geplaatst, en Van de Woestijne wordt er `een prerafaelitisch jongeling' genoemd, 'die na een kortstondig verblijf in Londen naar Parijs
overgestoken, zich eerst later, op een wandeling langs de Leie, bewust was geworden van zijn ingeboren Vlamingschap', terwij1 hij tegelijk ook een `gemoedelijke
Vlaming' is gebleven, gehecht aan huis, streek, werkkring en vrienden (Verwey
1905: 110-111). Vervolgens wijst Verwey op invloed van De Regnier (`overforschheld in de beelden'), die zich in de tweede bundel heeft doorgezet en waardoor ook
Van de Woestijnes `fransche oorsprong' duidelijk wordt. Hier schetst Verwey dan
ook — wat eerder uitzonderlijk is in de Van de Woestijne-kritiek — een tegenstelling
tussen `Noordelijker dichters' en `Zuidelijker zangers'. De Noordelijken hechten
meer aan de bouw en de schoonheidsontroering is bij hen een innerlijke eenheid;
bij de Zuidelijken is het schoonheidsgevoel `onafscheidelijk van schoone lijnen die
ze buiten zich gezien hebben' (117). Wat Verwey hier aanstipt zal de kern blijken te
zijn van een groeiende poeticale tegenstelling: de Vlaamse dichter — met zijn Franse oorsprong — houdt ons 'in een toestand tusschen [uiterlijk] voelen en [innerlijk]
verbeelden in'; de nieuwe Nederlandse dichtkunst die Verwey op de voorgrond zal
brengen in zijn eigen tijdschrift De beweging, gaat echter uit van de innerlijke beweging en verbeelding. Hier wordt dus een fundamenteel verschil tussen Noord en
Zuid in het licht gesteld waarbij het zuidelijke, Van de Woestijniaanse principe, dat
helemaal door het Franse symbolisme is be1nvloed, staat voor het verfijnde registreren van de uiterlijke werkelijkheid. Verweys uitgebreide commentaar bij enkele
gedichten uit De boom-gaardeindigt echter met een positiefslotakkoord: 'Karel van
de Woestijne heeft van de jongere dichters de stoutste worp gedaan: hij zal er nog
stoutere doen' (Verwey 1905: 128).
De 'twee-ledigheid' van Van de Woestijnes talent — de verfijnde weergave van
schoonheidsindrukken van de buitenwereld — tegenover de `naakte' weergave van
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`de stern van zijn gedachte' — vormt ook de kern van Verweys bespreking van De gulden schaduw. Verwey acht de `schoone zintuigelijkheid' van de Vlaamse dichter, de
`uit Frankrijk ons aanwaaiende overgevoeligheid voor indrukken' (1910: 319 en
323) achterhaald; ze gaat ten koste van het beeldend vermogen. Verwey wenst Van
de Woestijne geen verwijt toe te sturen. Aileen, wat hem voor ogen staat is een nieuwe poezie, een hele Vichterlijke beweging' die haar krachten put niet uit de waarneming van de buitenwereld maar in de rust van de geest, in het innerlijke. De redenering past in de ontwikkeling en profilering van de poezie in en rond Verweys
tijdschrift De beweging, dat zich afzet tegen de hyper-individualistische en sensitivistische poetica van Tachtig; ze zal verder worden gezet naar aanleiding van Van de
Woestijnes volgende bundel. De Vlaamse dichter werd dus als repoussoirbetrokken
in een intern-Nederlandse poeticale discussie.
In de Vlaamse kritieken over De gulden schaduw zijn geen artikelen te vinden die
dezelfde diepgang vertonen als de bespreking van Verwey. K.E. (Hooger leven 1910)
herinnert aan de woorden waarmee Van Langendonck zijn recensie van Het vaderhuis opende: 'Karel van de Woestijne behoort niet tot diegenen, welke ooit populair worden of er maar eenigszins naar streven' en vormt hierbij een schakel in een
terugkerend beoordelingspatroon; Van de Woestijne is voor velen te moeilijk, te
mooi, te geniaal, te complex, te ontoegankelijk; deze poezie kan alleen genoten worden door enkele `zoogezegde fijnproevers'. Het besluit van K.E. is zo mogelijk nog
duidelijker: `ik beken het eenvoudig, ik geraak uit al die symbolen niet wijs'. Joris
Eeckhout, Van de Woestijnes latere biograaf, formuleert in Jong Dietschland (1910)
vooral zijn bewondering voor 'den grootsten onzer tegenwoordige Vlaamsche dichters'. Hij doer dit, zoals in veel van zijn stukken, met het overschrijven van verscheidene gedichten en met een verwijzing naar een welbekend cliche: het temperament van de dicker vertoont een oer-kenmerk van de Vlaamse ziel: een
wonderlijk mengsel van godsdienstigheid (of mysticisme) en zinnelijkheid. Eeckhout trekt, net als Scharten, de vergelijking met Boutens door. Maurits Sabbe van
zijn kant wees erop dat `geen ander levend Nederlandsch dichter' Van de Woestijne
overtreft 'in den edelen orgeltoon zijner woordmuziek' (De vlaamsche girls 1911:
170), terwijl Jules Persyn (Dietsche warande en Belfort 1910) toch jets dieper op de
bundel wist in te gaan. Voor Persyn is Karel van de Woestijne echter 'de Renaissance-wens' een terugkerende omschrijving in de kritiek — wiens werk lijdt onder
onduidelijkheid en bombast.
Onder de reacties op de twee bundels Interludien (An. 1912; Sabbe 1913; O.V.H.
1913; Walch 1914 voor deel I; An. 1915, Kuiper 1915 en Querido 1915 voor
deel II) vraagt vooral het artikel van Albert Verwey, uitsluitend gewijd aan het eerste gedicht, 'De Paarden van Diomedes' (in Interludien I), de aandacht (Verwey
1913). Verwey noemt dit het talentrijkste van de drie gedichten in de bundel en
wijst in de bekende zeepassages (overeenkomstige wendingen' aan `als bij Gorter'.
De vergelijking is niet toevallig: Van de Woestijne, net als Gorter, tracht het wezen
van de zee voor te stellen en zocht dit wezen volgens Verwey `enker in 'het uiterlijk':
`de aaneenschakeling van schilderachtige trekken rondom de eens opgevatte voorstaling is hem hoofdzaakWerwey 1913: 303). Vervolgens gaat hij in op de cornpositie, waarvan men — indien dit gedicht een schilderij was geweest zou kunnen
zeggen: 'het rammelt'. Waarmee Verwey dan de reeds vroeger uitgezette grondlij-
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nen van zijn Van de Woestijne-kritiek uitwerkt: Van - de Woestijnes werk wordt
gekenmerkt door spanning en gebrokenheid, het getuigt van `hartstochtelijke liefde voor het afzonderlijke zintuigelijke beeld zelf' (306) en de dichter wordt, zoals
de `typische Gentenaar' die hij zelfzo treffend heeft gekarakteriseerd, `gedrukt door
de omringende werkelijkheid' die hij met loppige wil' zoekt te beheersen. De conclusie dat 'De paarden van Diomedes' in Van de Woestijniaanse termen een wel `zeer
gentsch gedicht' is, leidt dan verder tot het formuleren van de reeds bekende poeticale tegenstelling:
Tien tegen een dat Karel van de Woestijne aan dat wat in Nederland en elders onder
geestelijke poezie verstaan wordt, levenslang vreemd zal blijven. Geest — we zagen het
— kent hij enkel als intellekt. Gevoel verlangt hij alleen als gewaarwording (Verwey
1913: 311).

Op die manier werd Van de Woestijne definitief gecanoniseeerd: een toonaangevend dichter en criticus erkent het talent van de dichter maar zet zich tegen hem af
om de eigen poezieopvatting te profileren. Wat Verwey, vanuit zijn nieuwe poezieconcept, deed in Nederland, gebeurde even later ook uitgebreid in Vlaanderen.
Daar werd het scharniermoment in de literatuurgeschiedenis vastgelegd door Paul
van Ostaijen, die vanuit zijn modernistische poetica in frontale aanval is gegaan
tegen zijn voorganger. Het verhaal van deze confrontatie, die behalve evidente
tegenstellingen ook een groeiende poeticale verwantschap laat zien in de latere ontwikkeling van beide dichters, werd al elders geschreven (Musschoot 1976). In het
begin van de jaren '20 was de strijd tussen de generaties, dat is de eigen positionering van de nieuwe generatie, al beslist.
De jonge Vlamingen die zich in de jaren '20 groepeerden in de modernistische
tijdschriften Ruimte en Vlaamsche arbeid (reeks II), zetten zich scherp af tegen de
idealen van Van nu en straks, die ze te individualistisch en te elitair achtten. In zijn
kleine monografie over Van de Woestijne stelde Marnix Gijsen in 1920 al dat de
Van nu en straksers het individualiteitsprincipe weliswaar niet op dezelfde manier
`preconiseerden' als de Nieuwe gidsers — de erfenis van de romantische Vlaamse
beweging deed hen inderdaad streven naar een meer sociaal-evenwichtig ideaal —
maar dat Van de Woestijne, ook nu de grote tijd van Van nu en straks voorbij bleek
te zijn, toch 'steeds de grote individualist gebleven' was (Gijsen 1920:24; in VW
5:704). In zijn polemische stuk 'De uitvaart der 90ers' (1921) stelde Gijsen het nog
principieler: het individualistische programma van de Negentigers ( Van nu en
straks) bevatte essentieel `een doodvonnis'. Hij aarzelde dan ook niet in een beweging het dilettantisme van Herman Teirlinck — volgens Gijsen niet een weergave van
het diepste Leven, maar van innerlijke leegte — van de kaart te vegen en Van de
Woestijnes De modderen man af te doen als een `zwanenzang'. Voor de nieuwe generatie waren de eminente Van nu en straksers 'passe': hun `moedwillige afzijdigheid'
werd door de ethisch bewogen jonge kunstenaars van het humanitair expressionisme asociaal genoemd en dus niet meer aanvaardbaar.
De `uitvaart' kondigde de definitieve bijzetting aan in het mausoleum van de literatuurgeschiedenis. Toch heeft dit het beeld van Van de Woestijne als dichter niet
wezenlijk aangetast. Integendeel: in de kritiek doken ook nieuwe namen op, die hun
waardering voor de dichter formuleerden en op die manier laten zien dat er zowel
in Noord als in Zuid antimodernistische tegenkrachten aan het werk waren. Onder
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hen Jacques Bloem, die De modderen man het werk noemde 'van een der edelste
geesten en eerste dichters van onze taal en tijd'. Bloem, behalve dicker ook eminent criticus, karakteriseerde Van de Woestijne als volgt:
Van de Woestijne is een van die dichters, bij wie de oorspronkelijke tweespalt uit
haast niet een van zijn regels afwezig is. Dit stempelt hem — in verband met de
schoonheid van zijn verzen [...1 — tot een figuur, wiens belangrijkheid nu gelukkig
niet meer wordt betwist (Bloem 1921: 522)

en wees verder ook op [d]ie eenheid van toon [die] ook altijd het bewijs van een
sterk en echt dichterschap' is. De waardering van Bloem spoort met de houding die
de meer traditionalistische jongeren aannamen. De poetica van Bloem ligt immers,
net als die van de dichters van 't Fonteintje (Richard Minne, Maurice Roelants, Reimond Herreman) in het verlengde van de Franse ecole romane en de zich in de breedte vertakkende neo-classicistische tendenties tijdens het interbellum. Het is dan ook
niet verwonderlijk dat deze jongeren zich niet afzetten tegen Van de Woestijne en
dat er zelfs sprake kan zijn van directe beInvloeding, zoals bij Jan Greshoff 6 , die de
invloed van Van de Woestijne op de jongere tijdgenoten in Noord-Nederland zelfs
groter achtte dan die van Boutens (Greshoff en De Vries 1925:307).
Opvallend is overigens, dat vooral de tweede druk van De modderen man, voorafgegaan door Het menschelijk brood (1930) aandacht heeft gekregen in de kritiek —
de eerste druk was een bibliofiele uitgave, verschenen in beperkte oplage — en dat
de Vlaamse beschouwingen over de bundel (Van Cauwelaert 1931; Caeymaex
1931) naar omvang en inhoud bijzonder pover afsteken tegen de Nederlandse
(Houwink 1930; Van Vriesland 1931). De beschouwing van Van Vriesland is een
bijzonder genuanceerde afweging van de betekenis van Van de Woestijnes poezie,
die `onze jeugd' met inzicht de weg had gewezen en wiens invloed niet minder was
geweest dan die van Kloos, Gorter, Verwey, de jonge Boutens, Verlaine, Baudelaire.
Van de Woestijnes dichtwerk `vertegenwoordigde alles, wat wij sinds onze vroegste
jeugd hartstochtelijk vereerd hadden', maar dat alles is nu voorbij. De modderen man
heeft bij zijn verschijnen weliswaar nog diepe indruk gemaakt, maar het boek bevatte poezie van vOcir de oorlog, van een tijdperk dat afgesloten is en dat dus Oen openbaring meer kon zijn. De lyriek heeft inmiddels andere grondslagen gekregen. De
teneur van deze zeer heldere globale karakterisering is niet wezenlijk anders dan die
van de polemische bijdragen van Marnix Gijsen, maar bij Van Vriesland houdt ze
geen afwijzing in van het `oude' West-Europese cultuurleven. Aileen:
de dichter, die ons steeds als een der vereerenswaardigste toppunten onzer beschaving
was voorgekomen, bleek plotseling tevens een eindpunt (Van Vriesland 1931).

In 1924 verschenen twee bundels van Van de Woestijne: Zon in den rug, in feite een
derde bundel 'interludische poezie' of langere, epische gedichten die de dichter zag
als een `tussensper, een snort rustpunt tussen de autobiografische lyriek in; en daarnaast nog Substrata, een bibliofiel uitgegeven bundel die een belangrijke ontwikkeling laat zien in de poeticale opvattingen van de dichter, maar door de kritiek vrijwel onopgemerkt is gebleven of op weinig sympathie kon rekenen. Zo werden deze
lernen van poezie', uitdrukking van's dichters zoektocht naar een zuivere vorm van
poezie, door RN. van Eyck (1925b), vooraanstaand criticus in De beweging,
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beschouwd als curiosa die beter ongepubliceerd waren gebleven. Dit boek is voor
hem een `onbevredigend surrogaat'. Henrik Scholte (1926) meende zelfs dat Substrata als cuitsluitend spel' diende gezien te worden en dan nog `een spel, dezen dichter onwaardig'. De uitgave acht hij 'wel het pijnlijkst voorbeeld' van 'het gemis aan
zelficritiek, dat Karel van de Woestijne steeds gekenmerkt heeft'. Aileen de anonieme recensent van de Vlaamse krant Het laatste nieuws (28 juni 1924), wist in een
kort aankondigend stukje dat het in deze regels ging om 'de kwintessens, het merg
van een gedicht, bondig en "af", iets in den aard van het Japansche hal-kar.
Door de drie epische gedichten in Zon in den rug werd de kritiek niet opgeschrikt. De bundel lag helemaal in het verlengde van Interludien I en II en lokte de
bekende, veelal positieve reacties uit, onder meer ook van P.N. van Eyck (1925a:
`Vlaamsch Renaissancist'; `rijke maar vermoeide zintuigelijkheid') en van Lode
Monteyne (1924-1925), die de gedichten in verband bracht met de mythologische
schilderij en van Rubens.
Martinus Nijhoff (1926a) signaleerde dat het genre van de interludische poezie
minder gehoor vond dan Van de Woestijnes overige werk maar meende dat de bundel terecht werd bekroond met de `grote literatuur-prijs van de Belgische Staat', terwijl juist deze bundel voor Paul van Ostaijen een aanleiding vormde om uitgebreid
in te gaan op de verschillen met zijn eigen, modernistische opvattingen over poezie.
De verschillen in de waardering van Nijhoff en Van Ostaijen kunnen wel typerend worden genoemd. Anders dan voor de extreme en consequence modernist Paul
van Ostaijen, is Van de Woestijne voor Nijhoff, door A.L. Sotemann terecht gekarakteriseerd als een `niet-spectaculaii modernist, op dat moment nog steeds de
grootste dicker van zijn tijd: er 'is nog steeds geen dichter in Vlaanderen die naast
hem staan kan' en, terugzoekend in de tijd, is er alleen 'de kleine pastoor uit
Kortrijk', Guido Gezelle, die tot zijn hoogte rijst. Van Ostaijen daarentegen, die net
als Verwey wijst op de `eenzijdigheid' van Van de Woestijnes lyriek, onderbouwt zijn
analyse met een vergelijking met Gorter en met een situering in de buurt van George
Minnes plastiek; hij toetst zijn eigen opvatting aan die van Nijhoff, die in zijn
bespreking van Het zatte hart (1926b) Van de Woestijne een Vichterdiei had
genoemd, wat volgens Van Ostaijen echter niet van toepassing was. Niettemin: Van
Ostaijen wijst Van de Woestijnes poezie niet meer af, hij wil alleen nog de Vifferensen, die zijne belangstelling van de onze scheiden', blootleggen (Van Ostaijen
1926:421; meer hierover in Musschoot 1976).
Geheel in overeenstemming met deze, zij het genuanceerde en onderling zeer verschillende, waardering van twee jongere tijdgenoten die als modernisten elk op hun
manier de Loon hebben gezet voor de poezie van het interbellum, tekende zich in
het bredere veld van de kritiek een steeds duidelijker afgesloten beeld af. Bij Van de
Woestijne is geen spoor van modernisme te bekennen, maar hij is nu at een
dichter (vgl. Houwink 1926) en dus van alle tijden. Voor sommigen blijft hij
ongenaakbaar, anderen herlezen hem met bewondering voor zijn zuiver meesterschap (Cornette 1926b). Toch ontbreekt ook in de latere beschouwingen de kritische stem of de nuancering niet; en ze is niet van de minste. Simon Vestdijk, in 1936
aangetreden als redacteur van Groot Nederland, had het over (een klassiek voorbeeld
[...] van een ontwikkeling naar snel verstarrende monumentaliteit'; en:
Van de Woestijne was met 30 jaar reeds overgeleverd aan een consolideeringsproces,
dat zijn poezie den levenden adem moest afsnijden, ook al behield hij zijn
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verbluffende virtuositeit, zijn weelderig beeldend barok, zijn in laatste instantie toch
weer zeer persoonlijke rhetoriek (Vestdijk 1937:101).

Het is overigens opvallend dat slechts weinig eigentijdse critici oog hebben gehad
voor de ontwikkeling van Van de Woestijnes poezie na de oorlog. Het is pas veel
later, met de postume uitgave van Wiekslagom de kim (1942), dat duidelijk is geworden niet alleen dat de dichter zijn laatste drie bundels als drieluik had geconcipieerd7, maar ook dat daarin een andere Van de Woestijne naar voren kwam, een
dichter die de zintuiglijke stemmingslyriek achter zich had gelaten en had gekozen
voor een meer `geestelijke' lyriek, afgestemd op een metafysische dimensie (die overigens al in zijn Vader-huis gedichten aanwezig was).
Aan de laatste twee bundels werden trouwens relatiefweinig artikelen gewijd. Jan
R.Th.Campert (1928) wees wel nadrukkelijk op de kentering, een definitieve wijziging waarvan hij de syptomen het overtuigendst op de voorgrond zag komen in
God aan zee. Kenmerkend voor deze `nieuwe' Van de Woestijne noemt hij de afwending van het aardse en de Veemoed'. Ook Nijhoff (1927) had weet van de aangekondigde trilogie. Hij vermoedde dat de nieuwe gedichten een `groot geestelijk
geheel' vormden en dat dit geheel een `hogere zin' had. De 'done zelfspot' van een
gedicht als "k Zit met mijn lamme benen /in de assche van een stervend vuur' laat
een andere Van de Woestijne zien, die met een sneller ritme schrijft dan `zijn doorgaans slepende zwaarte': `aangrijpende' poezie, meent Nijhoff. Ook Urbain van de
Voorde (1927), die enkele jaren later een uitgebreider essay over Van de Woestijne
zou publiceren (1934), signaleerde de ontwikkeling. Voor hem vormde die echter
een neergaande beweging.
Meer synthetische bijdragen, waarin aandacht werd besteed aan de ontwikkeling in
Van de Woestijnes poezie, verschenen in 1928, naar aanleiding van de vijftigste verjaardag van de schrijver. In dat jaar werd een jubileum-uitgave van de Gedichten
gepubliceerd, samengesteld door Jan Greshoff, en werd een begin gemaakt met een
(eerste) verzameld werk-editie, waarvan meteen de twee delen Lyriekverschenen. In
1931 volgde nog een editie van de Nagelaten gedichten. Het zijn even zovele bewijzen van de spontane canonisering van de dichter, die in de kritiek ook door een
explosie van commentarierende artikelen werd begeleid.
Wel vallen toch ook pier enkele niet onbelangrijke uitzonderingen te vermelden.
In het katholieke documentaire blad Boekengids (1928c) stelde een anonieme
Inlichter' dat het na al het bazuingeschal en de feestelijke toespraken nuttig kon zijn
even na te denken over de ethische kant van Van de Woestijnes oeuvre (Zijn werk
is doorloopend zwoel, flauw en laf'). Een groot aantal Vlaamse lezers zal het ook
eens zijn geweest met de mening van Wies Moens, medewerker aan Ruimte en
vertegenwoordiger van het humanitair-expressionisme. Moens was, net als Van
Ostaijen, een aanhanger van het politieke activisme, dat van de Duitse bezetting
gebruik wilde maken om een aantal Vlaamse eisen door te drukken. Voor Moens
behoorde de in politiek opzicht passivistische Van de Woestijne 'tot het andere
kamp' en dat heeft hij ook bij zijn beoordeling laten weten. In een artikel naar aanleiding van de vijftigste verjaardag van Van de Woestijne drukte hij zijn diepe waardering uit voor de kunstenaar: Dichter is hij van dezelfde statuur als de allergrootsten, die zijn tijd heeft voortgebracht'. Maar daarop volgt de bedenking:
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In de scherpe strijd voor de vrijmaldng van zijn verdrukte yolk is Karel van de

.

Woestijne nooit een aktief element geweest. Zijn houding op dit gebied is even lam
als die van zijn litteraire kameraden. Dit geeft aan ons hart een diepe pijn, welke
velen niet vermogen te begrijpen (Moens 1928:154).
In zijn recent uitgegeven memoires (1996) blijkt Moens' kritiek op Van de Woestijnes passivisme echter afwezig te zijn gebleven, net zoals ook het oordeel van Marnix Gijsen in diens latere bijdragen heel wat milder is geworden en zelfs nadrukkelijk van bewondering getuigt.

In het geheel van de canoniserende kritiek zijn weinig verschillen te zien in de oordeelvorming van Nederlandse en Vlaamse critici. Aileen de Vissidente' stemmen
van Marnix Gijsen en Wies Moens, gedeeltelijk ook die van Paul van Ostaijen, kunnen als `typisch Vlaams' worden omschreven: Gijsen omdat hij de mening vertolkte van de prominente, ethisch geengageerde humanitair-expressionistische jongeren — een richting die in Nederland een randverschijnsel is gebleven —; Moens, in
het verlengde van wat Van Ostaijen daarover had geschreven, omdat het om overwegingen ging die betrekking hadden op de Vlaamse politieke constellatie. Maar
globaal beschouwd kan men niet spreken van duidelijke verschillen in de beeldvorming. Zelfs is het zo dat verscheidene bijdragen van Vlamingen in Nederlandse
kranten, bladen en tijdschrijften te lezen waren. De poeziekritiek rond Van de
Woestijne heeft zich dus niet in aparte circuits in Noord en Zuid afgetekend, wat
wellicht te maken heeft met de kwaliteit van zijn werk. Noord en Zuid waren het
hierover in grote trekken eens. Zelfs werd Van de Woestijne sporadisch ook een
Nederlands' dichter genoemd (vgl. Werumeus Buning 1928), een fenomeen dat
zich vandaag herhaalt rondom Hugo Claus. De talrijke in memoriam-artikelen die
in 1929, nauwelijk een jaar na de jubileumgebeurtenissen dienden geschreven te
worden, hebben aan dit beeld niets meer veranderd, evenmin als de studies die in
de jaren '30 werden geschreven door een nieuwe generatie dichters en critici 8 .
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(Gent), Joris Janssens (Leuven) en Arno Kuipers (Utrecht). Verder kon
gebruik worden gemaakt van een onuitgegeven Gentse licentieverhandeling
(Heirbaut 1975) en ook het concrete speurwerk van Tom Sierens, aspirant
F.W.O. (Gent) bleek een onmisbare hulp.
2 Zeven bij C.A.J. van Dishoeck te Bussum: Verzen. Het vader-huis. De boomgaard der vogelen en der vruchten. Vroegere gedichten 1905, De gulden schaduw
1912, Interludien 111914, Verzen. Tweede vermeerder1910, Interludien
de druk 1914, Lyriek 11928 en Lyriek II 1928; vier bij A.A.M. Stols te Bussum en Maastricht: Zon in den rug 1924, God aan Zee 1926, Het menschelijk
brood 1926, Het berg-meer 1928; een bij Hijman, Stenfert Kroese te Arnhem: Het zatte hart.
3 Over de rot van Mees als uitgever van Vlaamse poezie, zie W van den Akker
en G. Dorleijn 1996: 18.
4 Van de Woestijnes Laethemsche brieven over de lente verschenen weliswaar
nog vroeger, maar dan wel in het Nederlandsch Letterkundig Bijblad van
`Cosmos' (Amsterdam, C.A.J. van Dishoeck), juli-aug. 1901 en sept.-okt.
1901; deze losse afleveringen' werden gebundeld in 1902 maar vormen nog
geen volwaardige aparte publicatie omdat de paginering onderbroken bleef
(vgl. catalogus Somers 1979: 43).
5 Het omslag is van Berlage; zie over Onze KunstVervliet 1982 I: 148-149.
6 Zie hierover Gillet 1971: passim.
7 Over deze constructieve wit zie de inleiding van Leo Jansen in diens historisch-kritische uitgave van Wiekslag om de kim (1996).
8 In de literatuurlijst achteraan zijn deze bijdragen niet meer opgenomen.
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Van Nederlandse naar Vlaamse poezie
De terechtwijzing van Ledeganck in 1840
Piet Couttenier

De Nederlandse literatuur in de zuidelijke Nederlanden verloopt tijdens de periode 1800-1830 nagenoeg parallel met die in Nederland. Dit geldt ook, en paradoxaad
genoeg, voor de Franse tijd (1795-1815). Er zijn niet alleen persoonlijke contacten
tussen literatoren, maar over het algemeen wordt voor de vooruitgang van de nationale letterkunde vooral het literaire Nederland als voorbeeld aangewezen. Ook na
1830 komt daar geen verandering in, ondanks een nieuw verfransingsoffensief in
het openbare culturele domein. De beoefenaars van de zgn. Nederduitse letterkunde in Belgie doen er alles aan om hun literaire en culturele activiteit op die van
Nederland of te stemmen. `Wy blyven met het Noord vereend' schrijft Maria Doolaeghe in haar bekende gedicht Aen de Belgische dichters, verschenen in de Nederduitsche Letteroefeningen van 1834, en die wens van romantische artistieke broederlijkheid is slechts een symptoon van de literaire convergentie tussen Noord en Zuid.
Pas vanaf ca. 1837-39 komt daarin verandering. Dan ontwikkelt er zich in het Zuiden een literair-institutioneel veld dat een eigen finaliteit nastreeft in functie van
een specifiek Vlaams prof el.
Voor die evolutie is de ontvangst van de poezie van Ledeganck (1805-1847)
omstreeks 1840 niet alleen een sprekend voorbeeld, maar ook een cruciale kwestie.
In de kritische beoordeling van zijn werk werden opvattingen verwoord die het
dominance beeld van een eigen Vlaamse literatuur voor de rest van de negentiende
eeuw mede hebben bepaald.

In 1839 verschijnt bij de drukkerij van D.J. Vanderhaeghen-Hulin te Gent de poeziebundel Bloemen myner lentevan C[harles] Ledeganck. Op dat moment is de dichter uit Eeklo geen onbekende meer. Tot viermaal toe was hij reeds bekroond in
dichtwedstrijden, eerst van regionale aard (bij de retoricale maatschappijen van
Deinze, Tielt en Brugge in de periode 1827-1830), maar in 1834 ook in de prestigieuze nationale poeziewedstrijd die door de Belgische regering voor de twee taalgebieden ter herdenking van de onafhankelijkheid (septemberdagen 1830) werd
georganiseerd. Er waren 76 Franstalige inzendingen; Ledeganck werd door de jury,
waarin ook de in eer herstelde Jan-Frans Willems zetelde, voor zijn Zegeprael van
's Lands Onafhanglykheid: Lotsbestemming des Vaderlands uit de 32 Nederlandstalige deelnemers verkozen en gelauwerd. Op dit elan werkt Ledeganck verder aan
eigen lyrisch werk en vertalingen van De Lamartine, Hugo, Byron, Young en Schiller, maar op aanraden van diezelfde Willems, wacht hij tot 1839 om zijn gedichten
uit te geven.
Op dat moment heeft Ledeganck ook in maatschappelijk en professioneel
opzicht al een hele weg afgelegd. Hij heeft door zelfstudie het universiteitsdiploma
van doctor in de rechten, bepaald en heeft een respectabele loopbaan opgebouwd,
gaande van klerk, griffier en arrondissementscommissaris te Eeklo en Kaprijke, tot
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(in 1836) vrederechter te Zomergem. In 1837 wordt hij ook provincieraadslid.
Later zou hij nog provinciaal inspecteur voor het lager onderwijs worden en twee
jaar voor zijn vroegtijdige dood (in 1847) geaggregeerd professor aan de Gentse
rijksuniversiteit.
De gegevens over de carriere van Ledeganck, zowel die over de dichter als die over
de Nederlandse en Belgische ambtenaar of staatsburger, zijn betekenisvol. In het
voorwoord van zijn debuutbundel thematiseert hij zijn positie door die als uitgangspunt te nemen voor een poeticale stellingname. Hij opens meteen met een
standpunt dat verrassend genoeg tot een force terechtwijzing zal leiden: 'De Letterkunde is by my niets anders dan eene verpoozing van ernstiger bezigheden; en niets
anders moet of mag zy zyn voor al die iegens Maetschappy en Gezin dadelyke pligten te vervullen heeft.' 1 Ledeganck presenteert zijn 'Kunstvoorbrengselen' op een
eerder bescheiden manier, maar toch ook ondubbelzinnig in het kader van de nationale letterkunde: hun verdienste ziet hij als een bijdrage 'tot bestryding van vreemden invloed en tot verdediging van het grootste kenmerk onzer volks-zelfstandigheid, de Tael'. Men begrijpe het niet verkeerd: met zijn verdediging van de eigen
Nederlandse taal, o.a. ook door vertalingen uit het grote contemporaine auteurs uit
het buitenland die de vooringenomenheid (door de Franse culturele elite) ten
opzichte van het Nederlands of het Vlaamse patois moeten helpen opheffen, neemt
hij het op voor de nationale onafhankelijkheid die hij in een romantische zin als een
proces opvat waarvan het laatste stadium door de Belgische revolutie is gerealiseerd.
Zijn poezie verheerlijkt het vaderland (Belgie), maar is niet ondergeschikt aan politiek: 'Het Vaderland moet ieder boven alles beminnen, maer die het door partyzucht
meent te dienen, is een verdwaelde, en in myne oogen ware het eene schennis de
poezy tot staetkunde te verlagen.' Ledeganck reserveert voor poezie een relatief
eigen domein, afgezonderd van de besognes van materiele of maatschappelijke aard.
Dit is overigens een echo van de klacht die Ledeganck voortdurend ook in zijn
briefwisseling laat horen, nl. dat zijn drukke beroepsbezigheden hem beletten zich
aan zijn dichtwerk te wijden. In zijn voorwoord stipt hij verder aan dat het hem
vooral is te doen om enkele gedichten te publiceren die hem om emotionele redenen dierbaar zijn, met name de twee centrale gedichten die Ledeganck in 1836
schreef bij Het graf myns vaders, en opdroeg aan twee intieme literaire vrienden,
Frans J. Blieck en Frans Rens. Voor de rest luidt het credo: `Oorspronglykheid was
steeds myne betrachting, het gevoel steeds myne bron. Elke vorm van onnatuurlijke bombast wordt op resolute wijze afgezworen.
In de bundel zelfzijn ook talrijke sporen te vinden van een anti-rationele romantische gevoelspoetica. 2 In enkele van de vroegste zgn. prijsverzen wordt nog aan de
verbeeldingskracht een verheven wonderkracht toegeschreven omdat zij aan de
geest beelden en visioenen kan laten zien. Maar verder wordt de dichterlijke gave
verbonden met het bezit van een 'speeltuig', de Tier, de harp die toon en melodie verleent aan het gevoel. Alles wat plicht, last en zorg is, wordt daarvan uitgesloten. In
Aen myne Lier dat de bundel Bloemen mijner lente afsluit, neemt hij op symbolische
wijze afscheid van de Aenbeden Lier', de Dierbre tolk van myne ziel', die hij
bedroefd neerlegt onder druk van de (maatschappelijke) plicht:
Uw klank was de echo van myn hart,
In vreugde of bang verdriet;
Zoo haest dat hart eens juichte in my,
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Dan waert gy vol van melody,
Gelyk een zegelied.

In die organische opvatting van de genese van poezie fungeren ook beelden en opposities als lente (jeugd, poezie als bloemen) versus zomer (volwassenheid, plichtsbesee.
Poezie wordt ook geassocieerd met de moeder (en de moedertaal) als bron van poezie. Zij is het mysterieuze medium waarlangs een eeuwenoude poetische vormentaal aan de dichter wordt doorgegeven. Via haar stroomt en vloeit een dichterlijke
melodie en vermengt zich met de de finaal gevonden `eigen toon' die, zoals uitgedrukt in Aen myne her, `verrukt als een geliefde stem'. Vanuit die visie is poezie ook
een medium voor uitwisseling van gevoelens. Het wordt voorgesteld alsof de gevoelens die uit het eigen hart stromen in een ander gemoed een echo vinden en tot een
ander hart kunnen spreken. In Aen myne lien words hiernaar gepeild:
Er was nogtans in 't maetgeluid
Dat in uw snaren stak
Jets vreemds, dat op een teer gemoed
Soms neerviel als een' tranenvloed,
Of tot een herte sprak.

In dat opzicht is vooral de bekende elegie Het graf myns vaders veelzeggend. In de
vorm van een dichterlijke brief bezegelt de dichter een vriendschap omdat hij zijn
eigen hart (een zielsgevoel) uitspreekt (`de boezem lucht geven') en die `zielsverrukking' ook in een ander hart — als klankbord — weet opgenomen. De elegie vervult
niet de eigenlijke troostfunctie van een klassiek funerair gedicht. De smart wordt
niet in vreugde opgelost, van `genezing' is niet echt sprake — het gedicht kan Been
`bloedend hert helen' maar de communicatie van hart tot hart werkt wel als `balsem'. De `accoordentaar vervoert het hart en zielsgevoel, veroorzaakt ontroering,
ontvoert' de geest en wordt door een ander hart begrepen. Het dichterlijk vermogen bestaat erin via poezie een oorspronkelijke gevoelswereld onder woorden te
brengen en die de ontvanger opneemt in een natuurlijke harmonie en ontroert.
Aileen het hart begrijpt die mysterieuze taal.
Van dergelijke poeticale inzichten (over de creatieve kracht van het gevoel die de
`inhoud' voorafgaat en genereert) zijn van de dichter Ledeganck ook talrijke versexterne uitspraken bekend. Vooral in zijn brieven aan zijn kunstvriend Frans j.
Blieck, met wie hij in hoge mate sympathiseert (`ooze herten verstaen elkaer zoo
wel'), reflecteert hij geregeld op zijn eigen werk en dat van zijn collega's. Opvallend
is daarbij dat hij resoluut onnatuurlijkheid en geleerdheid (Lc. bij Prudens van
Duysse) in de dichtkunst afzweert ten voordele van het gevoel. Blieck bewondert
hij voor zijn metrisch vakmanschap (gy hebt Bilderdyk al zyne geheimen afgezien'),
maar hij is toch het meest opgetogen als hij resultaten ziet van echte poezy; Vat vloeit
uit de ziel en spreekt tot het hart. Laten wy anderen hun gezwollen toon, hun luidruchtig geklater, hun bombast, in een woord, maer bewaren wy als een' geheiligden
vonk dat reine gevoel, die voorstelling van het ware schoone, waeraen de oude Muze
te kennen is!' 3 In een brief van 3 augustus 1839 schrijft hij:
Gevoelige zielen zyn echter nooit zonder gewaarwordingen, en wanneer er twee
elkander ontmoeten die elkander verstaen, is eene gedurige mededeeling onder haer
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noch moeyelyk, noch vervelend — dit maekt dat de stof my nook ontbreekt wanneer
ik u te schryven heb.

In een dergelijke houding is het gebrek aan wederwoord en begrip des te pijnlijker.
Over de ontvangst van zijn bundel Bloemen myner lente schrijft hij bij diezelfde gelegenheid:
Ik heb geen lust om van Letterkunde te spreken: diep ontmoedigend is het te zien,
wat er met de kunst by ons te winnen is. Sints drie maenden is myn bundel in het
licht, en niet een Belgische recensent acht het der critiek waerdig. Wat is meer
hoonend dan onverschilligheid? 4

Een recensie zou er toch komen, zij het laat en verrassend negatief.
Het gaat daarbij niet om de bespreking van Ledegancks bundel door Frans Rens
in de nochtans gezaghebbende feuilleton—bijlage Bydragen der Gazette van Gend 5 ,
die zonder voorbehoud de publicatie vanuit een volksnationale optiek toejuicht,
noch om de reactie van Prudens Van Duyse die rivaliserend van aard is. 6 Veel fundamenteler is de scherpe terechtwijzing in het nieuwe Antwerpse literaire tijdschrift
De Noordstar7 , waarmee de hoofdredacteur Pieter Frans van Kerckhoven meteen de
strenge kritische toon van het nieuwe tijdschrift wilde zetten. Met zijn argumentatie gaat hij lijnrecht in tegen het aangehaalde poeticale standpunt. Volgens Van
Kerckhoven wil Ledeganck in zijn voorwoord met zijn karakterisering van de letterkunde als `verpoozing' en de afzondering ervan van ernstiger bezigheden insinueren dat er geen ernstige letterkunde bestaat. Waar Ledeganck het literaire van het
extra-literaire domein tracht te onderscheiden, wil Van Kerckhoven beide uitgerekend ten nauwste verbonden zien:
Onze schryver moet wel een laeg gedacht van de Letteroefening hebben om haer
aldus durven te verkleinen en haer slechts als een min of meer aengenaem tydverdryf
te beschouwen. Is hy mooglyk bevreesd, de heer Ledeganck, dat het beoefenen der
Dichtkunst blaem over zyne maetschappelyke bezigheden zoude kunnen trekken en
hem als een ligthoofdig en aen kleinheid verkleefd mensch zoude doen doorgaen? Hy
weet dan niet, dat aen hem, wien een grooter geestgedeelte te beurt gevallen is, het
eene pligt wordt de verlichting aen zyne landgenooten medetedeelen; zyne stem, als
die van een hooger wezen, in hun midden te verheffen, en aen hunne zielen te
spreken! Hy weet dan niet dat de letterkundige eene hooge zending ontvangen heeft;
dat hy zyne broederen als een profeet moet voorlichten; dat hy als tolk over hen
gesteld is en zynen geest over hen moet uitstortenl
Pynlyk vak het ons dat de heer Ledeganck, die zich als dichter op den eersten
rang der vlaemsche letterkundigen mag schikken, zyne zending niet beter verstaen
heeft. Het is immers niet met het volgen zyner reeds gezegde leerrede dat wy den
vreemden invloed zullen bestryden en het grootste kenmerk onzer tael de
volkszelfstandigeid zullen verdedigen. Neen! er is lets meer noodig om het gebouw
onzer Letterkunde en dit onzes volksbestaen te voltrekken en in stand te houden; om
den verderfelyken dampkring, die ons Vaderland schynt te omsluiten, te verdryven,
en den dwaelgeest die onzen grond bedreigt tegentegaen. Straffe kampvechters, welke
nooit achteruitdeinzen, zyn ons noodig; geene die de Letterkunde tot laeg verdryf
gebruiken en haer slechts als eene tydsnippering in ledige uren beschouwen.

ith
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Van Kerckhoven ziet het als een lafheid dat Ledeganck zijn beroep van vrederechter (of de edele taak 'boerenkrakeelen' te beoordelen, schimpt Van Kerckhoven)
boven zijn roeping als dichter verkiest. Ledeganck, die uitgerekend en bij her' aling
betreurt dat zijn werk en materiele zorgen hem belemmeren zich aan `zijn' poezie te
wijden, wordt hier geconfronteerd met een program= dat haaks op zijn poeticaal
uitgangspunt staat. Van Kerckhoven eist het literaire domein op (en bijgevolg ook
een van de meest uitmuntende dickers uit Vlaams-Belgie van die tijd) in functie
van de communicatie van een boodschap (i.c. de beschavingsidee in de geest van de
Verlichting) en extra-literaire, maatschappelijke en culturele doelen: de bewustmaking van een Vlaams volksbestaan binnen het Belgisch staatsbestel en de effectieve
medewerking aan de structurering van een specifieke Vlaamse literatuur (of 'het
gebouw onzer Letterkunde'). En met zijn standpunt stond Van Kerckhoven niet
alleen. De kortsluiting zou zich herhalen bij de publicatie in augustus 1840 van het
episch gedicht Het burgerslot van Zomergem, een romance, gesitueerd in de veertiende eeuw. Opvallend is dat Ledeganck hiervoor een lovende reactie uit Nederland ontvangt, met name van Nicolaas Beets'. In Vlaanderen wordt het proefstuk
vol `ontzettende gebeurtenissen' ( Voorberigt) kritisch onthaald. In het pas opgerichte Gentse literair-cultureel tijdschrift Kunst- en Letterbladverschijnt een spraakmakende (anonieme) recensie van de hoofdredacteur F.A. Snellaert. Hij prijst het nut
van de middeleeuwse stofvoor een rationale, romantische letterkunde, maar hij heeft
reserves:
En onder romantisme versta ik niet eene teugellooze verbeelding, op niets mikkende
dan op eene schokkend effect; maer indien ik, om myn gedacht uit te drukken, my
eene bepaling durfde veroorloven van lets, dat eigenlijk als onderscheidende vorm niet
bestaet, dan zegde ik dat het romantisme is: het idealiseeren van den inwendigen

mensch, in harmonie met de zedelyke en godsdienstige gesteldheid van de natie, voor wie
men schryft.

Ledeganck, een van de jonge generatie dichters die, naar de woorden van Snellaert,
zich als Nederlandersverdienstelijk maken, moeten weten voor wie ze schrijven: het
Vlaamse yolk is niet gediend met een onwaarschijnlijke handeling of een voorstelling van een monsterachtige specimen van een gruwelijk mensdom. Snellaert wijst
op de didactische taak en bijgevolg hoort het negatieve, in functie van een zedelijke boodschap, altijd in een positief tegenlicht te staan. Dit maakt de stof pas interessani Hetzelfde standpunt, dat een sterk afgezwakt rornantisch paradigma hanteert9, verwoordt de gezaghebbende J.B. David in het maandblad De middelaerm
dat in oktober 1840 wend opgericht. Ledegancks werk is ongetwijfeld een centraal
gegeven op een moment dat de contouren van de `nieuwe' Vlaamse literauur worden uitgetekend. 'De Heer Ledeganck is genoegzaam bekend als een der voornaemste dichters van Belgie', luidt de retorische aanhef. Op een moment dat zich vanuit de Nederlandstalige Belgische literatuur een specifiek Vlaams literair systeem
ontwikkelt, is het de toonaangevende critici in nieuwe literair-kritische bladen met
een uitgesproken `Vlaams' programma blijkbaar te doen om de bakens uit te zetten.
Hij pleit voor een typische Vlaamseinvulling van de romantische literatuur die fundamenteel verschilt van buitenlandse modellen (in Frankrijk vooral, maar ook in
Engeland en Nederland). David looft Ledeganck omwille van de technisch-poetische kwaliteiten van Het burgslot van Zomergem; 'oorspronkelykheid van denkbeel-
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den, kieschheid van tael, zwierigheid van styl en eene gemakkelyke versifIcatie'.
Maar, hoe groot de verdiensten ook:
Met dit alles kunnen wy toch, tot ons spyt, het dichtstuk in zyn geheel niet
goedkeuren, omdat wy de stof zelve, het onderwerp gelyk het behandeld is, misselyk
vinden. Wy houden het daervoor, dat ieder letterkundig voortbrengsel, het zy dan

poezy of wat anders, een nuttig doel moet hebben, zonder welk het voor den
uiterlyken vorm fraey kan zyn, maer in den grond of ydel of slecht is. Het onderhavig
dichtstuk nu schynt ons dat hoofdvereischte te missen, en daerom kunnen wy het
niet volkomen byvallen.

De (Vlaamse) lezer kan uit dergelijk dichtstuk geen `voordeer halen; na lectuur
vindt men niets `waer den geest of het hert kan by rusten, niets dat ter deugd noopt:
kort, het nuttig doel ontbreekt' etc. David voegt er fijntjes aan toe:
[W]y kennen de grootmoedigheid van mynheer Ledeganck te wel, om niet verzekerd
te zyn dat by onze beoordeling ten goede zal duiden. [...] verdienstelyke mannen, als
de dichter van het Burgslot van Zomergem, verre van kritiek te vreezen, gaen ze in
tegendeel te gemoet, omdat zy er niet kunnen dan voordeel by halen met de
gevoelens van anderen over hunnen schriften te kennen.

David hoopt dat Ledeganck niet zal toegeven aan de `stroom der mode welke thans
de [lees:romantische] litteratuer onzer naburen zoo jammerlyk verbasterd heeft';
`onze opkomende litteratuer', de Vlaamse literatuur in opmars, heeft er geen baat
bij een verkeerde weg op te gaan.
Ledeganck, voor het geval dit nog niet duidelijk genoeg was, kon dezelfde
gedachtengang nog eens lezen, opnieuw in een recensie van Van Kerckhoven".
Daar werd hij nog er nog eens aan herinnerd dat letterkunde niet als liefhebberij is
op te vatten. Een uitmuntend Vlaams dichter als hij — er wordt verwezen naar zijn
leermeester N. Beets — moet beseffen wat zijn plicht is (de verdeding van de moedertaal) en hoort doelmatig een duidelijke boodschap aan zijn lezers over te dragen.
Het effect van die kritiek liet niet op zich wachten. Ledeganck, enigszins ontgoocheld over het gekrakeel in de literaire kritiek en de onverschilligheid bij het
publiek, begreep waarover het ging. Naar aanleiding van de zoveelste opmerking
schrijft hij aan F.Blieck op 13 april 1840: [H] et schynt een genomen besluit van in
my niet den dichter maer den man, niet de letterkundige maer de zedelyke, en, zeggen wy het, staetkundigestrekking te onderzoeken. Op 7 februari 1841 deelt hij mee
dat hij het besluit genomen heeft 'de kunst alleen voor my zelven te beoefenen'. Voor
de aanvallen van de recensenten vindt hij troost in positieve reacties uit het Noorden. In dezelfde adem verzucht hij echter, `waertoe geschreven als men voor zyne
landgenooten niet schryven kan?' Wat helpt het een looge vlugt' te nemen, schreef
hij al eerderu: `Hetgeen ik schryf, schryf ik voor myn tydstip, en het is myne schuld
niet dat dit tydstip zoo veel te wenschen laet.'
Hiermee geeft Ledeganck goed uiting aan de moeilijke en ambivalente positie
waarin een getalenteerd dichter in Vlaanderen anno 1840 zich beyond. Ledeganck
zegt een eigengereid spoor te volgen (`in eigen toonen'), anderzijds deelt hij in de
aangehaalde brief van 7 februari 1841 mee dat hij vanwege de kritiek `gegronde aenmerkingen weet te waerderen'. Zo bewerkt hij meteen het Burgslot: hij sleutelt voor-
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al aan het personage Clara dat hij van alle fantastische gruwelaspecten ontdoet en
sluit daarom zelfs een nieuwe Zang met de titel Het Klooster in dat hem de mogelijkheid biedt een positief-didactische wending aan het dichtverhaal te geven. Een
tweede uitgave van Het burgslotverscheen uiteindelijk in 1844. De bewerking vertoont opvallende parallellen met de manier waarop H. Conscience in 1843 een
bewerkte heruitgave van de roman In 't Wonderjaer van 1837 uitgaf. 13 Ledeganck
gaat verder op die ingeslagen weg. Hij vertaalt in de jaren 1840-41 het burgerlijk
wetboek en komt daarmee tegemoet aan de verwachtingen van de Vlaamse literaire kritiek die vanuit een didactische visie op literatuur en met het oog op de prioritair geachte volksbeschaving de zgn. vrije letterkunde wensten uitgebreid te zien tot
de (populair-)wetenschappelijke literatuur. 14 In 1842 publiceert hij De zinnelooze,
Gedicht in V zangen waarmee hij zich reeds volledig conformeert met de eis van een
`zedelyke strekking' (morele tendens) en een nuttig doel. In het Voorberigtverwijst
hij zelfs uitdrukkelijk naar de woorden van J.B. David en bevestigt dat niemand
meer dan hij ervan overtuigd is dat letterkunde een hogere zending heeft. Om alle
vergissingen te vermijden geeft hij zijn `bedoeling' kenbaar: het episch gedicht wil
de publieke opinie mobiliseren en is een pleidooi voor een betere behandeling van
de krankzinnigen; het is opgedragen aan de Gentse geneesheer Jozef Guislain, een
pionier uit de geschiedenis van de psychiatrie in Belgie. De ethische bekommernis
gaat voorop. Vanaf nu stelt Ledeganck zijn persoonlijk dichterschap (inderdaad) in
dienst van een collectief ideaal, de bescherming van een eigen taal, de afbakening
van een moreel-ethisch domein, de uitbouw van een Vlaamse identiteit binnen het
geconsolideerde Belgie. Zijn bekendste bijdragen in dit verband zijn een aantal
invloedrijke liederen, hekelgedichten en lofzangen, waarvan vooral de vaderlandse
trilogie De drie zustersteden (1846) bekend geworden is. In de literaire kritiek werd
hij om dit `tneesterstuk' geroemd, vooral omdat het als een grondvorm van lyriek
werd beschouwd waarin een synthese werd gerealiseerd tussen een individuele
schriftuur (`overal straelt de dicker zelf door' 15) en een collectief appel, van persoonlijke gevoelens en `voortreffelyke gedachten' 16 .
Zijn vroegtijdig overlijden in 1847 heeft een verdere evolutie belet, maar anderzijds aanleiding gegeven tot mythevorming en canonisering van Ledeganck als een
Nederlands vaderlands dichter en een van de `grondleggers' van de Vlaamse literatuur. Trendsetter hierbij is de criticus Jacob J.F. Heremans, van wie nog in 1847 een
Levensschetsverschijnt 17 . Hij legt de nadruk op de artistieke finaliteit en literaire vernieuwing (t.o.v. rederijkerij) die Ledeganck realiseerde, maar zijn tekst bevat evenveel elementen die een heroisch beeld creeren van een Vlaams auteur die zich met
ernst wijdt aan een doelgerichte Vlaamse literatuur: 'Zoo ondermynde de Groote
Man zyne krachten uit liefde voor de heilige vlaemsche zaak, met voor zyne broederen te zwoegen'. De huldebetuigingen en redevoeringen die tijdens Ledegancks
begrafenis werden uitgesproken, 18 versterken die accenten, o.a. in de lijkrede door
Snellaert die Ledeganck als een model van (Vlaamse) offer- en strijdvaardigheid
voorstelt. In literair-kritische en literair-historische bijdragen verschijnt de dichter
vanaf dan als Karel Lodewijk Ledeganck, ook al had hij zelf tot en met zijn zogenaamde zwanezang De drie zustersteden (net zoals zijn brieven overigens — ook aan
J.F. Willems —) zijn stukken ondertekend als Charles] Ledeganck. Dit canoniseringsproces binnen het Vlaamse literaire veld verliep verder rechtlijnig, zonder breuken van betekenis, zelfs tot een eind in de twintigste eeuw. Pieken zijn wel enkele
spraakmakende teksten, zoals de rede van Max Rooses, in 1872 uitgesproken, waar-
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in hij Ledegancks trilogie let dichterlijk Evangelie van de Vlaamsche beweging'
heeft genoemd en de herdenkingsjaren van zijn overlijden in 1872 en 1897 en de
honderdste verjaardag van zijn geboorte in 1905.

2
De koerswijziging waartoe Ledeganck door de literaire kritiek in Vlaanderen anno
1840 in zeer duidelijke bewoordingen werd aangezet, en waaraan hij ook Aug heeft
toegegeven, is niet op rekening te schrijven van persoonlijke voorkeuren van een
censor of van enkele critici. Zij kan ook niet geinterpreteerd worden als een afrekening met een auteur die zich volledig afzijdig zou hebben gehouden of tegendraads
opgesteld ten opzichte van de mainstream van de nationale letterkunde in Belgie
(en zich vervolgens conformeert), integendeel. We verwijzen nog eens naar zijn
deelname aan de in 1834 door de Belgische regering uitgeschreven letterkundige
wedstrijd naar aanleiding van het vijfjarig jubileum van de Belgische onafhankelijkheid. De opvallende manier waarop hij via zijn lofbetuiging aan het vaderland
daarbij ook adhesie betuigde aan het Belgische feit zorgde zelfs voor kritiek bij collega's als Prudens Van Duyse (die verontwaardigd was over de ontrouwe Vweeper')
en Maria Doolaeghe. 19 In het vervolg zou Ledeganck er overigens scherp op letten
dat zijn geschriften niet tegen de heersende opinie ingingen. Zo onderwierp hij voor
de publicatie van zijn debuutbundel het manuscript aan het oordeel van J.F. Willems en drukte daarbij de hoop uit dat zijn verzameling `voor de zaek van het
Vlaemsch' lets kon betekenen 20 .
De verrassende receptie van Ledegancks debuut is in een juist daglicht te plaatsen als men rekening houdt met de institutionaliseringsprocessen bij het ontstaan
van een specifiek Vlaamse literatuur. Het is een schakel uit een globaal proces waarbij een code van literaire opvattingen, regels en verwachtingen werden opgebouwd
die het Vlaams literair systeem hebben gestructureerd. Het werk van Ledeganck, die
omstreeks 1840 reeds een faam als nationaal dichter had opgebouwd, blijkt daarbij
het karakter van een proefgeval te hebben gehad. In de ontvangst van zijn werk hebben zich opvattingen gevormd over de aard en functie van literatuur in het Nederlandstalig gedeelte van Belgie na 1840. Voorstellingen en verwachtingen omtrent
de Vlaamse literatuur hebben in die cruciale jaren vorm gekregen. Bij die genese
hebben zich ingrijpende verschuivingen voorgedaan in de literaire code. Ze hebben
ook aan het werk van Ledeganck zelf een belangrijke wending gegeven.
Ledeganck debuteerde in een omgeving en cultureel klimaat — het Gentse milieu
van de jaren 1820 — dat helemaal was afgestemd op Nederland. Als hij in zijn opleiding kennis maakt met de contemporaine buitenlandse modellen, de West-Europese romantische literatuur en de `groote meesters', zoals hij ze noemt in een brief
van november 1841, gaat zijn interesse in de eerste plaats uit naar voorbeelden uit
het eigen taalgebied, en voor Ledeganck betekent dit de (Noord-)Nederlandse dichters. Het zijn de werken van Feith, Poot, Tollens, Bilderdijk e.a. die hij in zijn eerste opleiding van zijn leermeesters (J.F. Willems, K.A. Vervier, F. Rens e.a.) te lezen
krijgt. Ook blijkt dat auteurs als J. van Broekhuizen en J. Antonides van der Goes
in die kringen nog goed aangeschreven staan. Vondel en Bilderdijk zijn de absolute autoriteiten.
Dit modelkarakter van de Nederlandse literatuur houdt uiteraard verband met
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het intense culturele verkeer tussen Noord en Zuid in de periode van het Verenigd
Koninkrijk der Nederlanden tussen 1815-1830. Toen het Nederlands de officiele
nationale taal werd, gaven nationaal geInspireerde taalminnaren (filologen en dichters) uiting aan hun enthousiaste toekomstperspectief: ze verwachtten niet alleen
dat er een einde zou komen aan een situatie waarin de culturele elite gedenationaliseerd (verfranst) was en de literatuurbeoefening in de volkstaal geminoriseerd,
maar ze zagen ook alle heil in een politieke en culturele eenheid met het Noorden.
Ze overstemden de voorstanders (zoals L. de Foere) van een traditionalistisch
(katholiek) cultuurmodel die zich dan ook sceptisch opstelden tegenover het Nederlandse bewind. J.F. Willems, een overtuigd woordvoerder van de eenheidspolitiek,
prijst in zijn ode Aen de Belgen van 1818 de eenheidspolitiek aan als de beste garantie om de nationale Nederduitse, d.i. Nederlandse taal en literatuur ook in het Zuiden een nieuwe impuls en een zekere toekomst te geven.
In die context betekende 1830 een fikse ommekeer. De politieke realisering van
de Belgische staat hood op basis van een liberale grondwet en nieuwe instellingen
garantie voor volkssouvereiniteit, vrijheid alle burgers en gelijkheid van de verschillende gezindheden. Die revolutie werkte homogeniserend op het politiekmaatschappelijke vlak, maar gaf ook een extra impuls aan parallelle ingrijpende veranderingen op het niveau van de economie en de cultuur. De politiek gaf
zeggenschap aan de burgerij, de doorbraak van het industrieel kapitalisme mobiliseerde nieuwe bevolkingsgroepen. Op cultureel vlak ontstond daarmee de behoefte aan homogene bewustzijnsinhouden en attitudes, een nieuw gevoel van samenhorigheid in het verband van een natie. Dit vormt de basis voor het ontstaan van
een artistiek en literair veld dat Belgie op cultureel vlak affirmeerde en aan een nieuw
natiebesef samenhang verleende door het op symbolische wijze te legitimeren. In
het Nederlandssprekende gedeelte van Belgie ontwikkelde er zich op die manier een
nationale literatuur, parallel met en in een aantal gevallen naar het voorbeeld van de
Frans-Belgische literatuur. Beide waren taalvarianten van een Belgische literatuur
met eenzelfde finaliteit en gelijklopende strategieen. De dynamiek vertoonde ook
parallelen op het gebied van de nationale schilderkunst en de studie van de vaderlandse geschiedenis. Vooraan op de agenda stond de ontwikkeling van een cultuurnationale Belgische identiteit. Het typische Belgische karakter ervan werd vooral
gezien in de synthese van Germaanse en Romaanse elementen: Henri/Hendrik
Conscience roept in zijn romans zowel Vlamingen en Walen op om zich te verzetten tegen elke vorm van verdrukking en oneigenheid. Een gezaghebbend criticus als
J.-B. David was ervan overtuigd dat de Nederduitse, d.i. Nederlandstalige letterkunde daar in huge mate toe kon bijdragen omdat die nog meer dan de Frans-Belgische literatuur de Belgische letterkunde bij uitstek was (J. Vlasselaers 1985, 108
e.v.). Van een rivaliteit Vlaams-Waals is in die beginperiode geen sprake, ook niet
van een `Vlaamse' literatuur. De gemeenschappelijke taal tussen Brabanders, Vlamingen en Limburgers was het Nederduits. De voorstanders en beoefenaars van de
Nederduitse taal- en letterkunde (filologen, taelminnaers), erfgenamen van een
periode van eenheid met het Noorden waaraan met nosatalgie wordt teruggedacht,
ontwikkelden wel gaandeweg verzet tegen het overwicht van de Franse cultuur. Hun
reactie, en hierin is de ontwikkeling van J.F. Willems symbolisch, was echter niet
politiek van aard. Ze aanvaardden een voor een de bestuurlijke Belgische realiteit —
Willems doet dit ca. augustus 1834 na een periode van professionele achteruitstelling — en concentreren hun actie op het culturele nieau (E. Gubin 1982, 560 e.v.),
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d.w.z. als loyale staatsburgers en gerespecteerde functionarissen aanvaarden ze — niet
zonder verbittering — de staatkundige scheiding met het Noorden en ze streven een
culturele eenheid met Nederland na: de eenheid van taal en literatuur. Volk en Staat
worden gescheiden concepten, waarbij het 'yolk' vooral met ethnische taalkenmerken wordt ingevuld (De Tael is gansch het yolk). Op die manier inspireren Willems
c.s. een zeer actieve groep intellectuelen en literatoren, in eerste instantie te Gent en
omstreken (Ledeganck is daarbij), later te Antwerpen, die op relatief korte termijn
een literair institutioneel netwerk ontwikkelden van (door de Belgische overheid
gesubsidieerde) literair-filologische tijdschriftenverenigingen, uitgevers en schrijversgenootschappen.
Vanuit dit Belgisch cultuurnationalisme richtte een `nieuwe' — de verwijzigingen
naar de ervaring van een jeugdige' of cherboren' letterkunde zijn legio — Nederduitse
literatuur vanaf ca. 1837-38 zich meer en meer op het ontwikkelen van een specifieke `Vlaamse' component. Het blijft evenwel zo dat voor de generatie van
H. Conscience de bijdrage van literatuur bij de verspreiding van een Vlaams
bewustzijn alleen gebeurt ter versterking van de Belgische nationaliteit (Wits 1977:
14). Op die manier wordt de Nederlandstalige literatuur in Belgie gangmaker van
de 'Heine natie' Vlaanderen die vanaf het einde van de jaren 1830, begin '40, in het
politiek debat het bestaansrecht en officiele erkenning van een eigen taal opeist; de
eerste petitie in die zin dateert uitgerekend van 1840. De Vlaamse literatuur werkt
vanaf dan mee aan de uitbouw van een Vlaamse identiteit-binnen-Belgie, een zgn.
Vlaams subnatie-gevoel. Men doet daarvoor (opnieuw) beroep op een cultuurnationaal model dat natie verbindt met een culturele etniciteit: het Vlaamse yolk is in
de eerste plaats zichzelf door een gemeenschappelijke cultuur — een eigen taal,
gedrag, overtuigingen en religie — een van de etnische kenmerken of markersvan een
nationale identiteit (cf. A.D. Smith 1986). Aan literatuur wordt expliciet een
bewustmakingsrol toebedeeld: zij manifesteert de nationale eigenaardigheid, de ziel
van het yolk. Eenmaal het bewustzijn van een Vlaams `volksbestaan' — we herinneren aan het citaat uit de recensie van Van Kerckhoven — met een eigen verleden, taal
en aard was gerealiseerd, konden ideeen als beschaving en vooruitgang in het kader
van optimistische opvattingen over cultuerele evolutie hun intrede doen. Vanaf dat
moment was echter de basis gelegd voor de manifestatie van ideologische verschillen, die vanaf 1848 dan ook in het literaire veld hun vertaling zouden vinden.
Het werk van Ledeganck, zowel zijn poezie als zijn bijdrage tot de `wetenschappelijke letterkunde' bevat duidelijk de sporen van de opeenvolgende stadia van die
evolutie. In de face van zijn literaire opleiding richt hij zich als Nederduits dichter
naar het (Noord-)Nederlandse model. Van daaruit ontwikkelt hij zich na zijn
debuut tot een veelbelovend en gewaardeerd vaderlands dichter in de Belgische context. Op het moment (ca. 1840) dat de institutionalisering van de Vlaamse literatuur een feit wordt, spitst de aandacht van het literair-kritisch discours zich ondermeer toe op een jonge dicker die zich in het als voorbij ervaren Belgische stadium
als nationaal dicker had geprofileerd. Het kwam er blijkbaar in die cruciale jaren
op aan ervoor te zorgen dat een dergelijk dichter met symboolwaarde de juiste keuzes nam en bijgevolg te beletten dat, zoals J.B. David dat uitdrukte, `onze opkomende literatuur' als geheel `eene verkeerde of gevaerlyke rigting gegeven worde'.
Ledeganck werd in ieder geval duidelijk de juiste richting gewezen. Voor zijn poezie is de ombuiging in ieder geval ingrijpend geweest: waar hij in zijn debuut nog
poezie in romantische zin hanteert die, zoals hij schreef, als rein geyoe4'vloeit uit de
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ziel en spreekt tot het hart' of m.a.w. als `uitstorting van gevoel' waarin 'de behoefte zonder doer primeert (in termen van Bilderdijk 21 ), komt na 1840 het Joel voorop to staan. Hij incorporeert daarmee de nieuwe normatieve poetica die het literaire bedrijf in Vlaanderen tot bijna het einde van de negentiende eeuw zal blijven
domineren.
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Consensus en conflict
Over de literatuurgeschiedschrijving van Nederland en
Vlaanderen'
Wiljan van den Akker
Gillis Dorleijn
In de literatuurgeschiedschrijving bestaat er een Noord-Zuid-kwestie. Moet de literatuurhistoricus de Nederlandse literatuur als eenheid behandelen en dus de Zuiden Noord-Nederlandse literatuur geintegreerd beschrijven? Of moet hij joist de
Vlaamse literatuur en die van Nederland als aparte grootheden zien, die heel goed
in aparte handboeken kunnen worden besproken? Vanuit verschillende standpunten, onder meer cultuurpolitieke en literatuurwetenschappelijke, zijn verschillende
antwoorden geformuleerd zonder dat het debat naar ons idee tot een bevredigend
slot is gebracht. In onze bijdrage aan dit themanummer van Nederlandse letterkunde vragen wij opnieuw aandacht voor deze kwestie. 2

1 Noord-Zuid in enkele literatuurgeschiedenissen
Om te beginnen gaan we in vogelvlucht door enkele literatuurgeschiedenissen. Hoe
pakken deze de problematiek van Noord-Zuid aan? We concentreren ons op literatuurgeschiedenissen die in Nederland zijn samengesteld, zonder daarbij naar voiledigheid te streven: we presenteren een globaal beeld dat als decor kan dienen om de
problematiek in het vizier te krijgen.
Voor de literatuurhistorici van de tweede helft van de negentiende eeuw— Jonckbloet, Ten Brink — ligt de zaak vrij eenvoudig. Zij stellen de eenheid van Noord en
Zuid voorop. Jonckbloet bijvoorbeeld bepaalt zich principieel tot de `ontwikkelingsgeschiedenis van het Nederlandsche yolk', waaronder hij ook Vlaanderen verstaat. 3 Een onderscheid tussen Noord en Zuid is voor de Middeleeuwen natuurlijk
eenvoudig onbruikbaar, al was het maar omdat er van staatkundige grenzen geen
sprake is. Ook over de eeuwen die volgen bestaat overeenstemming: vanuit het Zuiden valt er weinig te melden. De literatuur daar is cuitgedoofd', zegt Jonckbloet 4 en
daarom kan er nagenoeg stilzwijgend aan worden voorbijgegaan. Vlaanderen hoort
er wel bij, maar er is zo weinig kwaliteit dat de zeventiende en achttiende eeuw kunnen worden overgeslagen. Wellicht bang om de Zuiderburen te kwetsen, beroept
men zich op uitlatingen over de culturele armoede van het Zuiden die door Vlamingen zelfwerden gedaan. Zo haalt Jonckbloet de verhandeling van Jan Frans Willems aan, waarin deze stelt dat de Nederlandse dichtkunst in Belgie in een `agterlyken staet' verkeerde. Dit land was immers een Franse colonie' en die kan `geen
Litteratuer[...] bezitten'. 5
Na het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden en zeker na het uiteenvallen daarvan begint er echter een verandering op te treden: de literatuurhistorici nemen waar
dat in de loop van de negentiende eeuw de zuidelijke literatuur in kracht toeneemt.
Zo merken Jonckbloet en Ten Brink verheugd op dat in het tweede kwart van de
negentiende eeuw een kentering in de relatie tussen Noord en Zuid optreedt. Mede
dankzij de VI aamsche Beweging, het Willems- en Davidsfonds, en het optreden van
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vele goede schrijvers is het Zuiden ontwaakt en tot `bloeiend herleven' gekomen en
daardoor is het Zuiden in staat zijn partij in de Nederlandse letterkunde mee te blazen; 6 of zelfs met de Noorderlingen samen te werken, bijvoorbeeld aan het WNT
Ten Brink wijst op het grote belang daarbij van de Taal- en Letterkundige Congressen, die leiden `tot hoogst verblijdende verbroedering tusschen Noord- en ZuidNederlandsche schrijvers'. 7
Ook Kalif laat zich bijzonder positief uit over de hernieuwde zuidelijke bloei;
natuurlijk zijn er nog vele zuidelijke zwakheden — begrijpelijk gezien de inhaalmanoeuvre die men daar moest ondernemen maar het kan al voorkomen dat
Vlaamse auteurs hun Nederlandse collega's naar de kroon steken: 'de verhalen der
gezusters Loveling evenaren of overtreffen die van Cremer, terwijl Gezelle zijn
weerga niet vindt onder de Noordnederlandsche dichters van het tweede geslacht.' 8
AlepositvgudnmechtrivlndaeorigtusnNd
en Zuid in de ogen van de geschiedschrijvers nog lang niet volmaakt is. Jonckbloet
merkt bijvoorbeeld op: `aan de volkomen eenheid in de letterkunde mag nog wel
wat gearbeid worden. Niet alleen door de auteurs en het lezend publiek, maar vooral ook door den Boekhandel van weerszijden.' 9
In de eerste decennia van de twintigste eeuw nemen de literatuurhistorici het
beeld van hun voorgangers over: eenheid in de Middeleeuwen, kwalitatieve terugval van het Zuiden tijdens de republiek, beginnende zuidelijke bloei in de loop van
de negentiende eeuw. Deze geschiedschrijvers konden ook het fin de siecle al enigszins als historisch beschouwen. Prinsen besteedt er in 1916 uitvoerig aandacht aan.
Hij constateert verheugd dat Vlaanderen een heuse herleving meemaakt (Gezelle,
Van nu en straks) en dat er een belangrijke literaire uitwisseling tussen Noord en
Zuid op gang komt. Hij is ook een van de eersten die duidelijk stelt dat wat er in de
jaren negentig op letterkundig gebied in het Zuiden gebeurt, niet mag worden
gelijkgesteld aan het inlopen van een achterstand op de beweging van Tachtig. Het
streven van de Van nu en straks-ers is in de eerste plaats gericht op aansluiting bij
Europa — Prinsen is het dan ook met August Vermeylen eens, dat de `Vlaming moet
streven om Europeer te worden'. 1 ° Prinsen waarschuwt zijn collega-literatuurhistorici dat de opleving in het Zuiden niet jets is waarvoor het Noorden de eer mag
opstrijken: 'Want dit staat vast: de letterkundige herleving in het Zuiden is voortgekomen uit eigen innerlijke kracht; we doen de Vlamingen onrecht door er eenvoudig een litterair uitvloeisel in te zien van onze Nieuwe-Gids-beweging.' 11 En als
bewijzen noemt hij dan onder anderen `Gezelle, die reeds voor 1860 talrijke verzen
geschreven had.' 12
Prinsen beseft terdege dat er in de verhouding tussen Noord en Zuid gevoeligheden liggen; en omdat hij weet dat ondanks enkele hoogtepunten de algehele culturele situatie in Vlaanderen nog verre van ideaal is, voert hij hierover een Vlaamse
auteur, Vermeylen, sprekend op, in plaats van zelf een oordeel te vellen: 'Ik laat in
deze voor Noord-Nederland altijd ietwat teere aangelegenheid maar liever het
woord aan hem. Persoonlijk ben ik het geheel met hem eens.' 13 Deze uitspraak staat
in een noot bij een breed citaat uit een opstel van Vermeylen, waarin deze de weigerachtige houding van het Noorden om de relaties met het Zuiden al te nauw aan
te knopen, vergoelijkt door een weinig Florissant zelfbeeld te schetsen: 'De Noordnederlander glimlachte wel eens, als wij hem onze "verbroedering" opdrongen.
Want: wat heb ik aan Vlamingen, dacht hij, zoolang zij me slechts Kongrestoosten
en Vlaamsche-leeuw-gebrul aanbieden, maar met geen zelfstandig werk voor den
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dag komen? — Nu staat de zaak al veel beter; maar moeten wij ons voor dien Noordnederlander niet schamen, als de overgroote meerderheid onzer bevolking nog even
onverstandig Mgt: ruwe, onontgonnen, gesloten zwoegers of half-verfranschte
apen, zonder wezenlijkheid, zonder eigen gedachte, eigen woord?'"
De literatuurgeschiedenissen vanaf het begin van de twintigste eeuw beschouwen allemaal de jaren negentig en de oprichting van Van nu en straks als het begin
van de revival van Zuid, met een voorbereidende fase vanaf 1830. Feit is echter dat
de aandacht voor Zuid zich manifesteert in aparte hoofdstukken. De literatuur uit
het Noorden komt het eerst aan bod, waarna er hoofdstukken volgen met titels als
`De Vlaamsche letterkunde na '90' (Prinsen), 'De Vlaamsche litteratuur sinds
± 1880' (Bastiaanse), 15 'Op weg naar de twintigste eeuw; de Vlamingen' (Walch). 16
DetonadrigvwlteundoamvkwlitenhZud
leiden niet tot een geintegreerde behandeling, maar tot een soort 'status aparte' voor
het niet-Noordelijke dee1. 17 Terzijde opgemerkt: hetzelfde verschijnsel vinden we in
de tijdschriften van die tijd. Groot-Nederland schenkt uitvoerig en principieel aandacht aan de literatuur uit het Zuiden, zoals te verwachten is van een blad dat als
ondertitel Letterkundig maandschrift voor den Nederlandschen stain draagt. Het heeft
daarvoor wel aparte rubrieken, zoals 'Vlaamsche kroniek', die dan ook nog meestal worden verzorgd door recensenten uit het Zuiden, zoals Edmond van Offel of
Prosper van Hove (= Cyriel Buysse). 18 Literatuurgeschiedschrijvers worden uiteraard ook gevoed door opvattingen uit hun eigen tijd.
De zojuist genoemde tendens zet zich in nog sterkere mate voort in literatuurgeschiedenissen die in het interbellum zijn samengesteld, zoals die van Bastiaanse,
Greshoff en De Vries, en Moller. Voor het eerst treffen we ook opmerkingen aan
over invloed van auteurs uit het Zuiden op die uit het Noorden in plaats van
andersom. Zo achten Greshoff en De Vries de invloed van Van de Woestijne op de
generatie van 1910 groter dan die van Boutens. 19 Deze visie van de twee literatuurgeschiedschrijvers, van wie de eerste vooral een actief essayist en dichter was, is uiteraard literair-politiek geladen en moet begrepen worden in de context van de antiBoutens-actie in kringen rond De beweging. in het politiek-strategisch ordenen van
de literaire werkelijkheid is deze literatuurgeschiedenis echter bepaald geen uitzondering: in meer 'wetenschappelijk' georienteerde handboeken treffen we evenzeer
een door literaire politiek gestuurde beeldvorming aan (men denke aan Knuvelder).
Volgens de handboeken lijken de letterkundes van Noord en Zuid zich naarmate de twintigste eeuw vordert meer en meer langs parallelle lijnen te ontwikkelen.
Dat zich daarbij soms opvallende verschillen voordoen, al was het alleen maar vanwege de andersoortige plaats die de Eerste Wereldoorlog inneemt, verzwakt deze
hypothese — bij de echte Groot-Nederlanders als een wens uitgesproken — allerminst. Moller formuleert het als volgt: 'De vlaamse letterkunde moet niet als iets
afzonderliks behandeld worden, omdat die geschreven is of wordt buiten de staatkundige grenzen van Noord-Nederland. De Vlamingen immers zijn 'n deel van
't nederlandse yolk, hun kultuur is 'n deel van de nederlandse kultuur, en hun streektalen behoren tot 't nederlandse taalgebied.' Moller heeft tegelijkertijd oog voor de
verschillen, maar, zo voegt hij er aan toe, verschillen treft men ook binnen de noordelijke letterkunde zelf aan: 'Wel is er reden in een of ander tijdperk om te wijzen
op eigenaardige stromingen, of eigenaardige ontwikkeling van leven en letteren in
'n bepaalde streek, wat evengoed binnen als buiten de staatgrenzen gebeuren kan.' 2°
De integratie-gedachte zet zich bij de literatuurgeschiedschrijvers van rond de
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Tweede Wereldoorlog duidelijk voort, hoewel het aanvankelijk beslist niet onomstreden is of de beide letterkundes apart of geIntegreerd moeten worden behandeld.
Juist in deze periode is Gerard Knuvelder bezig het vierde deel (tijdvak 1 8751 9 16) van zijn Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde of te ronden.
Knuvelder was overkomen wat Anbeek jaren later zou ervaren: kritiek uit het Zuiden vanwege de miskenning van de zuidelijke literatuur, namelijk in zijn al verschenen derde deel, dat de negentiende eeuw behandelt. Knuvelder erkent dat de
kritiek grond heeft, maar verdedigt zich door een beroep te doen op de opruiming
die in het Zuiden zelf gehouden is: 'Die oorzaak is gelegen in het feit dat de Vlamingen-zelf op voortreffelijke wijze schoon schip hebben gemaakt met hun negentiende-eeuwse letterkunde. De publicaties van Gilliams, Vermeylen en Gijsen hebben op een dusdanige manier waardevol van waardeloos geschift dat men heden ten
dage weinig lust gevoelt in den brede te gaan behandelen over wat naar hun oordeel
te licht bevonden werd in de wan hunner kritiek. Doordat een en ander voor NoordNederland niet, of althans niet in die mate gebeurde, ontstond echter inderdaad
enigszins een wanverhouding.' 21
Principieler is echter de kwestie van de `apartheidspolitiek' ten aanzien van de
zuidelijke letterkunde. `Moet deze apart behandeld worden, of moet de geschiedenis van de Nederlandse inclusiefVlaamse letterkunde als een geheel behandeld worden, zijnde de uitspraak van een, zij het gedifferentieerde, cultuur?' vraagt Knuvelder. Bij zijn argumentatie speelt hij twee woordvoerders uit Vlaanderen tegen elkaar
uit, Marnix Gijsen en Julien Kuypers, verdedigers van twee diametraal tegenovergestelde standpunten. Kuypers pleitte in 1950 voor een integrate geschiedschrijving
in het kader van de Benelux-gedachte 22, terwij1 Marnix Gijsen zijn visie voor een
aparte behandeling verdedigde. 23
Zoals vaak in de Noord-Zuid-discussie worden cultuurpolitieke en descriptieve
argumenten door elkaar gebruikt, en worden uit dezelfde historische werkelijkheid
verschillende conclusies getrokken. Kuypers ziet de twee literaturen na 1830 naar
elkaar toegroeien en meent dat sinds Tachtig die tendens zo sterk is, dat de literatuurhistoricus ze als eenheid moet zien. De door Kuypers c.s. samengestelde literatuurgeschiedenis en bloemlezing De gouden poort, in het Zuiden lange tijd op veel
scholen gebruikt, 24 brengt deze visie in de praktijk. Gijsen is genuanceerder. Hij ziet
allerlei sterke verbanden tussen Noord en Zuid, maar meent tegelijk dat de historische ontwikkeling van beide zo verschillend is geweest dat ook de literaturen zich
navenant hebben ontplooid: `Zo innig echter is de wording der Vlaamse letterkunde sedert 1830 vergroeid met de zeer speciale intellectuele en sociale omstandigheden die uiteraard verschillend waren van de Noordnederlandse, dat een aparte
behandeling dezer periode, ook voor den Vlaamsen lezer gerechtvaardigd kan worden. Onze literatuurgeschiedenis loopt parallel met het politiek en intellectueel ontvoogdingsproces van het Vlaamse yolk: een Dietse gebeurtenis die door NoordNederland slechts passief werd gevolgd en die Loch over levee en dood van de
Vlaamse taalgemeenschap besliste.' In de toekomst zal deze situatie zich wellicht
wijzigen, maar zover is het nog niet: `Hoogstwaarschijnlijk zal een aparte behandeling der Noord- en Zuidnederlandse moderne literatuur in de toekomst aandoen
als iets artificieels en dor systematisch. Voor de in dit boek behandelde periode,
vloeit zij echter grotendeels voort uit den aard van het onderwerp zelf.' 25
Knuvelder vat in zijn inleiding tot het vierde deel deze discussie samen en bekent
in zijn hart voor het standpunt van Kuypers te voelen: integratie van Noord en Zuid,

CONSENSUS EN CONFLICT

met als reden dat hun literaturen steeds meer naar elkaar toegroeien. Het is slechts
aan het gebrek aan voorstudies te wijten dat hij voor zijn uitgebreider handboek van
deze opzet moest afzien en voor Gijsens apartheid heeft gekozen. (Om zijn goede
intentie te laten blijken merkt hij op dat hij in zijn schoolboek Inleiding tot de Nederlandse letterkundevoor de periode 1937-1952 de integratieve lijn wel heeft gevolgd.)
Als doekje voor het bloeden moeten zijn woorden gezien worden waarmee hij het
voordeel van een aparte behandeling aanprijst: deze geeft `aan de Vlaamse letterkunde meer relief [...1 dan haar ten deel zou vallen als zij zou "opgaan" in het geheel.
Een relief dat zij om haar belangrijkheid ten voile verdient.' 26 De hoogte van dit
relief is overigens betrekkelijk, want van de 367 pagina's zijn er niet meer dan dertig aan de zuidelijke letterkunde gewijd.
Is Knuvelder het in zijn hart eens met Kuypers' integratieve visie, ook al handelt
hij er niet naar, de argumenten van Marnix Gijsen om de twee literaturen apart te
behandelen, vindt hij eveneens grond hebben; mede ter legitimering van de apartheidsopzet bespreekt hij ze uitvoerig. Binnen een stamverwante eenheid zijn door
historische omstandigheden 'twee divergerende subnationaliteiten [ontstaan],
waarbij de divergentie (men denke aan de verhouding Nederlanders en Zuid-Afrikaners) zciver kan gaan dat zij, hoezeer stamverwant, tot twee aparte volken gedifferentieerd zijn.' 27 Knuvelder kiest dus, na een uitvoerige en principiele discussie
van voors en tegens, voor behandeling in aparte hoofdstukken.
2 Consensus en conflict
Vijfentwintig jaar na de eerste druk verschijnt de grondige herziening van Knuvelders handboek. 28 Opvailend genoeg blijft een principiele uiteenzetting over de
kwestie Noord-Zuid niet alleen geheel achterwege, maar blijkt ook de zuidelijke letterkunde stilzwijgend te zijn geIntegreerd. Deel IV begint met een apart hoofdstuk
over Gezelle, die dus de eer krijgt om de `moderne letterkunde' te mogen openen,
nog voor de Tachtigers. Verder worden de Vlaamse dichters besproken bij de Beweging van Tachtig, weiiswaar onder een aparte rubriek `andere auteurs', maar zonder
een aanduiding als `Vlaamse dichters' of iets dergelijks. De integratie lijkt helemaal
een feit in de volgende periode, wanneer de `tweede generatie', die van 'de negentigers' wordt behandeid. Van de negen hoofdpersonen zijn er maar liefst vijf uit het
Zuiden afkomstig: Vermeylen, Van de Woestijne, Hegenscheidt, Buysse en Streuvels staan broederiijk naast hun Nederlandse collega's Leopold, Boutens, Henriette
Roland Hoist en Van Schendel. Voor de auteurs van de Verde generatie 1905-1916'
(Van Nijlen, Teirlinck, Timmermans en Elsschot) geldt mutatis mutandis hetzelfde. 29
Hoe valt zo'n radicale koerswijziging die van geen enkele argumentatie vergezeid
gaat, te verklaren? Naar ons idee sluit Knuvelder aan bij een consensus die in de
decennia na de Tweede Wereldoorlog was gaan ontstaan: de literatuur van Noord
en Zuid was min of meer een eenheid en moest als zodanig beschreven worden.
Indicatie van en weilicht ook belangrijke factor in deze beeldvorming is het
invloedrijke schoolboek van Lodewick: Literatuur; geschiedenis en bloemlezing,
waarvan het tweede deel de literatuur Omstreeks 1880 tot heden behandelt. Net als
Literaire kunstvan dezelfde auteur had deze literatuurgeschiedenis een enorme verspreiding, zoals alleen al aan het aantal drukken is te zien: na de eerste druk uit 1959
moesten er jaarlijks meer dan twee herdrukken worden opgelegd. Pas in 1982 werd
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het boek door andere samenstellers herzien; Lodewick was van auteur merknaam
geworden. In de jaren zestig en zeventig was Lodewick het dominerende schoolboek
— niet alleen op Nederlandse middelbare scholen, maar ook op MO-opleidingen en
zelfs op universiteiten.
Lodewick ziet de Noord-Zuid-kwestie expliciet under ogen. Aan het eind van
de negentiende eeuw, zo stelt hij vast, `beginnen de Noord- en Zuidnederlandse letteren weer naar elkaar toe te groeien, en zo wordt de betreurde noodzaak beide literaturen afzonderlijk te behandelen hoe langer hoe kleiner, — vandaar dat hier een
poging gedaan wordt de Nederlandse letterkunde van 1920-1940 min of meer, en
die van na 1940 helemaal als een geheel te zien.' 3° Cultuurpolitieke sentimenten
(`betreurde noodzaak') en beschrijvende waarnemingen (eenheid neemt toe) gaan
ook hier weer hand in hand.
Lodewick lijkt een trend te hebben gezet of hem in ieder geval te hebben geexpliciteerd. De meeste literatuurgeschiedenissen vanaf de jaren zestig, in het bijzonder die voor het middelbaar onderwijs (bijvoorbeeld Sivirsky, Calis, Dautzenberg),
behandelen met een grote mate van vanzelfsprekendheid de zuidelijke letterkunde.
Ze doen dat meestal gelntegreerd, zeker voor de periode na 1945. 31 Hetzelfde geldt
mutatis mutandis voor de schoolboeken die voor Vlaanderen zijn samengesteld,
zoals De gouden poort van Kuypers c.s., hiervoor al genoemd, en het eveneens veel
gebruikte Zuid en Noord van Noe.
Uit het voorgaande kunnen we enkele conclusies trekken. Allereerst is gebleken
dat voor de meeste literatuurhistorici de Vlaamse letterkunde pas weer interessant
begint te worden in de jaren negentig van de negentiende eeuw. Ten tweede: aandacht voor Zuid verloopt in de meeste gevallen via een aparte bespreking, waarbij
de onderliggende gedachte is: de zuidelijke letterkunde wijkt of van de noordelijke,
maar is toch nauw daaraan verwant, om redenen die veelal als een erfenis van de
Groot-Nederlandse gedachte zijn te beschouwen. Ten derde kunnen we een vorm
van consensus waarnemen ten aanzien van de vraag of de zuidelijke letterkunde vertegenwoordigd dient te zijn in een geschiedenis van de Nederlandse letterkunde.
Het lijkt na Lodewick nauwelijks denkbaar dat iemand in Nederland nog een
geschiedenis zou schrijven met weglating van de zuidelijke component. Een behandeling van het symbolisme zonder Van de Woestijne, van het interbellum zonder
Van Ostaijen, van de Vijftigers zonder Claus is niet langer voorstelbaar.
Juist deze consensus kan een verklaring bieden voor de storm van protest die
opstak toen Ton Anbeek in 1990 een gooi deed naar de opvolging van Knuvelder
met zijn Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1885-1985, waarin hij onomwonden verklaarde de Vlaamse letterkunde geheel te hebben weggelaten. Zoals
Knuvelder zich in de jaren vijftig op uitspraken van Marnix Gijsen beriep, zo zoekt
Anbeek steun bij een publicatie van Hugo Brems 32 waarin deze de kwestie aan de
orde stelt en spreekt van twee gescheiden grootheden.
Enkele jaren later scherpt Anbeek zijn standpunt nog eens aan in 'Het Vlaamse
verschil', zijn bijdrage aan een Noord-Zuid-discussie in Dietsche warande &Belfirt.
De basis voor zijn betoog is weer een descriptieve observatie: 'de literaire ontwikkelingen in Vlaanderen en Holland zijn in zo hoge mate onafhankelijk van elkaar, dat
zij het beste afzonderlijk beschreven kunnen worden. Met andere woorden: het zijn
twee verschillende verhalen.' 33 De historische werkelijkheid geeft dus zelf aan dat
Noord en Zuid weinig met elkaar te maken hebben en de geschiedschrijver heeft
deze werkelijheid te volgen. Uiteraard is er wel wisselwerking geweest — Anbeek
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geeft daar voorbeelden van ( Van nu en straks, Forum) — maar die leidde telkens tot
misverstand of mislukking en bleef voorts op zijn minst incidenteel. Uiteindelijk
doet die doorgaans weinig geslaagde interactie de intrinstiek literaire verschillen
extra uitkomen: het Noorden kende geen avantgarde, het Zuiden is veel meer
geneigd tot literair experimenteren; het Zuiden verwerkte de Tweede Wereldoorlog
op een andere wijze dan het Noorden. Al deze voorbeelden rechtvaardigen de conclusie dat Vlaanderen en Holland hun eigen literatuurhistorische ontwikkeling ken-nen, en dat die ontwikkeling zonder problemen afzonderlijk kan worden beschreyen. Natuurlijk kan men er wel een boek van maken, maar dan Icrijgt men
voortdurend zinnen die beginnen met "terwijI in Vlaanderen" of "anders dan in
Nederland". Er bestaan raakpunten tussen de twee verhalen, maar feit blijft dat
Vlaamse literatoren in de eerste plaats reageren op Vlaamse literatoren, en Hollandse op Hollandse. Dit lijkt me allemaal moeilijk bestrijdbaar voor iemand die
niet door de Dietse gedachte wordt verblind.' 34
De overige discussianten in Dietsche warande cl Belfort bestrijden Anbeeks visie
genuanceerd doch krachtig, zonder dat ze overigens blijk geven door de Dietsche
gedachte verblind te zijn. Zo meent Anne Marie Musschoot dat Anbeek eenzijdig
de verschillen beklemtoont zonder oog te hebben `voor de eenheid waarbinnen deze
verschillen zich profileren'. 35 Er zijn genoeg voorbeelden te noemen die wijzen op
`verwevenheid, samenhang en eenheid'. 36 We zien wederom het verschijnsel dat
Vezelfde' literair-historische werkelijkheid feiten levert die in verschillende richting
kunnen worden gemnterpreteerd, afhankelijk van het perspectief van wie haar benadert.

3 Rene de Clercq (1877-1932): een casus
In 1900 verscheen in Gent de bundel Ideaal; een sonnettenkrans van de dan 23-jarige Rene de Clercq. 37 Zoals al uit de titel valt op te maken, was de poezie van Perk
tot het Zuiden doorgedrongen. De Clercq ontpopte zich als een vurig advocaat van
de `moderne' poezie van de Tachtigers, een poezie die tot dan toe maar weinig was
aangeslagen in Vlaanderen.
De Clercqs vriend en studiegenoot Karel van de Woestijne bracht hem echter
snel van dit Tachtiger-ideaal af: hij leerde hem Gezelle waarderen en met die waardering navolging van de Tachtigers als jets onnatuurlijks te beschouwen. De poezie
van Kloos c.s. met haar hoge graad van individualisme stond immers haaks op de
eigen aard van het Zuiden, dat `Vlaams en yolks' was, of het in ieder geval diende
te zijn. Op het programma stond nu een sociale strijd en daarin was geen plaats voor
allerindividueelste expressies van allerindividueelste emoties.
De Clercq luisterde naar de raad van zijn vriend en boog zijn dichterschap om in
een meer maatschappelijke richting, met aandacht voor de Vlaamse zaak en de
sociale strijd. Hij had duidelijk ambities om een echte (volksdichter' te worden, een
soort zuidelijke Robert Burns. Als flamingant werd hij actief in Jong Vlaanderen en
wist hij zijn populariteit immens te vergroten door samen met de componist Emiel
Hullebroeck zijn poezie voor een breed publiek ten gehore te brengen. De Clercq
had de nodige belangstelling voor de relaties tussen Noord en Zuid en we vinden
hem dan ook terug bij de Nederlandsche Taal- en Letterkundige Congressen in Nijmegen (1901) en Kortrijk (1902).
Bij het begin van de `Groote Oorlog', vluchtte hij, als zoveel van zijn landgeno-
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ten, naar Nederland, waar hij zich in Bussum vestigde. Hi)* zou er met een kleine
onderbreking blijven en er in 1932 sterven. Tijdens de oorlogsjaren maakte hij deel
uit van het Groot-Nederlandse web, waarin de dichter-historicus Gossaert-Gerretson een belangrijke spin-functie vervulde. Of De Clercq geweten heeft dat Gerretson met Duits geld het tijdschrift De Vlaamsche stem financierde, is onzeker. 38 Hij
werkte in elk geval van harte mee aan het netwerk dat Gerretson achter de schermen wist op te zetten. Tijdens de Guldensporen-herdenking (11 juli 1915) die het
Algemeen Nederlandsche Verbond in Bussum vierde, had De Clercq het beruchte
telegram aan Koning Albert gestuurd met de eis van Tlaanderens volkomen geestelijke vrijwording'. Alberts gereserveerde reactie — begrijpelijk gezien de noodzaak
om de belangen van de Belgische frontstrijders in het geallieerde kamp te behartigen — was olie op het activistische, anti-Belgische vuur en leidde tot vlammende
betogen van De Clercq in de activistische bladen. Toen hij mede daardoor in oktober 1915 als leraar uit Belgische dienst werd ontslagen, kon hij zich als martelaar
van de Vlaamse zaak opwerpen. 39
In 1917 werd vanuit het Zuiden de behoefte gevoeld de stem van de balling in
Vlaanderen zelf te kunnen Koren om het activisme te propageren. De Clercq keerde dan ook terug om mee te helpen de Raad van Vlaanderen (die samenwerking met
de Duitsers zocht) te steunen met zijn voordrachten. Daarmee zette hij een definitieve stap op het pad dat hem uiteindelijk de titel van `collaborateui zou opleveren." Het was een verloren strijd, zo bemerkte ook De Clercq, die kort voor het
einde van de oorlog de bui voelde hangen en met zijn gezin weer naar Nederland
uitweek.
Deze schets zou de indruk kunnen wekken dat vooral de Eerste Wereldoorlog
voor vestiging van De Clercqs naam in het Noorden heeft gezorgd. De Vlaamse ballingen vormden immers een netwerk dat in verschillende tijdschriften naar buiten
trad. Toch dateert De Clercqs literaire faam in Nederland al van veel vroeger. Zijn
bundel. Natuur werd in 1902 in Vlaanderen gedrukt, maar uitgegeven in Nederland, door Veen.
Zonder een Nederlandse uitgever zou de bundel niet de aandacht hebben getrokken of beter: hebben kunnen trekken van een gezaghebbend criticus als Albert Verwey die er in 1904 een lovende bespreking aan wijdt in De )0Ce eeuw. `Krachtig en
zuiver zingt deze Vlaming', zo begint hij zijn recensie. Verwey is zich in 1904 nog
goed bewust van de ldoof die er tussen Nederland en Vlaanderen bestaat, maar zodra
er een stem als die van De Clercq klinkt zal `ons wantrouwen' slinken. `Gij mocht
soms meenen, dat, omdat ook onder Onze handen het orgel van de moedertaal een
eigen klank geeft, wij den uwen niet herkennen voordat hij ons overweldigt. Vrees
niet ervoor: wij herkennen u aan uw aanslag'. In de poezie van de Clercq herkent
Verwey zowel de eenheid als het verschil tussen Noord en Zuid: Ten volkswezen,
aan ons verwant, een van taal met ons, maar toch afzonderlijk door gemoed en stem,
komt in Vlaanderen aan het woord — was al lang aan het woord, door Gezelle, door
Streuvels, door meer andere dichters, schrijvers en kunstenaars: een geheele dracht
van zijn vormen is dat volkswezen gaan uitstorten in de krachtige en juist haar maat
houdende stem van deze jongere.' 41
Hiermee is een mechanisme in werking getreden, dat meer dichters uit het Zuiden naar het Noorden zal halen: belangrijke Nederlandse uitgevers (o.a. Veen, Van
Looy en Van Dishoeck) brengen werk van de Vlaamse auteur op de markt, uitgaven die daardoor in Nederland ook de aandacht van de kritiek (kunnen) trekken en
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worden besproken. Voor De Clercq betekende het onder meer dat hij de zuidelijke
publicatiekanalen niet 'anger als interessant gaat beschouwen, maar zijn literaire
productie voornamelijk in Nederland aanbiedt. Met succes bouwt De Clerck een
reputatie als dichter in het Nederland op.
Toen De Clercq in 1914 naar Nederland vluchtte, was hij dus bepaald geen onbekende meer. Geen publicatie van hem bleef onopgemerkt en de besprekingen verschenen niet alleen in de `Vlaamse rubrieken% geschreven door Vlamingen, maar
ook tussen de recensies van de nieuwste noordelijke uitgaven.
De Clercq leefde dus in twee werelden tegelijk. Een Vlaamse, na 1917 voornamelijk als activist. Maar zijn activisme was voorbereid in Nederland, temidden van
een groep Vlamingen en prominente Nederlanders. Los van zijn activisme was De
Clercq vanaf ongeveer 1904 een begrip in het noorden: hij had naam als de volkse
dichter die de even populaire en `volkse' Adama van Scheltema misschien nog wel
in authenticiteit voorbijstreefde.

4 Gezamenlijk of gescheiden
De Clercq vormt bij uitstek een voorbeeld van een auteur die de eenheid en de
gescheidenheid van de Nederlandse literatuur illustreert.
Eenheid: De Clercq schrijft in het Nederlands. Onafhankelijk van iemands herkomst, wordt diegene die zich van de Nederlandse taal bedient en in dit taalgebied
wordt uitgegeven en gerecipieerd, lid van de familie Nederlandstalige schrijvers.
(Het geldt bijvoorbeeld ook voor de uit Hongarije afkomstige Giza Ritschl.) De
maatschappelijke, politieke en culturele situatie in Nederland blijkt voor De Clercq
voldoende herkenbaar, om juist daar zijn werk voort te zetten; sterker nog: hij weet
er zijn carriere op te bouwen. En hij is niet de enige: vele Vlaamse schrijvers, activisten zowel als passivisten, vestigen zich als balling in Nederland, waar zij literaire
contacten met hun noordelijke collega's onderhouden. Overigens waren die contacten ook al voor de oorlog, sinds de Van nu en straks-groep op gang gekomen.
Auteurs als De Clercq, Van de Woestijne en vele anderen konden zonder al te veel
moeite in Nederland bij tijdschriften en uitgevers terecht.
Gescheidenheid: De Clercq schrijft een soort Nederlands dat opvallend afwijkt
van wat in Noord als norm gold, een argument dat bijvoorbeeld ook een belangrijke rol speelt in de noordelijke receptie van Gezelle. 42 De volgende strofe uit een
gedicht van De Clercq moge dit illustreren:
De kandelaars en keerskes
zien vroo,
op 't Kindeke van tweerskes
op stroo.
En nauwelijks terdt, die nader terdt,
dat 't Kindeke niet wakker werd':
Adeste!43

De maatschappelijke, politieke en culturele achtergrond van De Clercq verschilt
met die van in het Noorden, waar de `Groote Oorlog' niet heeft gewoed. De Vlaamse Beweging is een voorbeeld van een typisch zuidelijk fenomeen dat een niet weg
te denken factor is in het literaire leven, maar dat in het Noorden geen betekenis
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heeft. Juist tegen die achtergrond blijkt De Clercq zijn, activistisch gekleurde poezie projecteren. Het is in zekere zin die oorlog die hem noodzaakt zich in Nederland te vestigen. Ware hij niet ter dood veroordeeld, hij zou na 1918 naar het Zuiden zijn teruggekeerd.
Het is opvallend dat de Teiten' die als argumentatie voor verschillende standpunten — eenheid of apartheid — worden gehanteerd, veelal identiek zijn. Of dat nu
linguIstische, cultuurhistorische of maatschappelijk-politieke argumenten zijn,
steeds weer kunnen ze op een andere manier in het debat worden ingezet. Met andere woorden: de literair-historische werkelijkheid biedt geen archimedisch punt. Wat
als (literair-historisch) wordt gepresenteerd, blijkt een constructie vanuit een
bepaalde vraagstelling of, en dat speelt in dit geval heel sterk, een ideologie. Anbeek
ontwerpt een werkelijkheid waarin Zuid zo totaal verschilt van Noord dat ze alleen
in twee aparte verhalen kunnen worden verteld. Iemand als Musschoot brengt juist
de overeenkomsten in beeld die behandeling in een verhaal rechtvaardigen. Beiden
voeren voor hun standpunt feitelijke argumenten aan die echter a priori door datzelfde standpunt zijn bepaald.
Is het op zich dus al problematisch of Noord en Zuid nu een geheel vormen, de
zaak kan nog extra gecompliceerd worden. Immers: vormt Noord op zich wel een
eenheid? En hoe zit het in dit opzicht met Zuid?
Nemen we als voorbeeld de receptie van de Beweging van Tachtig, dan kunnen
we vaststellen dat na de aanvankelijke weerstand in de vooraanstaande neutrale tijdschriften als De girls de uitgangspunten betrekkelijk snel, zij het wellicht in afgezwakte worm, in bredere tiring worden overgenomen: de normen en conventies van
Tachtig lijken in de jaren negentig dominant te zijn geworden. Toch moet dit beeld
worden gerelativeerd. Het geldt immers niet voor enkele groepen die bezig waren
zich cultureel te manifesteren, zoals de vanuit een denominatie opererende kringen.
In Protestantse en in Katholieke contreien stuitte Tachtig tot in de twintigste eeuw
op fel verzet. 44
De Noord-Zuid-dichotomie is dus op te monolithische eenheden gebaseerd. In
plaats daarvan kan men zeggen dat rond 1900 en lange tijd daarna Noord uit
verschillende relatief onafhankelijke groepen bestaat met eigen normen en eigen
instituties. Wel is er sprake an interactie, waarbij de confessionele groeperingen
enerzijds en de neutrale anderzijds zich asymmetrisch ten opzichte van elkaar verhouden. Vlaanderen vormt evenmin een eenheid, maar is opgedeeld in aparte groepen (bijvoorbeeld vrijzinnigen versus Katholieken). Uiteraard zijn er andere indelingen te maken.
De eenheid an de Nederlandse literatuur is zelfs nog verder te problematiseren,
door haar relatie(s) met andere kunsten erbij te betrekken: de beeldende kunst
(denk aan de discussies in bijvoorbeeld De gemeenschap) of de muziek (jazz en poezie uit de jaren vijftig en zestig). Bovendien kan het domein worden uitgebreid met
de buitenlandse literatuur, die een belangrijke rol speelt. 45 Ook Anbeek heeft hier
oog voor: Ten nationale literatuurgeschiedenis [...] maakt ook interessante vergelijkingen met de ontwikkeling in de andere taalgebieden mogelijk. [...] Aan de ene
kant heeft Nederland als klein land waar de beter geschoolden tot voor kort minstens drie vreemde talen beheersten, altijd opengestaan voor allerlei invloeden van
buiten. Aan de andere kant tekent zich binnen dat krachtenveld soms juist duidelijk een eigenheid af, die nadere bestudering verdient. Dat is mijns inziens de laatste jaren te weinig gebeurd, waardoor een fascinerend onderzoeksgebied braak is
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blijven liggen.' 46 I e ironie wil dat binnen zijn gekozen uitgangspunt de Vlaamse
literatuur tot de `buitenlandse is gaan behoren en dus ook tot dit fascinerend, maar
braakliggend onderzoeksgebied.
De vraag naar de eenheid van Noord en Zuid is dus eigenlijk verkeerd gesteld. In
feite orienteert die zich nog te zeer op de essentialistische eenheidsopvatting die
door het negentiende-eeuwse natiedenken werd voortgebracht. 47 Vanuit historisch
oogpunt is de eenheid van de Nederlandse literatuur — al dan niet in een ZuidNoord-combinatie — dus allerminst een gegeven.
5 Convergentie en divergentie van twee literaire velden
Aangezien noch de taal, de literaire verschijnselen, de staatkundige grenzen, de politieke en maatschappelijke context bruikbaar blijken te zijn om het Noord-Zuid
fenomeen op een adequate manier te bespreken, zal er naar een andere ingang
gezocht moeten worden. Wij gaan ervan uit dat de kwestie het best benaderd kan
worden vanuit een veldtheoretisch kader, waarvan hier in het kort — voor sommige
lezers wellicht ten overvloede — de hoofdlijnen worden geschetst. 48
Literatuur identificeren we op een institutionele manier: het is dat terrein waarop de (literaire) instituties werkzaam zijn die zich met de productie, verspreiding en
verwerking van Nederlandstalige literatuur in Vlaanderen en Nederland bezighouden. Als voornaamste instanties zijn te noemen: auteurs, uitgevers, boekhandelaren, bibliotheken, allerlei vormen van literaire organisaties, tijdschriften en hun
redacties, literatuurbeschouwing in de meest brede zin van het woord, zoals primaire literaire kritiek, essayistiek, academische literatuurbeschouwing en het (literatuur) onderwij s.
Binnen dit geheel — dat nog uitgebreid en verfijnd zou kunnen worden — opereren schrijvers en lezers. Het is in de eerste plaats de literatuurbeschouwing die door
middel van kritieken, polemische debatten, overzichten en bloemlezingen, onderscheidingen aanbrengt, die op hun beurt zorgen voor waardering en classificering.
Die waardering en classificering resulteren weer in een beeldvorming van de literatuur die in hoge mate het proces van canonvorming stuurt.
Binnen het literaire veld kunnen verschillende verknopingen onderscheiden
worden van interacties, die we 'circuits' noemen. 49 Het is een enigszins kneedbaar
begrip en kan bijvoorbeeld betrekking hebben op de literaire ruimte die door een
literair tijdschrift wordt bepaald: uitgever, redactie, medewerkers, lezers etc. Maar
ook rond een groep tijschriften: bijvoorbeeld de protestantse tijdschriften uit de eerste decennia van deze eeuw. We kunnen echter alleen van een circuit spreken als er
voldoende contactpunten zijn van voldoende deelnemers (auteurs, redactieleden,
critici) die in deze verschillende tijdschriften elkaar ontmoeten. Een netwerkanalyse kan zoiets zichtbaar maken. Zo zijn er allerlei kristallisatiepunten mogelijk waarop netwerken zich afzetten en die dan als circuit kunnen worden beschouwd. Er is
in een bepaalde periode van de Noord-Nederlandse letterkunde een protestants, een
rooms-katholiek en een neutraal circuit. Ook zijn er van tijd tot tijd regionale circuits te onderscheiden die zich in plaatselijke genootschappen, kunstkringen en wat
dies meer zij kunnen manifesteren. 5° In Zuid onderscheiden zich in de negentiende en de eerste helft van de twintigste eeuw circuits rond enkele grote culturele centra (Brussel, Gent).
Een circuit is uiteraard dynamisch. Telkens verandert het in de tijd: auteurs lopen
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weg naar een ander circuit (men zie de beweging van dichters uit het protestants of
katholiek circuit naar het neutrale 51 ); er ontstaat zoveel interactie met een ander circuit dat de grenzen vervagen of verdwijnen; tijdschriften, uitgevers verdwijnen, er
komen nieuwe bij enzovoorts.
Op een wat hoger niveau is er een noordelijk en een zuidelijk veld te onderscheiden. We hebben het dan, preciezer gezegd, over twee verzamelingen van circuits in de zin die we boven bespraken, waarbij elke verzameling een zekere autonomie lijkt te kennen. Die autonomie moet dan weer institutioneel en via de
onderlinge interrelaties van contacten kunnen worden vastgesteld. In de negentiende en de eerste decennia van de twintigste eeuw blijkt die zelfstandigheid uit de
nagenoeg strikt op het eigen veld gerichte organisatie van het boekenvak (uitgeverij
en boekhandel) en mede daarmee samenhangend de geringe mate waarin auteurs
en teksten in het andere veld doordringen (en dus ook aandacht krijgen in de kritiek). De ontvangst van Gezelle is hierbij illustratief.
Gezelle was gedurende zijn lange literaire leven in Nederland nagenoeg onbekend, afgezien van contacten met Alberdingk Thijm. Pas nadat Kloos en Verwey
zijn werk lovend bespraken en de noordelijke uitgever Veen zijn gedichten op de
markt bracht, ontstond Gezelles fenomenale populariteit in Noord. 52 Een duidelijk
voorbeeld waarin ontwikkelingen in beide gebieden divergent waren.
Wie zich ten doel stelt de geschiedenis van de moderne Nederlandstalige literatuur te beschrijven, krijgt dus te maken met een grote hoeveelheid circuits, gegroepeerd binnen twee velden. In een dergelijke geschiedenis zullen dan zowel interactie als autonomie een plaats moeten krijgen, afhankelijk van de periode, het circuit
enz. Dat er om praktische redenen keuzes gemaakt zullen (moeten) worden (bijvoorbeeld voor auteurs die tot de huidige canon behoren), doet daaraan niets af.
Maar hoe zit het met de literatuurhistoricus die alleen de Noord-Nederlandse letterkunde wil beschrijven? Is het selectiecriterium van de nationaliteit dan afdoende, zoals Anbeek meent? Anders geformuleerd: bestaat er een noordelijk veld zonder zuidelijke auteurs? Het antwoord is ontkennend en hier kan Rene de Clercq
goede diensten bewijzen. Zoals hierboven is gebleken functioneerde De Clercq
gedurende een groot deel van zijn loopbaan in het Noordelijk circuit. En hij was
niet de enige: hetzelfde geldt immers voor Van de Woestijne, Van Nijlen, Elsschot
of Claus, om slechts enkelen te noemen.
Wat betekent het eigenlijk voor een auteur uit het Zuiden om een onderdeel te
zijn van (een circuit binnen) het noordelijke veld? Nederlandse tijdschriften nemen
zijn werk op en al naar gelang het belang van het tijdschrift en de waardering voor
het werk tonen Nederlandse uitgevers zich bereid een uitgave op de markt te brengen. Zodra die uitgever behoort tot de toonaangevenden in Nederland, zal het werk
ook worden besproken. Eerder wezen we erop dat veel tijdschriften in het interbellum aandacht besteden aan de poezie uit het Zuiden door de inrichting van rubrieken als `Vlaamsche kroniek'. Het is echter opvallend dat sommige zuidelijke auteurs
daar juist niet worden besproken, maar in de algemene recensie-rubrieken. Van de
Woestijne temidden van Boutens en Henriette Hoist, De Clercq tussen Adama van
Scheltema en Gorter. Uiteraard zijn er in die recensies soms aanduidingen te vinden die op de zuidelijke herkomst van de auteur attenderen, maar belangrijker is
dat ze zijn opgenomen in, en dus deel uitmaken van een noordelijk gezelschap. Terzijde: aanduidingen van herkomst zijn ook te vinden binnen het Noord-Nederlandse circuit zelf, zoals de recensies van het werk van de gebroeders Pierre en Mat-
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thias Kemp laten zien: critici laten niet na erop te wijzen dat deze dichters niet uit
de Randstad, maar uit Zuid-Limburg komen.
Behalve passief via de receptie, kan de auteur uit Vlaanderen ook actief deelnemen aan het noordelijk veld: door zijn stem te verheffen in polemische debatten,
door zitting te nemen in redacties van tijdschriften ( Groot Nederland Forum), door
een sleutelpositie als literair criticus te bekleden. Van de Woestijne was jarenlang criticus van de Nieuwe Rotterdamsche courant, toentertijd in Nederland een van de
meest gezaghebbende dagbladen waar het ging om de literaire kritiek.
Het is interessant om te zien wat er gebeurt met een auteur uit het Zuiden die in
het Noorden een belangrijke rol gaat spelen. In de meeste gevallen krijgt hij een dubbelleven: een in Nederland en een in Vlaanderen en meestal zijn die beide levens
nogal verschillend van elkaar. De beeldvorming in het Noorden van Van de Woestijne wordt gedomineerd door de stille, in zichzelf gekeerde dichter, wars van
werelds ruiner, uitsluitend in beslag genomen als hij is door esthetische kwesties,
zoals het een symbolist betaamt. Wie het boek van Sophie de Schaepdrijver over
Belgie tijdens de Eerste Wereldoorlog, De Groote Oorlog, leest, ontdekt een andere
Van de Woestijne, iemand die zich wel degelijk actief bezighield met de politiek.
Van de Woestijne krijgt meer vermeldingen in deze studie dan De Clercq en die
staan bepaald niet in een literair-historische context.
Niet iedere schrijver uit het Zuiden leidt een dergelijk dubbelleven. Het is
immers mogelijk dat een Vlaamse schrijver uitsluitend in zijn eigen veld functioneert en in Nederland onbekend blij ft. Anbeek heeft hierop gewezen in 'Het Vlaamse verschil': `Vlaamse literatuurliefhebbers, vraag aan Hollandse lezers en critici wat
ze van Bob van Laerhoven weten en je ontmoet lege blikken. Zo worden ook
dichters die in Vlaanderen zelfs gelauwerd zijn in het Noorden niet gelezen en nauwelijks gekend: Anton van Wilderode, Hubert van Herreweghen enzovoort. Het
zelfde geldt ook omgekeerd, zoals Brems in Een zangwedstrijd eerlijkheidshalve
opmerkt.' 53 Iedereen die een boekhandel in Vlaanderen bezoekt, kan dit beamen en
het vormt een fraai bewijs van de gescheidenheid.
Er is echter meer aan de hand dan alleen een verschil in voorkeur. Het werk van
een dergelijk auteur wordt niet aan de boekhandel in Nederland aangeboden, of, als
dat wel zo is, neemt de boekhandel het niet in voorraad, bijvoorbeeld omdat geen
enkele krant of tijdschrift het werk heeft besproken en zal bespreken. Vanuit een
Noord-Nederlands perspectiefhebben we inderdaad te maken met een niet-gekend
literair werk. Zo kunnen we speculeren over het feit dat de eerste bundels van Van
Ostaijen niet gerecipieerd zijn in de noordelijke pers en daarbij argumenten noemen als het verschil in politiek-maatschappelijke situatie, het ontbreken van een
avantgarde in Nederland enzovoort. De werkelijke oorzaak zou intussen wel eens
veel prozaischer kunnen zijn: pas in de jaren twintig nemen Brinkman's cumulatieve
catalogus en het Nieuwsblad voor den boekhandel ook Vlaamse uitgaven op. Daarvoor niet of slechts incidenteel, bijvoorbeeld wanneer het een van de toen schaarse
co-producties betreft. Van Ostaijen lag niet in de boekhandel, omdat de boekhandelaar van niets wist en ook niet in staat werd gesteld van iets te weten. En hoe moet
een recensent een bundel bespreken waarvan hij het bestaan niet kent?
Ook de verhouding in termen van dominantie en subdominantie tussen Noord
en Zuid is met de veld- en circuitgedachte in beeld te krijgen. Het is bekend dat de
laatste honderd jaar er op het punt van de interactie tussen Noord en Zuid een asymmetrische verhouding is ontstaan. Het lijkt er immers sterk op dat de bewegingen
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van Zuid naar Noord groter zijn geweest dan die van Noord naar Zuid. 54 Aileen al
dat, economisch niet onbelangrijke gegeven, kan leiden tot opmerkingen over
Nederlandse literaire kolonisatie, usurpatie en arrogantie.
6 Literatuurgeschiedenis of literatuurpolitiek
Daarmee zijn we terug bij de literatuurgeschiedenis. Veel literatuurhistorici die de
pretentie hebben Noord en Zuid te behandelen, blijken bij nader inzien voor een
belangrijk deel alleen die Vlaamse auteurs op te nemen die een rol in het Noorden
hebben gespeeld. Nederlandse literatuur; een geschiedenis55 is daar een goed voorbeeld van. Daarmee krijgt de Vlaming argumenten in handen om te spreken van
verminking: de beschrijving doet geen enkel recht aan de positie van de auteur in
het zuidelijke veld waar hij of zij in relatie staat met vele, niet besproken anderen.
De zuidelijke aanwezigheid is dus ook nog eens uiterst onvolledig. Wie zo'n kritische reactie uit de weg wenst te gaan en voor de oplossing kiest alleen noordelijke
auteurs in het Pantheon op te nemen, oogst wellicht nog meer protest, zoals Anbeek
mocht ervaren.
We staan nog even stil bij deze kwestie. Een belangrijk deel van de verdediging
van zijn standpunt, die Anbeek mocht voeren in Dietsche warande & Belfort van
1996, bestaat uit de boomerang die hij zijn critici terugwerpt: in Vlaanderen verschijnen er regelmatig literatuurgeschiedenissen waarin uitsluitend het ZuidNederlands circuit besproken wordt, zonder dat er ook maar een auteur uit het
Noorden figureert. Anbeek lijkt zich niet bewust te zijn van de gevolgen die een
hierarchische asymmetrie met zich meebrengt: een minderheidsgroepering, of
beter: een groepering die meent zich in een minderheidspositie te bevinden, kan
zich altijd beroepen op de uitspraak van G.B. Shaw: 'When I say it, I say it; when
you say it, it's different'. Wie zich in de minderheid voelt, mag simultaan een beroep
doen op het niet-anderszijn en het anders-zijn; wie tot de meerderheid behoort mag
slechts het niet-anderszijns uitspreken, op straffe van het verwijt van neo-kolonisatie en alles wat daarmee in verband gebracht kan worden. 56 Het is interessant om te
zien dat Anbeek zijn critici voor trachtte te zijn, toen hij in zijn Geschiedenis opneming van de zuidelijke literatuur een daad van cpuur imperialisme' noemde. 57
Met deze laatste opmerking raken we de cultuurpolitiek, de literairekant van de
geschiedenis. Niet alleen de vraag of de beide literaire velden al of niet als een geheel
kunnen en moeten worden beschouwd, is bepalend voor het te kiezen standpunt,
ook de functie die de literatuurgeschiedenis vervult.
Literatuurgeschiedenissen worden geschreven voor vakgenoten, studenten, leerlingen, cultureel geinteresseerden e.t.q. met als doel hun een beeld van een literairhistorisch verleden aan te bieden: een dubbele constructie dus, want het gepresenteerde beeld is uiteraard gesynthetiseerd, maar ook het verleden dat men wil
beschrijven is geconstrueerd. Daardoor is de literatuurgeschiedenis een problematisch genre, althans uit historisch-wetenschappelijk oogpunt, zoals al van verschillende kanten is opgemerkt. 58
Er is echter een cultureelbelang mee gemoeid dat er overzichten geschreven blijyen worden en het hangt van de functie van dat overzicht afwelke `eenheid' men als
uitgangspunt neemt. Wie tegenwicht wenst te bieden aan de oprukkende literaire
euro, doet er verstandig aan Noord en Zuid in een verhaal te behandelen, of dat nu
in aparte hoofdstukken is of niet. `Letterkundig gezien behoren Noord en Zuid
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dicht bijeen', zo merkt Schenkeveld in Nederlandse literatuur; een geschiedenis
voorzichtig op, om daaraan toe te voegen: 'en we doen er wijs aan dat in het grote
Europa zo vaak als mogelijk is te demonstreren.' 59 Vanuit een dergelijk perspectief
is het volkomen logisch dat het nieuwe Taalunieproject de noordelijke en zuidelijke
literatuur zal bestrijken. Niets pleit tegen het hanteren van cultuurpolitieke argumenten, als die argumenten dan ook maar geexpliciteerd worden en het dus duidelijk is dat het literair-historische beeld daardoor bepaald is.
Vanuit een historisch perspectief dienen dergelijke standpunten te worden gerelativeerd. In het bovenstaande hebben we daartoe een poging ondernomen. Ook
zonder enige cultuurpolitieke stellingname kan men de autonomie van Noord en
Zuid erkennen, zonder de blik te verliezen op de interactie, die langs divergerende
en convergerende patronen verloopt. Onze belangstelling gaat in de eerste plaats uit
naar de interactiepatronen en juist op dat gebied dient naar ons idee nog het nodige
onderzoek te worden verricht. Wat voor interacties waren er? Belangrijkste punten
van aandacht betreffen de deelname van auteurs in het `andere veld': samenwerkingsverbanden van noordelijke en zuidelijke auteurs in tijdschriften, het optreden
van schrijvers in uitgeversfondsen uit het naburige veld, de receptie van auteurs in
het andere veld. Vragen naar de mate waarin, de momenten waarop, de voorwaarden waaronder deze interacties hebben plaatsgevonden dienen beantwoord te worden met aandacht voor de rol daarin van de verschillende instituties. Aileen al over
de betekenis van uitgeverijen is onvoldoende bekend. De grensoverschrijdende
deelname in brede zin (publicatie en receptie) zal allerlei vormen van convergentie
en divergentie laten zien. Zo zullen er meer auteurs uit Vlaanderen een rol spelen
in Nederlandse instituties dan omgekeerd, zoals er wel meer asymmetrieen te
bespeuren zijn. Maar precieze gegevens daarover zijn onvoldoende beschikbaar.
Binnen een literair-historisch onderzoek zal deze interactie altijd een plaats moeten krijgen, omdat ze er een onvervreemdbaar bestanddeel van uitmaakt. De mate
waarin dat gebeurt, kan per periode en/of circuit verschillen. Een geschiedenis van
de protestante literatuur bijvoorbeeld kan zich bijna geheel beperken tot Nederland, al zal er wel aandacht moeten worden gegeven aan de wijze waarop de protestantse kritiek Vlaamse auteurs bespreekt. Maar een bespreking van de katholieke
literatuur kan echt niet om de Noord-Zuid-interactie heen. Een geschiedenis van
de dominante, neutrale literatuur in Nederland van de twintigste eeuw zonder aandacht voor Van de Woestijne, De Clercq, Van Nijlen, Elsschot of Claus, is onzinnig. Deze dickers horen erbij.
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Noten
1 Dit artikel vormt een herziene bewerking van de 'keynote address' die Wiljan van den Akker hield tijdens de Interdisciplinary Conference on Netherlandic Studies op 27 mei 1997 aan de University of Wisconsin, Madison
(een lezing die door beide auteurs werd voorbereid). Wij zijn de organisatie,
met name Dr. Jolanda Taylor-Vanderwal, erkentelijk voor de toestemming
dit artikel als eerste in het Nederlands to kunnen publiceren.
2 We beseffen dat het woord `Nederlands' ambigue kan zijn: het slaat of op
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het hele taalgebied of alleen op Nederland. Een oplossing om de termen
Vlaams en Hollands te gebruiken heeft analoge nadelen; zo staat Hollands
niet alleen voor een noordelijk geheel, maar ook voor een westelijke regio.
Al zijn namen bijzaak, toch kunnen ze verwarring scheppen. Het verwijt dat
Anbeek in zijn handboek de Vlaamse literatuur onbesproken laat, was misschien minder sterk geuit als hij als titel Geschiedenis van de Noord-Nederlandse letterkunde had gekozen. Waar er misverstand mogelijk is of dreigt,
gebruiken we voor de Vlaamse literatuur aanduidingen als `Zuid', 'het Zuiden' en `zuidelijk' en voor de Noord-Nederlandse literatuur `Noord', 'het
Noorden' of `noordelijk'.
3 Jonckbloet 1888, p. 3.
4 Jonckbloet 1888, p. 3.
5 Jonckbloet 1891, p. 207.
6 Ten Brink 1897, p. 680.
7 Ten Brink 1897, p. 680.
8 Kalff1912, p. 718.
9 Jonckbloet 1891, p. 209.
10 Prinsen voegt daaraan toe: Vat de Vlaming om Europeer te worden eerst zelf
iets moet zijn'. Prinsen 1916, p. 714.
11
Prinsen 1916, p. 716.
12 Prinsen 1916, p. 716.
13 Prinsen 1916, p. 714.
14 Vermeylen bij Prinsen 1916, p. 714.
15 Bastiaanse 1925 en 1927.
16 Walch 1943.
17 We laten alleen geschiedschrijvers uit het Noorden aan het woord. Maar er
zijn uiteraard ook zuidelijke geschiedenissen; vele richten zich alleen op het
Zuiden, wellicht als compensatie van een asymmetrische verhouding. Vergelijk Musschoot 1991: 'het is duidelijk dat de "grote" literatuurgeschiedenissen van onze eeuw [...] weliswaar geschreven zijn vanuit een Noordnederlands standpunt, maar wel het geheel van de Nederlandse letterkunde
beschrijven, inclusief de Vlaamse. [...] De behoefte om een aparte, partiele
literatuurgeschiedens te schrijven is juist in het brongebied Vlaanderen ontstaan.' (p. 235)
18 Hetzelfde valt waar te nemen bij Den gulden wincke4 ook een blad dat
Groot Nederland in zijn (onder)titel voert: Maandschrifi- voor de boekenvrienden in Groot Nederland; ook hier aandacht voor Noord en Zuid, maar
Zuid wel in aparte rubrieken die door Vlamingen worden volgeschreven.
19 Greshoff en de Vries 1925, p. 307.
20 Moller 1932, p. 222.
21 Knuvelder 1953, p. VII-VIII.
22 Kuypers 1950.
23 Gijsen 1951. Het betreft hier een vierde druk van zijn De literatuur in ZuidNederland sedert 1830. De eerste druk, waarin Gijsen hetzelfde standpunt
verdedigt, kwam in 1940 uit.
24 Zie Moerbeek 1998, p. 67, 122-123.
25 Gijsen 1951, p. 9.
26 Knuvelder 1953, p. IX.
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27 Knuvelder 1953, p. VIII.
28 In 1976 ziet deel IV het licht.
29 Knuvelder 1976.
30 Lodewick z.j., p. 213. Vergelijk zijn "Inleiding': `Hoewel ook in de periode
1900-1920 Noord- en Zuid-Nederlanders over en weer aan elkanders tijdschriften meewerkten, gingen zij toch in hoofdzaak eigen wegen. Er is echter een duidelijke neiging tot eenwording, niet alleen omdat b.v. een beweging als het expressionimse zowel in Noord als in Zuid zijn aanhangers
vindt, maar ook anderszins; het tijdschrift Forum b.v. heeft een redactie die
uit Noord- en Zuid-Nederlanders bestaat. Wij hebben daarom van 1920 of
de Nederlandse literatuur als een samenhangend geheel gezien.' (p. 12) In
de hernieuwde Lodewick (1982) is aan deze standpunten en formuleringen
niets veranderd.
31 Calis 1977, Dautzenberg [z.j.], Sivirsky 1963.
32 Brems 1988.
33 Anbeek 1996, p. 199-200.
34 Anbeek 1996, p. 206.
35 Musschoot 1996, p. 234.
36 Musschoot 1996, p. 235.
37 We baseren ons voor deze korte schets voornamelijk op Hulpiau 1986.
38 Zie De Schaepdrijver 1997, p. 154-158, 260-263.
39 Zie De Schaepdrijver 1997, p. 154-158.
40 De Schaepdrijver 1997, p. 270-272.
41 Verwey 1904, p. 257.
42 Zie Beijert 1997.
43 Tweede strofe van Adeste', geciteerd naar Rene de Clercq 1932, p. 68.
44 Zie Van den Akker en Dorleijn 1997.
45 Vergelijk Ruiter 1993.
46 Anbeek 1990, p. 19.
47 Vergelijk Leerssen 1993: 'de diachrone samenhang binnen een literaire traditie is een retroactieve'; het model 'van "nationaal"-literaire tradities [is]
pseudohistorisch en [...] als construct afkomstig uit de decennia rond 1800.'
(p. 24). In zijn bijdrage aan dit nummer herhaalt Leerssen grosso modo zijn
visie. Zie verder ook Gellner 1983.
48 Vgl. ook Brems (1994) die al vruchtbare aanzetten heeft gegeven, vooral van
uit de systeemgedachte. Wijzelf voelen ons jets meer thuis bij een veldtheoretische orientatie. We willen hier echter de verschillen terzijde laten omdat
vooralsnog beide conceptuele kaders in ons terrein nog voornamelijk metaforen met zoeklichtfunctie zijn.
49 Al zou de term `subveld' hier ook gebruikt kunnen worden.
50 Zie bijvoorbeeld Van Kalmthout 1998.
51 Zie Van den Akker en Dorleijn 1996.
52 Zie Beijert 1997.
53 Anbeek 1996, p. 208.
54 Zie ook Brems 1994.
55 Schenkeveld, 1993
56 Zie voor een dergelijke analyse ook Vanheste 1996.
57 Anbeek 1990, p. 17.
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58 Zie bijvoorbeeld Van Gorp 1985. Even problematisch als dat andere genre
dat de laatste decennia zo in de belangstelling staat, ook van literatuur-historici: de biografie (vgl. Goedegebuure, 1998).
59 Schenkeveld 1993, p. VIII.
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Een van de onhandelbare problemen in de literatuurwetenschap is dat van de taxonomie — de eenheden en verscheidenheden waarin we "de" literatuur indelen. Is er,
binnen de Engelstalige literatuur, zoiets als een herkenbare "Amerikaanse" literatuur, en horen de verengelste Henry James en T.S. Eliot daar dan ook bij, of Nabokov? En hoe zit het dan met de Canadese Margaret Atwood? Heeft het enige zin om
auteurs vast te pinnen op hun paspoort, geboorteplaats of gebruik van couleur locale?
Is het, omgekeerd, doenlijk om die nationale achtergrond helemaal als bijkomstigheid terzijde te schuiven? Zulke kwesties blijven knagen en zeuren, zijn onoplosbaar
maar hardnekkig. De lastige bepaling van de verhouding tussen "Hollands" en
"Vlaams" is binnen de neerlandistiek een voortdurende steen des aanstoots (denk
aan Anbeeks particularistische literatuurgeschiedenis), een steeds hernieuwde aanleiding tot vermoeiende discussies en polemieken die vooral uit herhalingen van zetten bestaan.
Tijd om deze problematiek eens vanop enige theoretische afstand uit te pluizen.
Sinds haar academische institutionalisering deelt de literatuurwetenschap haar
werkterrein taalsgewijs in. En terecht: wie iets over een bepaalde literatuurtraditie
wil zeggen dient, zeker in de professioneel-wetenschappelijke wereld, in de desbetreffende taal doorkneed te zijn en die literatuur in het origineel gelezen te hebben.
Het kan weliswaar nuttig zijn om teksten anders groeperen (naar ontstaansdatum,
of naar sekse van de auteurs bijvoorbeeld), maar zulke indelingen worden meestal
als afgeleide alternatieven gezien binnen de "natuurlijke" manier waarin de wereldliteratuur primair in taalgroepen uiteenvalt.
Is de indeling per taal de meest natuurlijke en doelmatige? Kan de literatuurwetenschap beweren dat ze met deze taal-taxonomie de differentiatie van de literaire praktijk zelf weerspiegelt? Ik denk van wel. Elk taalgebied vormt (meer voor
schrijvers dan voor schilders of componisten) een natuurlijke eenheid, omdat
auteurs daarbinnen gezamenlijk opgegroeid zijn in de taal die hun expressiemedium vormt.
Er is dus weinig reden om de taalsgewijze indeling of te wijzen. Maar men heeft
in de laatste twee eeuwen wel behoorlijk overdreven. De identiteit van een "nationale literatuur" is lange tijd tot absolute, monolithische categorie verheven, als was
het het DNA van een schrijfpraktijk. Hier te lande geeft Anthonie Donkers Karaktertrekken der vaderlandsche letterkunde (1945) een fraai staaltje van die benadering,
die anderhalve eeuw lang toonaangevend is geweest in heel Europa en die pas in de
jaren zestig echt aan kritiek is komen bloot te staan. Dat was niet alleen het werk
van hemelbestormende theoretici die de Dood van de Auteur verkondigden, of een
heuse Paradigmawisseling er was al enkele decennia een literatuurwetenschappelijk specialisme actief waarin de talige identiteit van een gegeven literatuurtraditie
niet zozeer een categorisch uitgangspunt was als wel een historische probleemstelling.

211

212

GRENSVERKEER

Dat specialisme is het goeie ouwe comparatisme, de Vergelijkende Literatuurgeschiedenis, die de laatste decennia binnen ALW-kringen wat overschaduwd is
geraakt door de vijandige modes van poststructuralisme en empirisme. Uitgerekend
die vergeli jkend georienteerde literatuurwetenschap moest zich wel enkele fundamentele vragen stellen van systematisch-taxonomische aard. Wat vergeleek men nu
precies? Wat waren de taxa, de units waartussen het comparatisme de verbanden
wilde onderzoeken?
Bij de bezinning op de status van "nationaliteit" en taal binnen het literaire verkeer stelde men al rond het midden van de eeuw vast dat de ingesleten manier waarop in "nationale" literaturen werd gedacht (zowel door wetenschappers als door
auteurs en publiek!) niet zozeer een van God gegeven, absolute eenheid was als wel
een construct, een romantisch-nationalistisch denkmodel.
Met name het impliciet gepostuleerde ideaalbeeld als zou een indeling naar
"nationaliteit" en naar "taal" een congruent overlappend model opleveren (met de
Duitstalige literatuur als een besogne van de bewoners van Duitsland, de literatuur
in het Italiaans als een culturele activiteit van Italianen...) bleek een fascinerende refficatie. Het model was apert simplistisch en leverde allerhande blinde vlekken op —
zo heeft men de geschiedenis van de zeventiende-eeuwse Duitse literatuur Lange tijd
gebrekkig begrepen doordat men de bronnen heeft veronachtzaamd die zich in
Deense bibliotheken bevinden (immers, grote Duitstalige gebieden vielen toentertijd onder de Deense kroon). Maar de vooronderstelling dat men talen en "landen"
over een kam kan scheren is z.:5 ingesleten dat dit "nationale" model, kreupel als het
was, een taai Leven bleef leiden. Een goed voorbeeld dus van wat de Popperiaanse
wetenschapsfilosofie als "onfalsifieerbaar" en dus onwetenschappelijk, ja zelfs als
ideologie beschouwt. Hier to lande is zulke kritiek op "nationaliteit" als wetenschappelijk ordeningscriterium verkondigd door Horst Koppelmann in zijn
Nation, Sprache and Nationalismus (1956) en door Cornelis de Deugd in zijn inaugurele rede aan de VU, "Nationalisme en wetenschap" (1970).
In feite raakten zulke comparatisten daarmee de kern van het nationale denken
zoals dat ook in de politiek-historische wetenschappen werd getypeerd, door geleerden als Hans Kohn, Elie Kedourie en Ernest Gellner: nationaal denken als het postuleren van een natuurlijke congruentie tussen culturele (talige) en maatschappelijke identiteit. Maar in eerste instantie ging het toch om een methodologisch
probleem voor literair-historisch onderzoek: hoe groepeer ik mijn teksten? Zijn
nationaliteit en taal wel zulke vanzelfsprekende en historisch blindelings betrouwbare siamese-tweeling-categorieen?
Het probleem werd (alweer rond het midden van de eeuw) het scherpst gesteld in
— uitgerekend — Belgie. Nu is dat ook wel een notoir lastig geval, met zijn drie talen
(Frans, Nederland en Duits), die elk van drieen ook (als officiele landstaal nota
bene) in het aanpalende buitenland worden gesproken. Formeel gezien kon er van
"Belgische" literatuur geen sprake zijn; hoogstens van Frans-, Nederlands- of Duitstalige auteurs met een Belgisch paspoort. Weliswaar waren er chauvinistische Belgen geweest die vol vaderlandsliefde zoiets als belgitudehadden verkondigd, een fluidum van "belgiteit" dat zich in alledrie de talen kon manifesteren de invloedrijke
historicus Henri Pirenne was hierin een voorman maar daarmee verzeilde men
toch al gauw in het bedenkelijke (en in ieder geval onwetenschappelijke) discours
van "aangeboren" karaktertrekken, raciale of geografische bepaaldheden, bloed en
bodem.

BUITENLITERATUREN

Anderzijds kon het ook niet aangaan om Belgische auteurs alle specificiteit te
ontzeggen: Maeterlinck en Gide over een kam scheren, of Karel van de Woestijne
en Bordewijk, dat gaat ook te ver.
In die crux kwam Gustave Charlier met een interessant voorstel. In zijn vlak na
de bevrijding verschenen studie Les Lettres franfaises de Belgique (1944) beschouwde hij de status aparte die werd ingenomen door die auteurs die in het Frans schreven maar die in hun leven en in hun werk overduidelijk de sporen tentoonstelden
van een Belgische (in veel gevallen Vlaamse) achtergrond — een achtergrond die ze
vaak zelfs expliciet of impliciet thematiseerden. Aan oudere voorbeelden zoals
Charles De Coster ( Ulenspiegeh 1866), Maeterlinck (Le bourgmestre de Stilmonde,
1918), Verhaeren (Les Flamandes, 1883) of Rodenbach (Bruges-la-Morte, 1892)
kunnen we vandaag de dag chansonniers als Jacques Brel, filmmakers als Andre
Delvaux of striptekenaars als Francois Schuiten toevoegen. Zulke auteurs afficheren zichzelf als Belgisch (of Brussels, ofVlaams), worden door hun publiek als zodanig gerecipieerd (ook op de buitenlandse, bijvoorbeeld de Duitse markt!), en kunnen dus niet volledig onder het primaire karakteriseringscriterium van hun
franstaligheid worden samengevat.
Charlier concludeerde dat het wenselijk kon zijn om, subsidiair onder het primaire criterium van de langue d'expression, in dergelijke gevallen van divergentie tussen taal- en landsgrenzen een secundair criterium toe te passen: dat van culturele
identiteit, voorzover deze afwijkt van die welke voor de taal in kwestie normaal is.
Literaturen die aan zulk een secundair criterium beantwoordden noemde hij litteratures secondes.
Dat inzicht is in de jaren-1960 en -'70 met name door Hugo Dyserinck (eveneens Belg, maar werkzaam in Groningen en later in Aken) verder uitgedragen en
ontwikkeld. Het stoelde op een erkenning dat landsgrenzen en taalgrenzen niet
altijd samenvallen, en dat complexe identiteits- en identificatiepatronen optreden
waar taal- en staatsgrenzen duidelijk divergeren.
Met het begrip van een "litterature seconde" worden nogal wat vage problemen
rondom "eenheid en verscheidenheid" wat overzichtelijker. De onderlinge verhouding tussen "Noord-" en "Zuid-Nederlandse" literatuur, tussen de Franstalige literaturen van Frankrijk en de rest van de francophonie; de diverse deelgebieden van de
Spaans- Duits- en Engelstalige literatuur: in elk van die gevallen gaat het om een
divergentie tussen taal en land. Die Duitstalige literatuur die niet de literatuur van,
Duitsland is; de Nederlandstalige literatuur buiten Nederland; de Engelse, Spaanse of Franse literatuur buiten Engeland, Spanje of Frankrijk — ze kunnen allemaal
als litteratures secondes, "buitenliteraturen" worden gekenschetst.
Dat heeft veel voordelen — vooral het feit dat anomalieen en recalcitrante uitzonderingsgevallen alsnog onderdeel van een beschrijfbare systematiek blijken te
vormen. De status aparte van fransschrijvende Vlamingen binnen de Franse literatuur words, zoals Dyserinck zelf in zijn publicaties heeft laten zien, analyseerbaar als
een spel van particularisme, beeldvorming en identificatie. Bovendien is het duidelijk dat een dergelijk spel vaak een standaard-stramien volgt dat ook in andere litteratures secondes kan worden aangetoond — bijvoorbeeld de Anglo-Terse literatuur.
Het model levert dus allerhande interessante vergelijkingsmogelijkheden op, kan
ons veel leren over minderhedenproblematiek in het literaire bedrijf. Als we het
thema van meertalige "brug"-landen tussen meerdere taalgebieden (Belgie, Zwitserland) nader onder de loep nemen, kan deze visie ook een interessant verband leg-
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gen tussen literatuurwetenschap en regiostudies. De Lage Landen bieden (en ook
dat is al door Dyserinck verkondigd) een bij uitstek dankbaar werkterrein voor een
dergelijke benadering.
Litterature seconde is een taxonomisch concept dat ikzelf buitengewoon verhelderend he gevonden in mijn bestudering van literair grensverkeer. Inmiddels kunnen we er misschien wel iets aan bijstellen. Er blijven enkele vragen open. Waarom
zou men geneigd zijn om Schotse literatuur wel als litterature seconde beschouwen,
en Beierse literatuur alleen een regionale variatie te noemen binnen de Duitse? Kan
men het begrip toepassen op de situatie van voor de opkomst van de natie-staat? Die
vragen moeten nog worden geconfronteerd, en dat kan interessante literatuurhistorische kwesties aan de orde stellen.
En dan nog dit, voor wie zich stoort aan het feit dat de woordkeus seconde een
connotatie heeft van van "tweederangs" of "provinciaal"... Inderdaad, wie zou de
Amerikaanse of Braziliaanse literaturen willen bestempelen als subalterns "buitenfilialen" van hun Engelse of Portugese literaire hoofdkantoor? Echter, binnen Europa beantwoordt de hierachie die door dat secondelijkt te zijn gdmpliceerd wel degelijk
het gegeven dat aldus gekwalificeerde literatuurtradities in de praktijk ook
een ietwat marginale positie vis-a-vis de "mainstream" innemen. Maar daarmee is
natuurlijk alleen een cultuursociologisch feit geconstateerd, en geen en' el literatuurkritisch waardeoordeel uitgesproken. Sterker nog, met het begrip van litterature seconde is het comparatisme (vooruitlopend op de polysyteemtheorie van EvenZohar) dicht bij een systematiek gekomen die niet langer denkt in vaststaande
hokjes of zuiltjes van monolitische "identiteiten", maar veeleer in de historisch veranderlijke dynamiek van centra en periferieen.
Joep Leerssen
Moderne Europese Letterkunde
Universiteit van Amsterdam
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Jozien Moerbeek, Canons in context.
Canonvorming in het literatuuronderwijs
Nederlands in Nederland en Vlaanderen.
Proefschrift Utrecht 1998. ISBN 9073446-76-7.
Dat het literatuuronderwijs als onderzoeksobject de laatste tijd erg in trek is,
wordt duidelijk als we de opbrengst van
1998 bekijken. Van Nederlandse Letterkunde verscheen een thema-nummer over
literatuuronderwijs in historisch perspectief, terwijl in Tijdschrift voor Literatuurwetenschap een debat werd gevoerd over de
huidige en toekomstige stand van zaken
binnen het literatuuronderwijs. Verder
ging in Tilburg en Amsterdam een aantal
promotie-projecten van start met het literatuuronderwijs als onderwerp en werd in
Utrecht een hoogleraar Leesbevordering
benoemd. Tot slot verschenen twee proefschriften: Tanja Jansen promoveerde op Literatuuronderwijs bij benadering: een empirisch onderzoek naar de vormgeving en
opbrengsten van het literatuuronderwijs
Nederlands in de bovenbouw van het havo en
vwo en Jozien Moerbeek schreef een proefschrift onder de titel Canons en context:
canonvorming in het literatuuronderwijs
Nederlands in Nederland en Vlaanderen.
Al deze wetenschappelijke activiteit
kan niet los worden gezien van de veranderingen die zich in de afgelopen jaren op
de middelbare scholen hebben afgespeeld.
Door invoering van de zogenaamde basisvorming (vanaf 1993, in 1998 is de tweede fase van start gegaan) staat het literatuuronderwijs op de tocht. Het aantal
voor literatuur beschikbare uren wordt
sterk gereduceerd (literatuuronderwijs
blijft alleen voor de vakken Nederlands en
Engels verplicht) en ook de inrichting van
het eindexamen is veranderd. De vraag

naar wat leraren Nederlands aan literatuur
doceren, is door de tijdsdruk en door de
nieuwe regels en voorschriften actueler
dan ooit.
Moerbeek beziet het literatuuronderwijs in het perspectief van de canonproblematiek. Ze wijst op de dubbelzinnigheld en het metaforische karakter van het
canonbegrip en terecht merkt ze op: 'het
canonbegrip is te weinig scherp omlijnd
om wetenschappelijk bruikbaar te zijn'
(p. 19). Moerbeek kiest daarom voor een
meta-standpunt; ze wit empirisch onderzoek doen naar de concrete selecties van
verschillende partijen die bij het literatuuronderwijs betrokken zijn, namelijk
de samenstellers van schoolboeken, de
docenten Nederlands en de leerlingen.
Welke auteurs komen in schoolboeken
voor, wat onderwijzen de docenten en wat
lezen de leerlingen? Moerbeek stelt zich
vervolgens de vraag of er enige overeenstemming te vinden is tussen de keuzes die
deze drie groepen maken. Zijn zij het eens
over de werken en auteurs die behandeld
(zouden moeten) worden of verschillen zij
daarover van mening? Ook is zij benieuwd
naar de overeenkomsten tussen de selecties in Nederland en Vlaanderen, naar de
verhouding tussen mannelijke en vrouwelijke auteurs en naar de actualiteit van
tekstkeuzes. Uitgangspunt hierbij is de
institutionele bepaaldheid van de selecties
die door de verschillende partijen in het
literaire veld gemaakt worden: `Niet alleen
literaire aspecten zijn in het geding bij
canonvorming. Evenmin gaat het touter
om persoonlijke voorkeuren. Kwaliteitsoordelen worden gestuurd door institutionele factoren en door literatuuropvattingen, die overigens zetf weer onderling
nauw verweven zijn' (p. 156).
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Aan de hand van een enquete onder
docenten Nederlands die lesgeven aan de
drie hoogste klassen van het secundair
onderwijs in Nederland en Vlaanderen
onderzocht Moerbeek welke schoolboeken in het schooljaar 1992/93 het meest
gebruikt werden ten behoeve van de literatuurles en welke tekst- en auteurskeuzes
gemaakt werden in de lespraktijk. Leraren
werden ook gevraagd naar de selecties van
leerlingen. Deze selecties zijn vergeleken
met de keuzes van de samenstellers van de
meest gebruikte schoolboeken.
Moerbeek heeft een enorme hoeveelheid werk verzet. Daarvan getuigt alleen al
de omvangrijke bijlage-sectie. Zo stelde ze
een uitgebreid overzicht samen van alle
schoolboeken die vanaf de jaren zestig in
Nederland en Vlaanderen in omloop zijn.
De analyse van een deel van deze schoolboeken, evenals de verwerking van de lijvige enquetes die Moerbeek deed uitgaan,
moet een enorme klus geweest zijn. Naast
waardering voor de nauwkeurigheid en de
grondigheid waarmee zij te werk is gegaan,
past echter ook een kritische noot. Die kritiek betreft de weinig consequente doorvoering van het institutionele uitgangspunt. Ik wil dat illustreren aan de hand
van een van de vragen die Moerbeek stelt,
namelijk die naar de mate van overeenstemming tussen de drie bij het literatuuronderwijs betrokken groepen.
Volgens de institutionele theorie zijn in
het literaire veld verschillende instituties
werkzaam, waaronder ook het literatuuronderwijs. De instituties, en ook de leden
binnen deze instituties, werken samen en
zijn afhankelijk van elkaar, maar hebben
elk ook eigen belangen en doelen. Zo is
het doel van docenten hun leerlingen kennis van de literatuur bij te brengen. Hoe
dat gebeurt zal per docent verschillen.
Sommigen van hen zullen zich als een vis
in het water voelen in het nieuwe studiehuis, met z'n zelfwerkzaamheid en persoonlijke leeservaringen. Anderen zullen
het bijbrengen van een grondige kennis
van ons literaire erfgoed als belangrijkste

leerdoel blijven beschouwen. Leerlingen
hebben doorgaans andere belangen dan
hun leraren, maar ook zij zijn er in soorten
en maten: sommigen zullen het literatuuronderwijs zien als een verplicht nummer
en alleen de boeken lezen die verfilmd zijn
of waarvan uittreksels verkrijgbaar zijn,
anderen zullen door het literatuuronderwijs lezers voor het leven worden. — Dat
Moerbeek de literatuurselectie van leerlingen via leraren probeert te achterhalen,
roept overigens grote vraagtekens op. De
geenqueteerde uit Goes die zich afvraagt
of de onderzoekster nu werkelijk denkt
dat een leraar weet wat zijn leerlingen
lezen (p. 70), slaat hier de spijker op z'n
kop —. De samenstellers van schoolboeken
tot slot, behoren een zogenaamd objectief
en volledig overzicht van de literatuurgeschiedenis te geven, maar moeten natuurlijk ook rekening houden met de platte
regels van de markt. In de praktijk zullen
concurrentieoverwegingen een belangrijke rol spelen. Elke auteur van een schoolboek zal het anders en beter willen doen
dan zijn collega's en daarom speelt binnen
deze groep een ander belangrijk principe
uit de institutionele theorie, namelijk het
streven naar distinctie, misschien wel een
belangrijkere rol dan het bereiken van
consensus. Het lijkt er op dat Moerbeek te
kort heeft stilgestaan bij de positie van de
drie bij het literatuuronderwijs betrokken
groepen in het literaire veld. Als ze dat wel
had gedaan dan had ze waarschijnlijk een
andere vraag gesteld dan die naar consensusvorming. Nu betoogt ze: Indien er een
gedeeld referentiekader was dan zouden
docenten, leerlingen en schoolboeksamenstellers een grote overeenstemming
vertonen in hun keuzes. Dit wordt door
mijn onderzoek tegengesproken' (p. 162/
163). Gezien de verschillende belangen en
doelen van de betrokken partijen, ligt deze
conclusie' voor de hand, het zou vreemd
zijn als er wel sprake was geweest van een
gedeeld referentiekader.

Nei van Dijk
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De erfenis van Hinkmar von Repkow
B.H. Lulofi' bewerking van Hugh Blairs Lessen over de
redekunst*
G.J. Johannes
Al in 1788, vijf jaar na de oorspronkelijke publicatie, verscheen het eerste deel van
Hugh Blairs Lectures on rhetoric and belles lettres in Nederlandse vertaling. 1 De anonieme vertaler volgde in zijn Lessen over de redekunst en finaie wetenschappen de tekst
van de bekende Schotse hoogleraar vrij nauwkeurig. Hij liet slechts wat voorbeelden uit de Engelse literatuur weg en plaatste hier en daar een toelichting. Nadat in
1789 het tweede deel was verschenen, werd de uitgave voltooid met publicatie van
deel III in 1790.
In 1804 was een herdruk nodig; het boek had een `gunstig onthaal' gekregen. 2
Inmidelshavrtzcbkendgmat.HwsrnBocha,ide
onderhavige periode achtereenvolgens rector van de Latijnse school in Deventer en
hoogleraar te Harderwijk en Groningen.
Het duurde even voordat een derde Nederlandse uitgave verscheen. In 1832 zag
het eerste deel het licht. 3 De editie werd dit keer verzorgd door de Groningse hoogleraar vaderlandse letterkunde en welsprekendheid, B.H. Lulofs. Hij had die taak
op zich genomen op verzoek van de boekhandelaar Oomkens. Deze had hem, zo
blijkt uit de voorrede, een verzoek gedaan dat elke verstandige zakenman in zo'n
geval zou doen: handhaaf de goede vertaling van Bosscha, maar moderniseer de
spelling en maak er een paar aantekeningen bij over nieuwere ontwikkelingen.
De titel van Lulofs' editie geeft al aan dat de bewerker zich niet aan deze opdracht
had weten te houden. Na de titelomschrijving Lessen over de redekunst en fraaije letteren
thans op nieuws uitgegeven door Mr. B.H. Lulofi /...Tvolgen de omineuze
woorden:
die bij dezen derden druk een groot aantal van ei gene aanteekeningen
gevoegd heeft' Daarmee was niets teveel gezegd. Het is dan ook geen wonder dat —
hoewel het hier dus ging om een al bestaande vertaling— het tweede deel pas in 1835
en het laatste in 1837 kon verschijnen. De drie delen sam en bevatten ongeveer duizend bladzijden tekst van Blair zelf in de vertaling van Bosscha. Die tekst wordt echter telkens gevolgd door eigen aantekeningen van Lulofs. In het eerste deel valt de
onderlinge verhouding nog ten gunste van Blair uit. In het tweede deel heeft Lulofs
zichzelf al bijna evenveel bladzijden toegemeten. En in het derde deel overtreft het
aantal bladzijden tekst van Lulofs dat van de oorspronkelijke auteur. Wanneer we
er rekening mee houden dat Lulofs' aantekeningen nog weer talloze voetnoten in
een Weiner lettertype bevatten, kan de conclusie luiden dat de tweeduizend bladzijden van deze Blair-editie voor meer dan de heift bestaan uit beschouwingen van
de Nederlandse bewerker.
Een komeet met lange staart
In zijn voorwoord noemt Lulofs het boek van Blair loogst bruikbaar'. Waar waren
die duizend bladzijden toevoegingen en commentaren dan voor nodig? En als ze
werkelijk nodig waren, waarom schreef Lulofs dan niet zelf een nieuw boek? De
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kreet `Waar zijn we nu eigenlijk mee bezig?' was destijds nog niet in zwang. Maar
het aardige is dat Lulofs zichzelf voortdurend een dergeiijke vraag stelt. Al in het
voorwoord bij het eerste deel vergelijkt hij Blairs tekst met de kern van een komeet,
die een lange staart van aantekeningen achter zich aan moet slepen. Hij belooft
beterschap op dit punt. Maar het voorwoord bij deel II opent met de verzuchting:
Zie hier, geeerde Lezer! het tweede deel van

BLAIR,

dat, eilaas, nog ee' langer staart

van Aanteekeningen na zich sleept dan het eerste. 1k geloof waarlijk, dat er in de
Aanteekeningen meer letters staan, dan in het boek-zelf. 4

Zoals gezegd had Lulofs hier waarschijnlijk gelijk in. Maar ook het derde deel is weer
`met een langen sleep van Aanteekeningen vermeerderd'. 5 Telkens moet Lulofs een
eigen beschouwing onderbreken met woorden als `... maar de Aanteekening is reeds
'mg genoeg'; 6 `Gebrek aan ruimte duldt echter niet, dat wij over dit onderwerp Ianger uitweiden'; 7 of: "t Is echter meer dan tijd tegen alien verderen aangroei in corpulentie te waken.' 8
Zo verworden veel aantekeningen in dit handboek tot praktische demonstraties
van enkele retorische figuren: de auteur onderbreekt zichzelf, met de suggestie dat
hij nog veel meer weet, en de auteur anticipeert al bij voorbaat op mogelijke kritiek
van de lezer. Herhaaldelijk verzucht Lulofs dan ook dat hij, achteraf bekeken, liever
`een geheel nieuw gebouw gesticht hadde, dan aan een oud Engelsch gelapt'. 9 Maar
hij was er nu eenmaal aan begonnen, en hij kon het zich niet meer veroorloven 'de
timmeraadje te laten steken' . 10
Onder alle vormen van anticipering op mogelijke kritiek is er een die meer speciaal mijn aandacht trekt. Lulofs verwoordt hier een associatie die bij vele toenmalige lezers zal zijn opgekomen. En die associatie vormt een even rake als pijnlijke
typering van zijn moeizame timmerwerk. Al in het begin van het eerste deel sluit hij
een beschouwing of met de woorden:
Mijne aanteekening is echter lang genoeg, en wie weet, of iemand mij niet reeds als
eenen

HINKMAR VON REPKOW

uitkrijt, die noten zonder tekst maakt. 11

De Duitse satiricus G.W. Rabener was in Nederland nog steeds bekend. In Hinkmars von Repkow Noten ohne Text, geschreven in 1745, liet Rabener de fictieve auteur
Hinkmar von Repkow opmerken dat het werk van een oorspronkelijk geschiedschrijver, filosoof of dichter niet meevalt. Er zijn veel problemen, zorgen en risico's
aan verbonden. Daarentegen is er niets dat zo snel en gemakkelijk tot auteursroem
leidt, als het uitbreiden en verbeteren van andermans werk met noten. Hoe wordt
men een gewaardeerd geleerde? Durch Noteel 2 De eigenlijke tekst, de gedachte,
is nur ein Nebenumstand bey einem Buche: 13 Vandaar dat Hinkmar von Repkow een
serie noten zonder tekst aanbiedt, waarmee zijn eigen reputatie als groot geleerde
alvast gevestigd is. De minder begaafden kunnen nu hun energie wijden aan het
samenstellen van een bijpassende tekst. Bijvoorbeeld over politiek, medicijnen of
burgerlijk recht. Of een verhandeling over het luchtledige. Dergelijke verhandelingen leest men namelijk niet graag, Und solche Texte braucht ein Notenautor, wie ich
bin, am liebsten:" Ook zou het mooi zijn als er weer eens een komeet aan de hemel
verscheen, zegt Hinkmar. Deze noten zullen immers ook uitstekend tot hun recht
komen als ze onder een verhandeling over dat onderwerp staan. 15

219

DE ERFENIS VAN HINKMAR VON REPKOW

Een riskante vergelijking
Door zelf al van meet of aan te verwijzen naar Hinkmar von Repkow nam Lulofs
een zeker risico. De verontschuldiging kon gemakkelijk omslaan in een nadere
beschuldiging. Dit gold eens te meer omdat Lulofs' werk op zoveel plaatsen inderdaad een verbluffende gelijkenis met dat van Hinkmar von Repkow vertoont. De
honderden toegevoegde citaten en literatuurverwijzingen naar klassieke en latere
auteurs, uit vrijwel alle tijdperken en taalgebieden, roepen onstuitbaar de herinnering op aan de eerste eis die Hinkmar aan noten stelt. Die eis luidt dat ze de aandacht moeten trekken:
Dit gebeurt wanneer men zegt wat anderen al gezegd hebben, [...] wanneer men er
een flinke portie Ouden en Nieuweren bijhaalt, en de geleerden uit alle vier de
windstreken citeert. 16

Het overweldigende Hinkmar von Repkow-effect in Lulofs' beschouwingen wordt
nog versterkt doordat hij vaak niet eens citeert of adstrueert, maar alleen voor de
zoveelste keer nog weer eens een lijstje met de bekende namen geeft. Dit gebeurt in
talloze nietszeggende opmerkingen als:
Verschillende verdeelingen der Hyperbole en der met haar vermaagschapte Litotes kan
men bij

CICERO, QUINCTILIANUS, LONGINUS, VOSSIUS, ROLLIN, DOMAIRON, ADELUNG, HOME,

MAYER, SULZER, SCHOTT, POLITZ

en andere Rhetorische schrijvers aantreffen. 17

En ook vinden we bij Lulofs vele aantekeningen die rechtstreekse kopieen lijken van
Hinkmars satirische noot zonder tekst, luidend: `Omdat niet al mijn lezers de gelegenheid zullen hebben deze woorden in het voortreffelijke Theatrum Europaeum
zelf na te slaan, laat ik hier de passage in haar geheel volgen... ,18
Zeer krachtig dringt de associatie met Hinkmar von Repkow zich bovendien op
in Lulofs' talloze, volstrekt irrelevant lijkende, terzijdes. Hinkmars tweede eis aan
noten luidt immers dat ze unerwartet' moeten zijn:
Het onverwachte nu bestaat hierin, dat ik dingen zeg die geen mens in mijn
aantekeningen zou zoeken. Een voorbeeld: in de tekst staat het woord Cicero, en in de
aantekening onderzoek ik de vraag of Nebukadnezar werkelijk gras heeft gevreten, als
een koe. 19

Zo citeert Lulofs ergens als voorbeeld een stukje uit Bilderdijks De ondergang der
eerste wareld. Hierin komt iets voor over schapen. Lulofs zegt nu:
Bij de woorden schaapsstal en schaapskooi valt mij eene zonderlinge misvatting van
den Heer

BILDERDIJK

[over de etymologie van die woorden] te binnen. [...]

Allerkluchtigst! ScaapscoP, dat is naar onze tegenwoordige spelling, SchaapsscHoP, is
geen derivaat, met den uitgang schap gevormd, staat niet voor schapenscHAP of
schapenDoM, gelijk men de PriestelscHAP, het PriesterenDoM zegt, maar beteekent

schaapssTAL, schaapsscHuuR, schaapsKool, zoo als men in dien zin hier en daar in
Gelderland nog van het schaapsscHoP, voor eene soort van schaapssTAL spreekt, en het
woord schop of schuppe daar wel voor eene half open schuur of stal genomen wordt.
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Zoo hebben ook de Hoogduitschers het substantief Schoppen in den zin van
't Fransche remise, hangar (wagenschuur). 2°

Enzovoort, enzovoort. Dit Ales naar aanleiding van een passage bij Blair waarin het.
gaat over de comparitie of vergelijking — een beschouwing waarin het hele woord
schaap uiteraard niet voorkomt. Sprekend over de geschiedschrijving gaat Lulofs
zich te buiten aan observaties als:
Tegen het einde der Wereld zullen, vrees ik, alle Hoogleeraaren der Geschiedenis,
bestelpt onder den bajert der Gebeurtenissen, die geen menschelijk geheugen meer zal
kunnen bevatten, krankzinnig worden. 21
En wanneer Blair ergens en passant een wijsgeer Pherecydes uit Scyros noemt, heeft

Lulofs een bladzij nodig om uitgebreid, met naam en toenaam, een aantal filologen
te bespreken die hebben aangetoond dat het niet Scyros maar Syros moet zijn. 22

`Ziedaar Vragen'
De meest opmerkelijke voorbeelden van noten zonder tekst zijn intussen de vele
aantekeningen waarin Lulofs — vaak bladzijden lang — uitsluitend de vragen opsomt
die men zou moeten stellen om een bepaald onderwerp systematisch en uitputtend
te behandelen. Hij draagt dan telkens een aantal hoofdkwesties aan, met tientallen
tot honderden nadere vragen. Voor het heldendicht leidt dit bijvoorbeeld tot twaalf
bladzijden met uitsluitend vragen:
[...] Van hoe velerlei soorten is het Heldendicht, en wat verstaat men door het
Ernstige, wat door het Boertige Heldendicht? Maakt het laatste eene afzonderlijke
soort uit, of is het slechts als eene Parodie van het eerste te beschouwen? Wat noemt
men wel het Romantische Heldendicht, en in hoever kan men dit eene afzonderlijke
_

soort heeten? Is voorts het Godsdienstige Heldendicht eene afzonderlijke soort? —
Waarin verschilt het Heldendicht van het Geschiedverhaal? b.v. waarin verschilt eene
Geschiedenis der verovering van jeruzalem door de Christenen van

TASSO'S

Heldendicht daarover? [etc., etc.] 23

En drie bladzijden vragen over het rijm worden afgesloten met de woorden: `Ziedaar Vragen, (nog voor groote vermeerdering vatbaar) met wier beantwoording men
een dik boek zou kunnen vullen.' 24
Met zulke vragenlijsten suggereert Lulofs telkens weer dat Blair en hijzelf, in dit
driedelige handboek van tweeduizend bladzijden, maar een paar van de meest
urgente zaken vluchtigjes hebben kunnen aanstippen. Blair heeft bij tal van onderwerpen `slechts een weinigje van de oppervlakte geschept'. 25 En voor Lulofs vormen
zijn eigen aantekeningen een `eng bestek', waarin hij maar nauwelijks 'de ellebogen
roeren' kan. 26
Dit geeft een indruk van het gebouw dat Lulofs eigenlijk had willen oprichten,
als hij het niet te druk had gehad met het lapperi aan het oude Engelse bouwwerk
van Blair. Een boek dat toch zeker zo'n vijftig- a honderdduizend bladzijden zou
moeten tellers. Juist de onmogelijkheid daarvan versterkt de associatie met Hinkmar von Repkow: de eigenlijke tekst blijft achterwege. Lulofs zelf beseft dit maar al
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te goed. Op een haast masochistische wijze hernieuwt hij de associatie met Hinkmar of en toe, in opmerkingen als: 'Hier nog weer eene noot zonder tekstr 27 In dit
verband is ook de vergelijking met een komeet, in het voorwoord bij alle drie de
delen herhaald, frappant. Deze vergelijking roept immers al snel de herinnering op
aan Hinkmar von Repkows aanwijzing dat zijn Noten ohne Texthet uitstekend zouden doen bij een verhandeling over kometen.
Lulofs zelf was zich er dus heel goed van bewust dat zijn Blair-editie soms haast
een persiflage moest lijken. Toch was zijn bedoeling natuurlijk uiterst serieus, en als
zodanig werd zijn werk ook ontvangen in de Vaderlandsche letteroefeningen. De
recensent beveelt het 'ten sterkste' aan. Hij meent dat de aantekeningen van Lulofs
de waarde van deze vertaling verre doen uitstijgen boven het oorspronkelijke boek.
Wel had hij, achteraf bekeken, misschien 'nog liever een geheel oorspronkelijk werk
van den bekwamen LULOFS ontvangen. Dan zou er meer eenheid en orde zijn.' 28
Marvolsgenbizdthjlonermigdujkt.Llofsverde er dan ook mee in goed gezelschap. Hij was zeker niet de enige die op een dergelijke manier te werk ging. Ik wijs nu eerst op twee enigszins vergelijkbare publicaties. Vervolgens zal ik proberen de aard van Lulofs' bijdragen aan de tekst van Blair
te typeren. Tenslotte keer ik terug naar de vraag waarom Lulofs deze onderneming
doorzette. In welke behoefte meende hij te voorzien? Waarom speelde hij soms zo
welbewust voor Hinkmar von Repkow?

Twee andere handboeken
De eerste editie van J.L. Ewalds Voorlezingen over de uiterlijke kanselwelsprekendheie4
vond `sterken aftrek'. Dat zegt althans de vertaler-bewerker, de Leidse hoogleraar in
de theologie J. Clarisse. Hij doet dat in 1839 bij het voorwoord van de tweede, herziene editie. Het is dan inmiddels 25 jaar na het verschijnen van de eerste druk in
1814; een academische bestseller was toen iets anders dan nu.
De oorspronkelijke, Duitse editie van Ewalds boek dateerde uit 1808. Clarisse
had in zijn eerste uitgave de tekst van Ewald sterk uitgebreid en, zoals hij het uitdrukt, 'met mijne aanteekeningen — zal ik zeggen, verrijkt of belast?' 29 De ironische
bescheidenheidsformule, `verrijkt of belast', doet sterk denken aan wat Lulofs twintig jaar later zou schrijven over zijn editie van Blair. De onderlinge verhouding tussen het aantal bladzijden originele en toegevoegde tekst valt bij Clarisse zelfs nog
sterker in het nadeel van de oorspronkelijke auteur uit. Het oorspronkelijke boek —
Diese kleine Schrift, noemt Ewald het zelf — had zo'n 120 spaarzaam bedrukte
bladzijden. De Nederlandse vertaling telde 396 dichtbedrukte pagina's. Zo bezien
is het geen verrassing dat we ook bij Clarisse al een verwijzing naar Rabeners satire
aantreffen:
Naar mijn plan voegde ik overal Aanteekeningen bij den tekst, ja, in den smaak van
Hincmar van Repkow, doch, gelijk ik hoop, onschuldig en nuttig.

In de tweede editie van Clarisse's vertaling is het Hinkmar von Repkow-effect nog
sterker. Het boek telt nu 520 pagina's, waarmee de tektst minstens vijf keer zo
omvangrijk is geworden als die van de oorspronkelijke auteur.
Maar, aldus Clarisse, Bellamy zei het al: `... het valt doorgaans gemakkelijker, een
geheel nieuw stuk zamen te stellen, dan een oud stuk van zekere gebreken te zuive-
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ren.' Bij een bewerking gaat de oorspronkelijke eenheid al snel verloren. Dit geldt
eens te meer wanneer het gaat om een bewerking van andermans ideeen. Het is altijd
moeilijk 'om een nieuwen lap regt goed op een oud Heed te zetten.' Bovendien zitten er inmiddels al 25 jaar tussen de twee edities van zijn vertaling. Voeg daar nog
eens 'het afnemend geheugen van den klimmenden ouderdom' bij, en de lezer zal
begrijpen dat deze nieuwe editie niet overal een sluitend geheel is en dat sommige
zaken mischien wel eens tweemaal worden gezegd. Toch was dit alles kennelijk geen
reden om van de onderneming of te zien.
Toen Clarisse de eerste editie van zijn Ewald-vertaling publiceerde, was het oorspronkelijke boek nog geen tien jaar oud. Heel wat minder actueel waren Fenelons
Gesprekken over de welsprekendheid. Ze verschenen in 1817, zo'n honderd jaar na de
oorspronkelijke publicatie, in een Nederlandse vertaling-bewerking door J.M.
Schrant. De bewerker stelt Vat Fenelon geheel mijn hart bezit, als iemand, wien men
niet te hoog waarderen kan'. Toch heeft ook hij het niet kunnen laten, zijn lievelingsauteur hier en daar te verbeteren of uit te breiden. Schrant zelf signaleert al de
overeenkomst met het werk van Clarisse:
Het ging mij daar bij, gelijk den Hoogleeraar Clarisse, toen hij zijne Aanteekeningen
op Ewalds Werkje over de uiterlijke Kansel-Wsprekendheid schreef: ook mijne
Aanteekeningen gaan in uitgebreidheid den Tekst te boven. 31

Inderdaad stonden tegenover 194 bladzijden van Fenelon 266 aanzienlijk dicker
bedrukte pagina's aantekeningen van Schrant. En in 1829 verscheen een herdruk,
waarin Fenelons tekst 176 van de 466 bladzijden innam.
Het voorbeeld van Clarisse en dat van Schrant laten zien dat de Blair-editie van
Lulofs geen uitzonderlijk soort onderneming was. Opmerkelijk is echter dat Clarisse en Lulofs zelf al naar Hinkmar von Repkows noten zonder tekst verwijzen. Het
gaat hier natuurlijk om een retorische vorm van bescheiden relativering. Maar ze
lopen toch welbewust het risico de lezer als slapende hond wakker te maken, door
hem alvast te attenderen op de enigszins absurdistische trekjes van hun werk. Trouwens, indirect doet Schrant in feite hetzelfde, door terug te verwijzen naar het voorbeeld van Clarisse. Alle drie de auteurs beseffen blijkbaar wel degelijk dat hun werk
in de ogen van de buitenwereld jets zonderlings kan hebben. Maar ze zien daar geen
reden in om het na te laten. De lezer krijgt zelfs de indruk dat in hun opmerkingen
op dit punt soms iets van trots doorklinkt. Fungeert Hinkmar von Repkow bij hen
niet ook als een soort van geuzennaam? Vooral bij Lulofs lijkt dit het geval. Ik kom
hierop terug, maar ga eerst nader in op de aard van zijn bijdragen aan het handboek
van Blair.

Timmeren aan een oud gebouw
Bij zijn timmerwerkzaamheden aan het gebouw van Blair paste Lulofs een aantal
bewerkingstechnieken toe die ik onder de volgende noemers wil brengen: modernisering, zowel voor wat betreft de theorievorming als voor wat betreft de literatuurvoorbeelden; internationalisering, antikisering, en completering. Naar mijn idee ligt
aan al deze typen ingrepen in de tekst uiteindelijk een vijfde type ten grondslag, dat
ik zou willen betitelen als nationalisering.
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Modernisering van de theorievorming
Het is niet onlogisch dat een bewerker an een handboek, een halve eeuw na het
verschijnen van het origineel, enige modernisering van de tekst noodzakelijk acht.
In het voorwoord bij deel I noemt Lulofs het boek van Blair `hoogst bruikbaar'.
Maar het is volgens hem wee ceenigzins verouderd, en voor veel uitbreiding vatbaar'.
In het voorwoord bij het tweede deel is zelfs al sprake van een gebouw `waaraan
kamer bij kamer dient aangebouwd te worden'. En elders gaat het over een gebouw
dat 'hoe bewoonbaar ook nog in vele vertrekken, voor onze eeuw toch wat te klein
is geworden, en waaraan wet een paar dozijn nieuwe kamers dienen te worden aangebouwd' . 32
Met zulke opmerkingen suggereert de bewerker dat de duizend pagina's die hij
heeft toegevoegd, grotendeels een bespreking van nieuwere ontwikkelingen bevatten. Deze suggestie is volstrekt onjuist. Maar inderdaad is een gedeelte van Lulofs'
ingrepen te zien als moderniserend of actualiserend. Er was dan ook op literatuurtheoretisch gebied veel gebeurd sinds de verschijning van Blairs handboek in het
begin van de jaren 1780. Lulofs weet dit en noemt voortdurend de namen van nieuwere theoretici.
Illustratief voor de manier waarop hij dit doet, zijn de aantekeningen naar aanleiding van Blairs opvattingen over de smaak. Lulofs meent in Blairs ideeen hierover
al elementen te zien van 'het stelsel, door den beroemden KANT, een weinig later,
over het Schoone en Verhevene en het gevoel voor hetzelve te berde gebragt.' 33 Hij
verwijst hier naar Kants Kritiek der oordeelskracht en naar diens 'zoo aardig en voor
elk verstaanbaar stukje over het Schoone en Verhevene'.
Uit de omschrijving van het tweede geschrift blijkt al meteen enige ergernis over
het eerste. Kennelijk deelt Lulofs de destijds in Nederland nog steeds gangbare
ambivalentie tegenover het Duitse denken. Enerzijds toont hij telkens weer bewondering en afgunst jegens `onze diepdenkende, onvermoeid werkzame, eeuwigdurend studeer- en schrijflustige, en dien ten gevolge vaak door en door geleerde Duitsche naburen'. 34 Maar anderzijds koestert hij ook een diepe weerzin tegen hun
duistere `stelselzuche en de `Metaphysische luchtkasteelen, die zij dagelijks bouwen
en afbreken'. 35 Leerzaam is nu het vervolg van Lulofs' opmerking:
Intusschen blijft ook nog thans in de geheele wetenschap der aesthetics (gelijk men ze
sinds

BAUMGARTEN

is begonnen te noemen) veel duisters, onzekers en waggelends. Een

opperst grond- en vormbeginsel van Smaak, een algemeene toetssteen voor geen
Schoon of niet Schoon is, is moeijelijk aan te wijzen, en, 't zij men de Ouden, zij
men lateren, b.v. een'

BLAIR, BURKE, BATTEUX, SULZER, RAMLER, RIEDEL, V. ALPHEN,

BILDERDIJK, FEITH, HEIJDENREICH, FICHTE, SCHELLING

en honderd anderen [...] raadplege,

dikwerf moet men, ook ten aanzien van het Schoone en niet Schoone, [het oude
gezegde] eerbiedigen: De gustibus non est disputandum. 36

Wat opvalt is dat Lulofs nog steeds, zoals zovele Nederlandse auteurs in de kunsttheoretische discussies van de voorafgaande vijftig jaar, nauwelijks principieel
onderscheid maakt tussen Ouden en lateren', of tussen Schotse common sense-filosofie en Duitse Popularphilosophie, tussen Franse philosophes en Nederlandse verhandelaars, tussen de filosofen van het Duitse idealisme en `honderd anderen'. De
namen van de lateren' worden zonder duidelijke systematiek achter elkaar
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genoemd; ze hebben 'of meer empirisch, of meer metaphysisch, of meer in 't algemeen, of meer in bijzonderheden gesproken over kunsttheoretische onderwerpen.
Maar het enige dat telt, is dat ze geen van alien een definitieve, calgemeene toetssteen' voor schoonheid hebben gevonden. De nieuwere Duitse definities van
schoonheid tonen `... dat het met het vraagstuk der Aesthetica over het Schoone niet
veel beter staat, dan met de Quadratuur van den cirkel.' 37 Dit was volgens Lulofs
het grote voordeel van Blair: diens ideeen over de smaak munten uit 'door helderheid van begrippen en eene zeer bevattelijke populariteit'. Een schril contrast met
de latere esthetica:
Hoe weinig praktisch-bruikbaars leveren een aantal der nieuwere aesthetische
leerstelsels van onze doorgeleerde, diepzinnige, maar wel eens al te diepzinnige
Hoogduitsche buren op! 38

Meer dan een halve eeuw filosofisch onderzoek en schoolvorming words met dit
soort opmerkingen tegelijkertijd in de aandacht aanbevolen en als tamelijk irrelevant terzijde geschoven. Ook al omdat Lulofs het belangrijkste inzicht dat de verschillende latere discussies verenigt — de gedachte dat schoonheid niet zozeer een
objectieve eigenschap van de objecten is, maar veeleer een subjectieve bevinding van
de toeschouwer — kennelijk niet deelt. Hij lijkt immers nog steeds op zoek naar een
algemeen, objectief criterium voor wat schoon V. 39
Het kunsttheoretisch onderzoek sinds de Verlichting nam de aloude stelling dat
er over smaak niet valt te twisten, als vertrekpunt voor nader onderzoek naar de werking van de menselijke geest en naar de relatie tussen geest en materie. Lulofs daarentegen beschouwt het feit dat de oude stelling over smaak nog steeds geldig is, als
een teken dat het onderzoek volledig gefaald heeft. Hij meent dat het hier gaat om
een mislukte zoektocht naar een objectief schoonheidscriterium — waarmee hij in
feite tevens het belang van de subjectiverende tendensen in het werk van Blair zelf
ondergraaft.
Jets dergelijks geldt ook voor het anti-normatieve element in de nieuwere kunsttheorie. Blair tendeerde al sterk naar de gedachte dat het bij smaak niet zozeer gaat
om het aanleren van concrete, objectieve normen, maar om het aanleren van een
smaak-volle persoonlijke wijze van denken en waarnemen. Lulofs sluit zich hier op
veel punten bij aan. Maar tegelijk zien we dat hij zijn Lessen over de redekunst en
fraaije letteren als ondertitel meegeeft: 'of voorschriften over taal, stijl, welsprekendheid en dichtkunst'. Hij is dus wel degelijk op zoek naar voorschriften die `praktisch bruikbaar' zijn. Daarmee reikt hij, ten dele als het ware over Blair heen, terug
naar een lang verleden van retorische regelgeving.
Actualisering van literatuurvoorbeelden
Op het punt van de theorie vormen de actualiserende of moderniserende ingrepen
van Lulofs dus minstens voor een deel juist een ontkenning van de nieuwere ontwikkelingen zelf. Jets dergelijks zien we ook in Lulofs' bespreking van moderne literatuurvoorbeelden.
Zoals bekend bevatte het werk van Blair een belangrijke accentverschuiving: het
is niet allereerst gericht op het leren spreken of schrijven in het openbaar, maar op
het ontwikkelen van de smaak en op het leren beoordelen van eigentijdse kunstui-
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tingen, aan de hand van voorbeelden uit de literatuur. Lulofs sluit hier in zekere zin
bij aan. Hij bespreekt vele honderden passages uit gedichten, verhalen en romans
die pas na het tijdperk van Blair bekend zijn geworden. Tevens behandelt hij genres die pas na de tijd van Blair van doorslaggevend belang zijn geworden, zoals de
journalistiek. Maar ook hier blijkt Lulofs telkens weer een ambivalente gids door de
nieuwe tijd.
Zo haalt hij met instemming Victor Hugo's verdediging van de Gotische bouwkunst aan, maar hij noemt Hugo 'de bekende Romantische, en vaak wel eens al to
Romantische dichter'. 4° Blair had nogal wat kritiek op het `ruwe' van Shakespeare's
talent. Lulofs verdedigt Shakespeare en haalt daarbij A.W Schlegel's beroemde
onderscheid tussen het romantische en het klassieke aan. 41 Maar hij vervolgt meteen
met een uitval naar de Duitse `afgoderil van Shakespeare, die hij vergelijkt met Jansen om het gouden kalf. 42 Dikwijls herhaalt hij zijn verdediging van Shakespeare als
`romantisch' kunstenaar, maar even zovele keren vinden we aanvallen op de moderne `Shakespearomanie'. 43
Regelmatig geeft Lulofs voorbeelden van fraaie passages uit dichtwerken van
Goethe en Byron. Zo citeert hij bijvoorbeeld in het begin van deel II een `ongemeen
fraaie' passage uit Byrons `heerlijk gedicht het Beleg van Corinthe . 44 Maar een eindje verderop is alweer sprake van 'BYRON, GOTHE, of van wie al verder tegenwoordig in
Europa zulk een soms belagchelijke ophef, tot walgens en spuwens toe, gemaakt
wordt'. 45 En in deel III citeert hij met veel waardering de regels over het land waar
de citroenen bloeien, uit Wilhelm Meisters Lehrjahre, maar hij noemt het tegelijk een
`hoog opgevijzelden Roman' die door Goethe's 'zwijmeldronken bewonderaars'
voor het allerhoogste wordt `uitgevent'. 46
Opnieuw geldt hier dus dat Lulofs de nieuwere literaire ontwikkelingen signaleert of kennisname ervan aanbeveelt, terwijl hij tegelijkertijd het belang van die
nieuwere ontwikkelingen relativeert of ze zelfs ridiculiseert.

Internationalisering
Uit het bovenstaande blijkt al dat de door Lulofs aangebrachte modernisering
tevens een zekere internationalisering inhoudt. In overeenstemming met de kosmopolitische Nederlandse tradie besteedt Lulofs, veel meer dan Blair, aandacht aan
niet-Angelsaksische wetenschappelijke en literaire auteurs. Natuurlijk gaat het daarbij in de eerste plaats om de Duitse en Franse traditie. Maar ook constateert hij herhaaldelijk met enige geergerde verbazing dat Blair weinig zegt over de ontwikkeling
van bepaalde genres bij Italiaanse, Spaanse, Deense, Zweedse, of Russische auteurs.
En niet alleen de Hebreeuwse en Arabische poezie zijn de aandacht waard, maar ook
die in het Sanskriet. Lulofs kan niet alle lacunes zelf aanvullen. Zijn aantekeningen
zijn immers al `tonnendik gezwollen', en bovendien beheerst hij niet alle talen zelf
even goed. Interessant is echter het streven zelf, en de soms scherp verwijtende toon
aan het adres van Blair, die in Lulofs' ogen kennelijk zeer dikwijls tekortschiet. 47 In
Lulofs' aantekeningen vinden we daarom dikwijls zoiets als een beknopte literatuurgeschiedenis van andere taalgebieden, al blijkt het ook hier vaak bij het opsommen van beroemde namen. 48
Tot de door Blair niet of onvoldoende behandelde taalgebieden behoort volgens
Lulofs natuurlijk ook het Nederlandse. Hij besteedt daar, in overeenstemming met
zijn leeropdracht, veel aandacht aan. Zoveel aandacht zelfs, dat zijn bewerking op
.
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veel punten eerder het karakter van nationalisering dan van internationalisering
krijgt. Ik kom hierop terug.

Antikisering
Bij Blair stonden de Ouden in hoog aanzien. Maar voor hem waren de klassieken
toch zeker niet meer het eeuwig geldige uitgangspunt. In zijn handboek is een duidelijke trend naar modernisering aanwezig. Hij distantieert zich van de schoolse,
normatieve opvatting van de klassieken als enig zaligmakende bron van literatuurkennis en literaire norrnen. Het gaat hem om het ontwikkelen van de eigen smaak
bij de lezer. De moderniserende tekstingrepen van Lulofs suggereren dat hij deze
lijn verder volgt. Dit is op vele punten inderdaad het geval. Dikwijls verwijt hij Blair
zelfs in schampere bewoordingen dat deze nog veel te veel hechtte aan de klassieken, Vie Meesters der Meesters in de Welsprekendheid, gelijk BLAIR ons tot vervelens toe in de ooren tuit'. 49 Daar staat echter tegenover dat Lulofs op tal van plaatsen tekeer gaat tegen Blair, juist omdat die te weinig oog had voor de waarde der
klassieken.
Zo is er bijvoorbeeld het problematische punt van de verdeling in verschillende
typen redevoering. De Ouden hanteerden een driedeling in juridische rede (het
iudiciale genre), politieke rede (het deliberatieve genre) en feestrede (lof- oflijkrede:
het demonstratieve genre). Vanaf de zestiende eeuw hadden vele auteurs getracht
het post-klassieke genre van de preek in dit schema te incorporeren. Dit kon uiteraard op twee manieren gebeuren. Ofwel men benoemde de preek tot een apart, vierde type, ofwel men trachtte de preek onder te brengen in een van de al bestaande
drie categorieen. Opmerkelijk is nu dat bij tal van auteurs een probleem ontstaat:
men beschouwt enerzijds de preek als een apart genre, maar anderzijds wil men de
canonieke indeling in drieen niet laten vallen. Resultaat is dan dat noodgedwongen
een van de drie klassieke genres uit de bespreking wegvalt of enigszins weggemoffeld wordt. Dit was ook bij Blair gebeurd. Bij hem is de preek een apart genre geworden en is het genre van de feestrede wat op de achtergrond geraakt. Daardoor was
ook het moderne genre van de `welsprekendheid der gehoorzaal', de toespraken en
verhandelingen in genootschappen en bijeenkomsten van allerlei aard, moeilijk te
plaatsen. Dikwijls werden die immers behandeld als een eigentijdse vorm van het
aloude demonstratieve genre.
Lulofs protesteert scherp tegen de benaderingswijze van Blair. Hij geeft toe dat
de kanselwelsprekendheid en de welsprekendheid der gehoorzaal enigszins buiten
de klassieke indeling vallen. Maar zijns inziens hoort de preek wel degelijk thuis in
het demonstratieve genre. In de klassieke lijk- of lofrede stond immers de deugd
centraal, en 'Den Mensch te verbeteren is het hoofddoel van alien Godsdienst'. 5°
En voor wat betreft de redevoeringen 'in Maatschappijen of soortgelijke Vergaderingen gehouden': deze zijn 'of bloot Verhandelingen, en dan minder onder opstellen van eigenlijke Welsprekendheid te rangschikken, of ze staan tot eene of meer der
drie gemelde hoofdsoorten in verband, en kunnen nu eens onder deze, dan onder
gene gerangschikt worden.' 51 Met deze kunstgrepen lijkt de zaak weer opgelost (al
komt de auteur elders nog met een heel andere indeling aandragen). 52 Lulofs constateert tevreden:
Kortom, de juistheid, die er in de Verdeeling der Ouden heerscht, blijft tegenwoordig
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ook nog in vele opzigten met betrekking tot onze Welsprekendheid stand houden. In
alles, wat de Theorie der Welsprekendheid aangaat, is hunne scherpzinnigheid
verwonderlijk.

BLAIR

stelt dezelve soms lang niet genoeg op prijs. 53

lets dergelijks geldt ook voor de verdeling in stijIniveaus, de larakters van de AV.
Blairs verdeling wijkt enigszins of van de klassieke driedeling in lage stijl, hoge Stijl
en middenstijl. Opnieuw merkt Lulofs wat knorrig op:
Wanneer men de Ouden voor zulke Meesters in de Welsprekendheid erkent, als onze
Engelsche Aristarch te regt doet, dient men ook hunne theorien over dezelve maar
niet zoo ligtzinnig te verwerpen, maar veeleer in vromen geloove te veronderstellen,
dat zij de zaak uit het regte oogpunt zullen beschouwd en de karakters van den Stijl
op goede gronden in de drie gemelde hoofdsoorten zullen verdeeld hebben. En
inderdaad, deze verdeeling is al zeer juist [...] 54

De ambivalentie in dit soort opmerkingen is hoogst merkwaardig. Enerzijds verwijt
Lulofs telkens aan Blair dat die de Ouden 'in vromen geloove' opvoert als `Meesters
der Meesters in de Welsprekendheid'. Anderzijds luidt het verwijt aan `onze
Engelschman, die alles beter wit weten dan de Ouden' 55 nu juist, dat Blair niet altijd
in alles de Ouden precies heeft gevolgd.
Telkens wanneer Blair een bepaald onderdeel an het klassieke systeem niet of
niet uitputtend behandelt, ziet Lulofs dit als Waarlijk een niet gering mangel in
BLAIR!'. Hij haast zich dan, een beschouwing over het onderwerp in kwestie te geven,
`tot aanvulling, of liever vervulling van het bij onzen Engelschman ontbrekende!'. 56
Degrduitopknser Lulof'ambivents.Erzjdmoe
men de Ouden niet `te hoog opvijzelen', en Lulofs maakt dan ook herhaaldelijk
opmerkingen als:
Gezond verstand (dit kan men niet genoeg herhalen) moet alle Rhetorische regels
wijzigen, en hij is een zot, die de voorschriften, door de Ouden [...] gegeven,
blindelings [...] in onze eeuw gaat toepassen. 57

Maar anderzijds is toch alles wat de Ouden hebben gezegd `verwonderlijk scherpzinnig' en mag er eigenlijk niets uit de klassieke retorica worden weggelaten.
Dit laatste geldt, zoals bekend, ook voor een kwestie die de kern van Blairs benadering raakt. Bij Blair was de retorica primair een stijlleer geworden. De elocutio, de
stijl, kreeg bij hem veel meer aandacht dan de inventio, de vinding. Het ging Blair
meer om de beoordeling van literatuur dan om het opstellen van een redevoering
volgens bepaalde regels en principes. Hij meende dat de vele systematische stelsels
voor de vinding grotendeels uit retorische spitsvondigheden bestonden, en dat er
weinig nut van te verwachten viel. Deze opvatting betekende een belangrijke
accentverschuiving in het retoricaal systeem. Er is al herhaaldelijk op gewezen dat
Lulofs nu juist op dit kernpunt nadrukkelijk front maakt tegen Blair."
Al in zijn Nederlandsche redekunst uit 1820 vinden we de observatie dat moderne retorici, zoals Blair, Vikwerf met te veel minachting' op dit gedeelte der retorica
hebben neergezien. 59 Zouden de Ouden er zo opvallend veel werk an hebben
gemaakt als het niet belangrijk was? Lulofs werkte zijn colleges hierover zelfs uit tot
een apart boek, de Akademische voorlezingen [..1 over de vinding in de welsprekend-
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heid, naar de denkbeelden der Ouden, gepubliceerd in 1822. Zoals de titel al aangeeft, gaat het Lulofs niet zozeer om eventuele nieuwere ideeen over de inventio,
ontwikkeld sinds het tijdperk van Blair. Zijn mening is veeleer dat de Ouden terecht
veel belang hechtten aan het vinden van de stof, de betoogbronnen etc., dat zij ook
op dit punt `verwonderlijk scherpzinnig' waren, en dat Blair hier ten onrechte aan
voorbijgaat. Het fundament van het retoricale bouwwerk wordt niet gevormd door
stijlbloempjes maar door `grondige bewijzen en bondige, Logisch geordende redekavelingen'. 6°
In zijn bewerking van Blairs Lessen zet Lulofs deze lijn voort. Hij verwijst talloze
malen naar zijn eigen voorlezingen over de vinding en maakt menige verwijtende
opmerking over Blairs gebrek aan eerbied voor de opvattingen der Ouden op dit
punt. Daarmee buigt hij de door Blair ingezette lijn radicaal om. Hij doet dit niet
op grond van nieuwere ideeen over de argumentatieleer. Veeleer reikt hij ook hier
weer, als het ware over Blair heen, terug naar de traditie.
Completering
In Lulofs' tekstbewerking valt een fundamentele ambivalentie te bespeuren. Hij
introduceert nieuwere theorieen, maar bagatelliseert tegelijk het belang ervan. Hij
geeft voorbeelden van moderne literatuur, maar zegt erbij dat de nieuwere auteurs
sterk overschat worden. Hij verwijt Blair diens `vroom geloof' in de Ouden, maar
kapittelt dezelfde auteur krachtig wanneer die eens afwijkt van een klassiek idee.
Wat ligt aan deze ambivalentie ten grondslag? We zouden kunnen zeggen dat
Lulofs gedreven wordt door een extreme drang tot completering. Het is voor hem
bijzonder moeilijk verteerbaar dat Blair een bepaalde selectie maakte. Hij ziet het
als een pijnlijke en verwijtbare omissie, wanneer Blair de bespreking van een bepaald
genre achterwege laat, een bepaalde moderne opvatting, een gegeven uit de literatuurgeschiedenis van andere taalgebieden, of een leerstuk uit de klassieke retorica.
In talloze opmerkingen van Lulofs ligt de wat bizarre implicatie besioten dat Blair
`Ales' had moeten behandelen wat met kunsttheorie, taalkunde, literatuurgeschiedenis, poezietheorie, argumentatieleer en redenaarskunst te maken heeft: de ultieme, `totale' retorica.
Zoals gezegd krijgen we enige indruk van de ultieme retorica die Lulofs voor ogen
stond, wanneer we kennisnemen van de ellenlange opsommingen van vragen die
men zou moeten stellen om een onderwerp systematisch en uitputtend te behandelen. Op de moderne lezer maken die vragenlijsten een zonderlinge indruk. Maar
ze zijn te begrijpen vanuit de gedachte dat een handboek de definitieve, allesomvattende retorica zou moeten bieden. Het moet een boek zijn waarin alle onderwerpen geordend, volledig en uitputtend worden behandeld. 61 Daarom behelzen
de vragenlijsten niet alleen een ernstig verwijt aan Blair, die slechts wat 'van de
oppervlakte geschept heeft'. Ze zijn in wezen ook een praktische demonstratie van
de door Blair ten onrechte zo verwaarloosde vindingsleer. De vragen laten zien hoe
een echte retoricus in traditionele zin zo'n onderwerp te lijf zou gaan in de fase van
de vinding: systematisch en uitputtend worden alle mogelijke facetten van een
onderwerp opgespo o rd.
In enkele recente publicaties heeft Sjoer 62 betoogd dat Lulofs een speciale belangstelling voor de vindingsleer had, omdat hij jurist was en omdat zijn studentenpopulatie voor een belangrijk deel bestond uit toekomstige juristen. Dit is zeker
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juist, maar naar mijn idee moeten we Lulofs' hameren op het belang van de vinding
ook zien in het licht an een wel algemenere zucht tot completering en tot cvervulling' van wat bij Blair `ontbreeld: 'Hoe veel volgende artikelen Uit BLAIR roepen nog als

met open keel om enig bijvoegse1. 1:63
Zo bezien zou Lulofs' ambivalentie een resultante van zijn completeringsdwang
zijn. Wie aan alle facetten van een onderwerp en aan alle bestaande opvattingen
daarover recht wil doen, ontkomt niet aan tegenstrijdigheden.
Maar waarom wilde Lulofs eigenlijk zo graag compleet zijn? Naar mijn idee
spruit deze drang voort uit het laatste bewerkingsprincipe dat ik hier wil aanduiden.
Het is een Principe dat alle andere genoemde bewerkingsprincipes mede stuurt en
er het overkoepelend kader an vormt. De belangrijkste drijfveer achter Lulofs'
ingrepen is de wens tot nationalisering.
Nationalisering
In zijn streven naar internationalisering van Blairs tekst, die naast een gerichtheid
op de Ouden een sterk Angelsaksische inslag vertoonde, besteedt Lulofs uiteraard
ook aandacht aan auteurs en verschijnselen uit het Nederlandse taalgebied. Maar
hij doet dit op zo'n manier, dat de Nederlandse literatuur beslist niet langer zomaar
`een van de internationale literaturen in het algemeen' is. De kosmopolitische aandacht wordt aangevuld, zo niet overvleugeld door een bijzonder sterke nationalistische component. Ik signaleerde al het feit dat zijn opmerkingen over Duitse, filosofische hoogvliegerij of diepdenkerij behoren tot het gangbare `nationale' discours
over de letteren in de eerste decennia van de negentiende eeuw. De voornaamste
leerstukken van dit discours vinden we bij Lulofs terug. Mijns inziens is het de fundamentele ambivalentie hiervan, die de eerder gesignaleerde tegenstrijdigheden
bepaalt. 64

`Ons klein volkske'
Ten eerste schermt Lulofs voortdurend met de gedachte dat Nederland een klein
landje is. Men mag hier, zeker nu de band tussen Nederland en Belgie 'zoo ongelukkig weder van een is gereten', in de cultuur niet Vat kolossale en luisterrijke' verwachten dat in de grotere taalgebieden mogelijk is. 65 In dit soort opmerkingen
schuilt iets van spijt: de Nederlandse cultuur is helaas minder luisterrijk dan die van
de grotere taalgebieden. Nederland moet hier noodgedwongen achterblijven. Maar
tegelijk benadrukt Lulofs keer op keer dat Nederland, de enge grenzen van ons Iandeke in aanmerking genomen; helemaal niet `bij andere Natien ten achteren' is.66
Relatiefgesproken presteert Nederland dus minstens even goed als de grotere naties.
Zelfs suggereert hij dikwijls dat de Nederlandse cultuur niet alleen in relatieve, maar
ook in absolute zin even waardevol is als die van de grotere taalgebieden. Het probleem is alleen dat 'het ongeluk der kleinheid van ons land' 67 en het daarmee
gepaard gaande gebrek aan politiek-economische macht, leiden tot onbekendheid
bij de rest van de wereld:
Arme VONDEL! ware ons land tienwerf zo groot, als het, helaas, is, brulden alom onze
kanonnen, gelijk die der Franschen en Engelschen, en ware onze taal even bekend in
Europa, als die onzer Gallische en Britsche naburen, uw naam zou welligt door heel
de wereld, gelijk die van een' SHAKESPEARE, klinken!68
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En dit geldt ook voor anderen, zoals Bilderdijk. Men moet, zegt Lulofs, 'het treurig
lot van groote vernuften beklagen, die, in een klein land geboren, in de onbekende
taal van zulk een klein land de gaven van hunnen geest moeten doen uitblinken!' 69
Tot het ambivalente nationale discours behoort verder ook bij Lulofs het verschijnsel dat hij enerzijds klaagt over de nuchtere en bedaarde volksaard — al dan
niet veroorzaakt door het regenachtig klimaat of de koopmansmentaliteit — terwijl
hij anderzijds juist die bedaardheid roemt als een enorm voordeel van ons
volkske',7° een eigenschap die Nederland verheft tot het ideale midden tussen het
wufte Frankrijk en het mystiek-zweverige Duitsland:
Eigenlijk staan wij Hollanders, hoe koud- en waterbloedigvoor het uiterlijke ook
schijnende, met taal en karakter tusschen Franschen en Hoogduitschers zoo wat in.
Welk deskundige maakt zich niet sterk dit uit onze, tusschen Fransch en Hoogduitsch
soms dobberende taal, uit onze geheele geschiedenis en de voortbrengselen onzer
echt-Nationale letterkunde te bewijzen? 71

Zo moppert Lulofs aan de ene kant op Nederlanders die Cicero's 'vlammengloed'
uitdoven 'onder de asch van hun Hollandsch flegma' 72. En hij vergelijkt Nederlandse gelegenheidsredevoeringen met een Hollands landschap `waarin men evenzeer voor verveling als voor verrukking bewaard Ook moet hij bekennen dat
hij, 'in menig oogenblik van wrevel, als het er zoo geweldig regent en mist en men
er zoo dweepziek en kruipend wordt', het kleine Holland heel wat minder goddelijk vindt dan het volgens Helmers was. 74 Maar tegenover een niet nader genoemd
`Moffrikaansch uilskuiken', een auteur die de Nederlanders de Chinezen van Europa noemt en meent dat hun cultuur nogal `stationaii is, merkt Lulofs op:
wij zullen, zonder ons aan die schimptaal te storen, met Hollandsche
koelbloedigheid den gouden middenweg van gezond verstand en eene tot wat
degelijks voerende beoefening van kunsten en wetenschappen blijven bewandelen, ons
met het denkbeeld troostende, dat wij — dank zij onzer geaardheid [...] — sinds twee
eeuwen en langer reeds, eene Staat- Letterkundige en Godsdienstige vrijheid genieten,
die men in een grout deel van het adeltrotsche, deemoedig kruipende, en vaak am
luchtbellen geestdrijvende en kampvechtende Germanje mischien nog in geen twee
eeuwen regt smaken za1. 75

Koelbloedigheid, de gulden middenweg, gezond verstand, vrijheidszin en een 'tot
wat degelijks voerende' kunst- en wetenschapsbeoefening. Het zijn deze principes
die maken dat de eerder besproken, lovende opmerkingen over de grote dichters en
denkers van de romantiek kunnen worden afgewisseld met even zovele hatelijkheden over de `uitwassen' waar die romantiek toe leidt.
Interessant is in dit verband ook, dat we bij Lulofs op allerlei plaatsen een gedachte vinden uitgesproken die binnen het nationale discours dikwijls aanwezig is, maar
die vaak impliciet blijft. 76 De `romantiek', zo luidt de redenering, is in eerste aanleg
een tijdloos fenomeen, dat typerend is voor de katholieke cultuur — en dat als zodanig een bedreigend onvaderlands verschijnsel vormt. In de poezie van Calderon de
la Barca treft Lulofs bijvoorbeeld de 'Bovennatuurlijke, Wonderbare, Fantastische
en Allegorische, en de bigot-Katholijke geest, die overal ademt'. Hij concludeert:
`Het Romantismus, vermengd met eene goede dosis Mysticismus, is bij CALDERON vaak
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ten top gedreven.' 77 En aan Friedrich Schlegel en diens geestverwanten schrijft hij
een `wat pilaarbijterig Krypto-Catholicismus' toe. 78 Hij duet dit laatste overigens in
navolging van Heinrich Heine — die hij elders al even ambivalent omschrijft als 'den
verwonderlijk geestigen, maar soms ook gruwelijk profanen HEINE'. 79
De grootheid van een kleine natie
Dit 'national& discours behelst elementen die ook bij talloze tijdgenoten van Lulofs
een rol spelen. De ambivalentie ervan is gebaseerd op twee 'ontdekkingen die we
hier en daar al in het werk van de vroege letterkundig-nationalistische generaties,
die van Van Lelyveld en Van Goens en later Van Alphen, Feith of Bilderdijk vinden,
maar die pas in de decennia na 1800 definitief doordrongen.
Ten eerste was er de ontdekking van de paradox die inherent is aan een ‘nationalistisch kosmopolitisme'. Wie om vaderlandslievende redenen Nederland wenste op
te stuwen in de vaart der volkeren, merkte meer en meer dat juist de wil om kennis
te nemen van de ideeen die elders leefden, en aansluiting te vinden bij de internationale ontwikkelingen, remmend kon werken op de ontwikkeling van een eigen
wetenschappelijk en literair idioom, een eigen nationale culturele identiteit. En ten
tweede, hiermee in samenhang, was er de definitieve ontdekking van de Ileinheid'
van Nederland. Er waren grenzen aan de groei. 8°
De na het midden van de achttiende eeuw met zoveel elan gestarte genootschappen, tijdschriften en andere culturele hervormingsinitiatieven stuitten op een
chronisch gebrek aan actieve en bekwame participanten en aan afnemers van culturele producten. In Nederland hadden hofcultuur en vorstelijk mecenaat al vroeg
plaatsgemaakt voor burgerlijk particulier initiatief en commerciele exploitatie van
cultuuruitingen. De grenzen aan de groei daarvan waren lange tijd gemaskeerd
doordat Nederland nog fungeerde als productie- en distributiecentrum voor de
internationale culturele gemeenschap. Maar toen in de tweede helft van de achttiende eeuw de nationale culturen elders in hoog tempo expandeerden, werd Nederland meer en meer teruggeworpen op de grenzen van het eigen taalgebied. Dit gold
ook voor de universiteiten en verwante onderwijs- en onderzoekscentra. Hier speelden weliswaar de commerciele exploitatiemogelijkheden een wat minder grote rol.
Maar ook hier werd de schaal van het taalgebied in toenemende mate van belang,
doordat de rol van het Latijn als internationale geleerdentaal begon weg te vallen
onder invloed van het nationaliseringsproces in de Europese landen.
In alle gevallen ging het niet alleen om expansiemogelijkheden in kwantitatieve
zin, maar ook om de mogelijkheden tot specialisering en differentiering in kwalitatieve zin. Tienmaal zoveel mensen betekent niet slechts simpelweg dat er, theoretisch gesproken, tienmaal zoveel genootschappen, tijdschriften of onderzoekscentra
kunnen bestaan. Het gaat er ook en vooral om, dat er daardoor meer mogelijkheden
tot specialisering en tot het gericht ontwikkelen van bepaalde deelgebieden aanwezig zijn. In vergelijking met de grotere taalgebieden waren die mogelijkheden in
Nederland uiterst beperkt.
De eerste decennia van de negentiende eeuw, en met name de periode van de
Franse bezetting, zijn te zien als het tijdperk waarin deze 'ontdekkingen' definitief
doordrongen. Ze leidden tot de vorming van een nieuw nationaal discours, waarin
ook het voorbeeld van de zeventiende eeuw een nieuwe rol ging spelen. Het verlangen naar herstel van de vroegere grootheid werd nu gekleurd door een meer
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realistisch besef van feitelijke kleinheid. Het ging er nu allereerst om, in de zeventiende eeuw de factoren op te sporen waarin een kleine natie groot kon zijn. 81 Zoals
een redevoering voor de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen het uitdrukt: `Neen!
een Volk behoeft geene vijf en twintig millioenen menschen te bevatten, om eene
groote Natie te zijn. De onze, hoe klein ook, was het reeds voor eeuwen.' 82
Bij Lulofs vinden we de kerngedachten van het aldus ontwikkelde nationale discours terug, met alle ambivalentie die het zoeken naar de grootheid van een definitief als klein gepercipieerde natie met zich meebrengt. 83 Het kleine Nederland heeft
geen grote vorsten en grote mecenassen — maar het is een burgerlijke natie waarin
de cultuurdrager vrij is. Nederland heeft geen bijzonder diepgravende of hoogvliegende filosofie en dichtkunst — maar dat is juist een voordeel. In Nederland zijn de
tijdschriften, genootschappen en onderzoekscentra minder hoog gespecialiseerd —
maar daardoor zijn ze voor veel meer burgers toegankelijk en begrijpelijk.
De gulden middenweg en de edele eenvoud waren de overkoepelende principes
die zulke observaties met elkaar verbonden. Ze werden niet slechts beschouwd als
klassieke leuzen, maar ook als typisch zeventiende-eeuwse en typisch Nederlandse
principes. Dit is ook wat voor auteurs als Lulofs de blijvende aantrekkelijkheid van
het werk van Blair uitmaakt. `Edele eenvoud' en `populariteit' vormen in dit werk
immers belangrijke kernbegrippen.

Herstel van de Ouden
Lijnrecht in tegenspraak met die principes van middelmaat, edele eenvoud en populariteit lijken al die passages waarin Lulofs Blair aanvalt omdat deze te oppervlakkig zou zijn en te weinig op de details van allerlei onderwerpen ingaat. We stuiten hier opnieuw op een merkwaardig paradoxale kant van het nationale discours.
In 1815 werd bij Koninklijk Besluit vastgelegd dat het Latijn de voertaal op de
universiteiten was (met uitzondering van enkele vakken zoals de nieuwe `neerlandistiek'). En de enige vooropleiding die direct toegang tot de universiteit gaf, was
de Latijnse school. Juist omdat dit nu nog eens officieel werd vastgelegd op landelijk niveau, betekende deze regeling een achteruitgang ten opzichte van de praktijken zoals die op regionaal niveau bestonden. Het in feite al in gang gezette proces
van terugdringing van het Latijn uit het onderwijs werd hierdoor sterk vertraagd.
Het is niet ongebruikelijk de regeling van 1815 te zien als een triomf van een verkalkt geleerdendom over bestaande tendensen tot modernisering. Het zou hier gaan
om een conservatieve of reactionaire poging tot behoud van het oude, en om de distinctiedrang van een academische elite, die bang was voor verlies van de eigen
machtspositie. Maar zoals ik elders heb betoogd, kan de regeling van 1815 ook worden gezien als resultant van een nieuwe waardering voor de ldassieke, Latinistische
geleerdheid, onder invloed van de zojuist beschreven contdelckingen' die het nationale discours in deze periode bepalen. Handhaving van het internationaal bekende
Latijn en van de internationaal bekende, Idassieke geleerdencultuur Icon de enige
oplossing lijken voor een klein land dat Wilde blijven participeren in de internationale wetenschap. Tevens kon men op deze wijze enigszins ontkomen aan de paradox van het nationalistisch kosmopolitisme: de eigenheid van de Nederlandse cultuur sinds de zeventiende eeuw was immers ten dele juist gelegen in de krachtige
filologische traditie. Bovendien miste het Latijn, als Bode taal, het grote bezwaar dat
cultureel kosmopolitisme kon fungeren als een paard van Troje op polka gebied.
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Dit was volgens tijdgenoten gebeurd met het Frans, de taal die door Lulofs in een
eerdere publicatie dan ook werd getypeerd als Vezen vrouwelijken Napoleon onder
Europa's Spraken, [met] hare inkruipingen en overweldigingszucht'. 84 En tenslotte
sloot de edele eenvoud van de klassieke cultuur, met zijn vermenging van theorie en
praktijkgerichtheid, goed aan bij de vermeende middenpositie van Nederland tussen Duitsland, waar theoretische zweverij het beeld bepaalde, en het Franse rijk, dat
werd beschouwd als een bakermat van door de overheid gelijkgeschakelde, utilitaire
vormen van wetenschap.
Elitaire eenvoud
Een probleem bleef natuurlijk bestaan: men moest erkennen dat in het buitenland
soms grootse prestaties werden verricht. Dit besefspeelt op de achtergrond een grote
rol in beschouwingen als die van Lulofs, en het bepaalt mede de ambivalentie van
zijn aantekeningen bij Blair. Maar interessanter nog is de ambivalente manier waarop auteurs als Lulofs de idealen van edele eenvoud, 'populariteit' en toegankelijkheid van cultuur tot nut van 't algemeen, trachten te verzoenen met het onmiskenbaar `elitaire' karakter van de klassiek-latinistische cultuur.
Natuurlijk maken de antikiserende tendensen in de Blair-editie van Lulofs, die
er ook uit bestaan dat hij veel vaker Latijnse of Griekse spreuken en citaten bezigt,
zijn bewerking ontoegankelijker en meer elitair. Maar het is telkens weer verrassend
om het gemak te zien waarmee auteurs uit de generatie van Lulofs de klassieke cultuur presenteren als `eenvoudiger' en makkelijker toegankelijk dan allerlei vormen
van hooggespecialiseerde, theoretisch-diepgravende vormen van moderne wetenschap.
moet wel even Latijn leren, maar dan gaat de rest ook vanzelf', lijkt de achterliggende gedachte. Voor wie eenmaal enige kennis van de klassieke talen en culturen verworven had, was alles verder `eenvoudig'. De klassiek-wetenschappelijke
benadering vormde een band tussen heden en verleden, tussen wetenschappers waar
ook ter wereld en tussen de verschillende takken van kennis en wetenschap. Bovendien spaart het gebruik van het Latijn veel tijd en energie uit, doordat het leren van
moderne talen overbodig wordt:
... want, daar heden vele Europische talen oneindig meer dan bevorens beoefend en
beschaafd zijn, zoo ziet ieder, die begeerte gevoelt, om de goede boeken, welke in die
vreemde talen geschreven zijn, te kennen, zich genoodzaakt, om een goed deel van
zijnen leeftijd tot het aanleeren van alle die uitheemsche talen te moeten aanwenden,
en dien tijd voor de aanwinst van zaak-kennis te moeten verliezen. 85

Maar zelfs wanneer men zich erbij neerlegt dat communicatie in de moderne talen
onontbeerlijk is, kan het toch nog steeds reuze handig zijn om de klassieke talen te
leren. Immers, het is een `ontwijfelbare, maar weinig behartigde waarheid, dat het
aanleeren der oude talen den gemakkelijksten weg baant, om ook vele nieuwere in
korten tijd te leeren.' 86
In dit kader is het ook interessant om te zien dat sommige verdedigers van de
klassieke opleiding proberen de Latijnse school, zoals die in Nederland bestond, te
verkopen als het meest Vemocratische' onderwijstype dat denkbaar is. De Latijnse
school was een openbare school, heel anders dan de particuliere `Franse' instituten,
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die slechts toegankelijk waren voor een kapitaalkrachtige elite. En de gewoonte om
van meet of aan Latijn te spreken, liet eventuele milieu-achterstanden wegvallen en
vervaagde de regionale of sociaal-economische verschillen tussen de leerlingen
onderling. J. van Lennep beweert nog in 1845 in voile ernst:
Er is meer: de Latijnsche Scholen zijn de eenige instellingen, waar jonge lieden van
alien rang, stand en geloofsbegrippen vereenigd zijn en niet enkel elkander leeren
dulden en verdragen, maar den mensch om den mensch leeren achten en waardeeren.
Daar geldt afkomst noch vermogen, eigeniiefde noch eigenlof ... 87

Natuurlijk kan met recht worden gezegd dat dergelijke redenaties voor het overgrote
deel niet meer dan ideologische praatjes waren, bedoeld om de standsverschillen te
handhaven en de bestaande samenhang tussen sociaal-economisch kapitaal enerzijds, en `cultureel kapitaal' in de zin van Bourdieu anderzijds, te bestendigen en te
rechtvaardigen. 88 Maar dit neemt niet weg dat het verschijnsel op zichzelf opmerkelijk is: de verdediging van klassieke geleerdheidsidealen stoelde in niet geringe
mate juist op nationaal gekleurde ideeen over de zegeningen van een toegankelijke
cultuur.
Ook dit maakt deel uit van de achtergrond waartegen we Lulofs' opvattingen
over Blair moeten zien. Blair maakt keuzes uit de stof, laat bepaalde onderwerpen
weg, vereenvoudigt traditionele indelingen en rekent op eigen initiatief, eigen aanvulling en eigen overdenking van zijn studenten. Hiermee vergeleken lijkt het alsof
Lulofs met zijn volledigheidsdwang de zaken alleen maar hopeloos compliceert.
Maar we moeten erop bedacht zijn dat de kwestie vanuit het standpunt van Lulofs
precies omgekeerd lag. In zijn ogen stuurt Blair de lezer te vaak op modernistische
wijze het bos in met onvolledige overzichten en ongestructureerde beschouwingen.
De echte, klassieke geleerdheid `voert tot wat degelijks' en geeft de lezer houvast.
Dit impliceert niet alleen ordening, maar ook volledigheid. De lezer behoort over
alle betrokken onderwerpen alles voorgeschoteld te krijgen wat er is. En als dat niet
mogelijk is, dan behoort de lezer te vernemen waar hij het benodigde kan vinden.
Pas dan kan men zeggen dat men een vakgebied volledig kan overzien, en pas met
dit overzicht wordt inzicht en praktische toepassing mogelijk. Het is zeer te waarderen dat Blair hamert op eenvoud en populariteit. Maar hij heeft een verkeerde
opvatting van die begrippen.

De dwerg en de reus
Zo komt het dat Lulofs niet alleen op talloze onderdelen afwijkt van Blairs opvattingen, maar dat zijn bewerking in feite een doorlopend pleidooi is voor precies die
benadering die Blair verwerpt. De centrale gedachte van Blair, de gedachte die aan
diens Lessen richting en samenhang geeft, luidt immers:
Het is waar, al de Redekundige Schriften der Ouden hebben het gebrek, reeds
voorheen door mij aangetoond, dat ze te Systematisch zijn. Zij willen te veel doen; zij
willen van de Rhetorica eene volmaakte kunst maken [alsof men] door bloote regelen,
op eene even werktuigelijke wijze eenen Redenaar als een Handwerksman zoude
kunnen vormen. Dit gaat te ver. Alles, wat in dit opzigt kan gedaan worden, is, eenig
onderrigt ter beschaving van den Smaak mede te deelen, en aan den geest het pad aan
te wijzen, hetwelk hij betreden moet. 89
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Hoewel Lulofs herhaaldelijk pleit voor vrijheid ten opzichte an literaire normen en
voor het volgen van eigen inzicht, vormen de duizend door hem toegevoegde bladzijden toch tevens een grootschalige demonstratie van wat Blair nu juist niet wilde.
Tekenend in dit verband is het verschil in beider waardering voor Vossius. De
zojuist aangehaalde woorden van Blair volgen immers juist op diens kritische evaluatie van de beroemde Hollandse retoricus:
Een schrijver als GERARD JOHAN VOSSIUS, die alle, zoo wel beuzelachtige als nuttige,
aanmerkingen, welke hierover bij de Grieksche en Latijnsche Schrijvers gevonden
worden, in eenen bundel opeengepakt heeft, is alleen genoeg in staat, om iemand
alien lust tot de beoefening der Welsprekendheid te benemen. 9°
Dit is tegen het zere been van Lulofs. Hij merkt verontwaardigd op:
Dat BLAIR'S uitval [...] tegen onzen vossius, dat wonder van geleerdheid en scherpzinnigheid, wiens Redekundige schriften schatten van wijsheid bevatten, in den mond
van zulk een' Engelschen dwerg (dwerg, meen ik nu, in vergelijking van vossius) even
belagchelijk is, als dezelve onwaar moet heeten, zullen onpartijdigen mij gereedelijk
toestemmen. Mij ten minste heeft de vlijtige beoefening der Vossiaansche schriften
den lust tot de beoefening der Welsprekendheid niet benomen. Maar het is de geest
van later tijd, op zulke letterblokkers als vossius en anderen laag te vallen [...] 91

En elders spreekt Lulofs nog herhaaldelijk over 'vossius, dien reus in geleerdheid,
van wien een dwerg (in vergelijking van hem) als BLAIR, niet op zulk een' toon moest
spreken, als hij [...] doet'. 92 Ook uit Rollin, over wie Blair 'met een zeker schouderophalen spreekt', valt veel te leren over de retorica. 93 De nog sterk normatief-classicistische Rollin is iemand, zo zegt Lulofs, `voor wiens oordeel ik ten minste zoo veel
eerbied heb als voor dat van BI AIR, (die van dien vroegeren Franschen schrijver veel
te weinig melding maakt)' . 94
Dit is wel de meest opmerkelijke ambivalentie die in Lulofs' werk schuilt. De
manier waarop hij Blairs Lessen bewerkt, vormt voor een niet gering deel een frontale aanval op de kerngedachte in het werk van deze dwerg en behelst een voortdurende poging tot eerherstel voor de klassiek-filologische letterblokkers'. Het resultant van Lulofs' arbeid is dan ook niet zozeer een gemoderniseerde Blair, maar
veeleer een aanzet tot een bijgewerkte retorica van Vossius. Duizend bladzijden toevoegingen en annotaties waren nog lang niet voldoende om de dwerg Blair te verheffen tot het niveau van de letterblokkende reus Vossius. Maar Lulofs had tenminste een beginnetje gemaakt met de `terugkeering tot de oud-Hollandsche,
grondige geleerdheid', die hij al vaker had bepleit. 95
Een stationaire cultuur?
Eerder liet ik zien dat Lulofs de Nederlandse cultuur van zijn tijd in verdediging
neemt tegen een `Moffrikaansch uilskuiken', dat die cultuur voor `stationair' had
verklaard. Wie de Nederlandse literatuurtheorie in de halve eeuw voorafgaand aan
Lulofs' Blair-vertaling bekijkt, is in eerste instantie geneigd het moffrikaanse uilskuiken gelijk te geven.
Weliswaar vigil road 1785 te bespeuren dat het vroege letterkundig nationalisme
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veel vruchten had opgeleverd. Er waren nieuwe genootschappen opgericht, zoals de
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, Kunstliefde Spaart Geen Vlijt, en
Kunst Wordt Door Arbeid Verkregen. Er waren nieuwe tijdschriften gekomen, zoals
de Vaderlandsche letteroefeningen en de Nederlandsche bibliotheek. En er ontstonden
levendige discussies naar aanleiding van tijdschriftartikelen, genootschapsverhandelingen en vertalingen, zoals die van Riedels Theorie door Van Alphen. In betrekkelijk korte tijd raakte een groot aantal buitenlandse auteurs in Nederland bekend
en werden er door auteurs als Van Alphen, Bilderdijk, en Feith fundamentele debatten over hun ideeen gevoerd. Het verzet hiertegen van meer georienteerde auteurs als H. de Bosch, voor wie het voorbeeld der Ouden nog steeds de best
denkbare theorie was, zag er al snel nit als een achterhoedegevecht. 96
Maar in de decennia tussen 1785 en 1805 lijkt de discussie te stagneren. Doorwrochte verhandelingen beginnen plaats te maken voor oppervlakkige genootschapslezingen en populaire artikelen. De theorievorming komt nauwelijks verder.
Het blijft bij een inventarisatie van standpunten en een pleidooi voor evenwicht en
gematigdheid. De decennia tussen 1805 en 1825 geven enkele belangrijke ontwikkelingen te zien, in zoverre met name Bilderdijk en Kinker — ieder op zijn eigen
manier — zich bewegen in de richting van minder `evenwichtige', meer radicaalidealistisch of romantisch georienteerde literatuuropvattingen. Maar beide auteurs
zijn niet in staat het culturele debat doorslaggevend te beinvloeden of blijvend aanhang voor hun opvattingen te verwerven.
De letterkundige theorie rond 1830 lijkt vaak bijzonder veel op die rond 1780.
Er moet evenwicht zijn, zegt Lulofs als vanouds. Hij verwijst daarbij zelfs in negatieve zin naar Willem van Swaanenburg en Jan Vos, de twee boosdoeners die een
halve eeuw eerder al in geen enkele literatuurtheoretische verhandeling mochten
ontbreken als waarschuwend voorbeeld. 97
Achter dit beeld van stagnatie gaan echter wel degelijk bepaalde ontwikkelingen
schuil. Ten eerste, zo blijkt uit Lulofs' bewerking van Blairs Lessen eens te meer, was
men de ontwikkelingen in het buitenland met aandacht blijven volgen. Alle belangrijke literaire en theoretische auteurs waren binnen korte tijd in Nederland bekend
geraakt, vertaald, bewerkt of besproken. Het is vaak verbluffend om te zien hoeveel
materiaal auteurs als Lulofs verwerkten.
Met andere woorden, de traditioneel klinkende `evenwicht'-standpunten rond
1830 kwamen niet uitsluitend voort uit een provincialistische weigering kennis te
nemen van nieuwe ontwikkelingen. Ze berustten juist mede op een actieve verwerking van nieuwe impulsen. Tot die actieve verwerking behoorde het ontstaan van
een nieuw nationaal letterkundig discours, in reactie op de ontdekking van de
Ileinheid' en de beperkingen van het Nederlandse taalgebied. Binnen dit nationale discours kregen eenvoud, middelmaat en populariteit een nieuwe waardering als
nationale waarden. 98 Aan de hand van deze waarden konden allerlei vormen van
wetenschappelijke specialisering, alsmede de theoretisch-speculatieve filosofie en de
romantische literatuur, niet anders gezien worden dan als `uitwassen'. Tot dit nationale discours behoorde daarom ook de gedachte dat ceene terugkeering tot de oud
Hollandsche, grondige geleerdheid ten hoogste wenschelijk' was.

Wisseling van de wacht
Deze ontwikkelingen werden nog versterkt doordat de literaire discussies in toenemende mate gedragen werden door een nieuw type activisten. -War 1800 waren het

DE ERFENIS VAN HINKMAR VON REPKOW

mannen als Van Alphen, Bilderdijk, Feith en Kinker die de discussie domineerden.
Het waren academisch gevormde juristen. Ze waren echter niet aan een universiteit
verbonden en hun belangstelling voor de literatuurtheorie was vooral gegrond op
hun praktisch dichterschap. In zoverre is er bij deze `generalisten', die zich naast de
literatuur met de meest uiteenlopende onderwerpen bezighielden, een tendens tot
literaire specialisering te zien. Lit universitaire kring kregen ze aanvankelijk weinig
weerwerk. Men stelde zich ermee tevreden, te wijzen op het voorbeeld van de
Ouden en op de bezwaren tegen abstracte theorievorming.
Na 1800 begon de discussie meer en meer in handen te komen van vrijgestelde
`specialisten'. Naast enkele hoogleraren theologie die de kanselwelsprekendheid tot
hun terrein rekenden, zoals Van der Palm en de eerder genoemde Clarisse, waren
het vooral de nieuwe hoogleraren neerlandistiek die van zich lieten horen. Hun leeropdracht en hun studentenpopulatie impliceerden al een zekere verschuiving van
de belangstelling: van dichtkunst naar welsprekendheid. 99 Maar als academici —
opererend binnen een universitair bedrijf dat 'nog lang een achttiende eeuws karakter behield en vooral algemene vorming hood' 100 — legden ze zichzelftevens de plicht
op, de oud-Hollandse, `solide geleerdheid' na te streven.
Voor hun vak was weliswaar het Latijn niet meer de verplichte voertaal, en ze stelden zich ten doel de Nederlandse letterkunde te bevorderen. Ze probeerden wel
degelijk aan te sluiten bij de meer empirische literatuurbenadering die in Nederland
was geintroduceerd door verlichte auteurs als Van Goens en Van Alphen. Ook de
romantisch-idealistische literatuuropvattingen in het buitenland ontsnapten niet
aan hun aandacht. Toch was hun wetenschapsbeoefening vaak eerder Idassiek-filologisch en universeel van aard dan theoretisch en specialistisch. Ook voor iemand
als Siegenbeek, de nestor van de eerste generatie hoogleraren `neerlandistiek', waren
de Ouden immers 'de eenige onvervalschte bronnen van goeden smaak'. 101 De naar
moderne specialisering tenderende literatuurbenadering van traditionele 'generalisten' als Van Alphen, Bilderdijk en Feith, had ten dele plaats gemaakt voor de naar
traditioneel generalisme tenderende benadering van moderne 'specialisten' als
Lulofs.
De potentiele tegenstelling tussen nationalisme en klassiek-kosmopolitisme
werd opgeheven doordat in het nationale discours de klassiek-filologische houding
werd benoemd tot een typisch Hollandse eigenschap. De beoefening der Ouden
was een stimulans voor vrijheid en vaderlandslievende gevoelens'. 102 Daarom
was het vrijheidslievende Nederland bij uitstek de plaats waar de humanistisch-Latinistische traditie moest worden gecontinueerd:
Die vrijheid wordt zeker nergens ruimer genoten dan in Nederland en daarom geeft
ook hier de beminaar der oudheid zich bij voorkeur aan die oefeningen over, welke
van de Humaniteit haren naam ontleenen [...1103

De waardering voor Vossius, die we bij Lulofs vinden, is dan ook niet zozeer een
kwestie van provincialistische achterlijkheid, een overblijfsel uit de tijd voor de
Nederlandse bijdragen aan de internationale quirelle des anciens et des modernes, of
voor het nationalistisch geldeurde, modern-kosmopolitisme van Van Alphen, Bilderdijk, Feith en Kinker. Het gaat hier om een nieuwe waardering voor Vossius, als
onderdeel van een nieuw nationaal-letterkundig discours. Daarin werd Vossius'
type geleerdendom opgewaardeerd als een benaderingswijze die niet achterhaald
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was; ze vormde juist een mogelijke uitweg uit de impasse van wetenschappelijke en
culturele kleinschaligheid.

Bekwaamheid, belezenheid, geleerdheid
Vossius had getoond waar een klein land groot in kon zijn: klassieke, grondige, uitputtende, alomvattende, universele geleerdheid. In oud-Hollandse, Vus tevens'
klassiek-humanistische zin. De vroege neerlandicus Siegenbeek had het in zijn oratie al gezegd: voor de bevordering van de ware welsprekendheid is 'Diets noodzakelijker, dan dat de verflaauwde ijver voor de beoefening der Grieksche en Latijnsche
letterkunde door alle dienstige middelen aangewakkerd, en het gezag onzer, met
recht, beroemde voorvaderen hersteld worde.' 104 `Typisch Nederlands' is `typisch
klassiek'. 105 Illustratief voor deze denkwijze is ook wat de recensent van De weegschaal in 1826 opmerkt over de Bibliotheca critica nova. Hij zwaait de redacteuren
van deze latijnstalige reeks over de klassieke letteren veel lof toe, nu juist omdat 'hun
de handhaving van Neerlands letterroem volkomen goed toevertrouwd is'. 106 Een
recensent in de Vaderlandsche letteroefeningen is eveneens vol lof. De hervatting van
de befaamde Bibliotheca critica uit het tijdperk van Wyttenbach markeert zijns
inziens een herwaardering van de `Hollandsche solide geleerdheid' en vermag 'den
vreemdeling te doen zien, dat, hoewel hier zoo veel niet geschreven wordt als elders,
men er althans niet minder weet.' 107
De wetenschapper is iemand die veel weet. Eerder vergeleek ik Lulofs' Blair-vertaling met de manier waarop J. Clarisse het handboek van Ewald over kanselwelsprekendheid bewerkte. Typerend zijn in dit verband de termen die een recensent
in de Vaderlandsche letteroefeningen gebruikt voor de oorspronkelijke schrijver en de
bewerker. Ewald zelf wordt neergezet als een soort van talentvolle enthousiasteling
die wat oppervlakkige suggesties heeft gedaan. Clarisse's aandeel daarentegen, kenmerkt zich door de ware, klassieke geleerdheid. Wanneer de recensent spreekt over
de `zeer omstandige byvoegselen' van Clarisse, bedoelt hij dit eerder positief dan
denigrerend:
geenszins eene bloote vertaling, maar meer dan ter helfte een oorspronkelijk werk
[...] — de slotsorn der ondervinding van onzen beroemden Hoogleeraar in dat yak, en
een waarlijk klassiek geheel, waarin zich het vuur en de talenten van EWALD met de
bekwaamheid, ongemeene belezenheid, diepe geleerdheid, fijnen smaak en
scherpzinnigheid van CLARISSE paren, die datgeen in bijzonderheden heeft
uitgewerkt, hetwelk zijn voorganger in 't algemeen had geschetst. 1 °8

Ongemene belezenheid en diepe geleerdheid — ook hier weer zien we veel waardering voor het feit dat de bedoeling van de oorspronkelijke schrijver teniet wordt
gedaan. Het Duitse origineel, zo had Ewald zelf in zijn inleiding opgemerkt, was
bovenal bedoeld als stimulans tot het zelf oefenen: 'Es ist hier wenig zu lesen, aber
viel zu thun. 409 De lezer van Clarisse's bewerking daarentegen, kreeg zo veel te lezen
dat de lust tot doen hem waarschijnlijk wel verging.
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Conclusies
Gezien in het licht an deze herwaardering der traditionele veelweterij kon ook de
figuur van Hinkmar von Repkow een stuk minder grappig worden dan hij door zijn
schepper was bedoeld. In plaats van een symbool van een volstrekt verwerpelijke
benaderingswijze, was hij nu in feite de meest karakteristieke bewandelaar van een
ten onrechte verlaten pad geworden. Als herinnering aan het tijdperk van Vossius
werd Hinkmar on Repkow voor Nederlandse geleerden van het type Lulofs, hoe
ironisch ze ook aan hem refereren, toch eigenlijk zoiets als een wegwijzer naar herstel van Hollands glorie.
Dat Lulofs en zijn collega's zich hierin vergisten, is duidelijk. De rol van het Latijn
als internationaal communicatiemiddel was goeddeels uitgespeeld."° En in een
tijdperk van toenemende specialisering was herstel van de universele geleerdencultuur definitief onmogelijk. De bizarre omvang van Lulofs' Blair-vertaling wijst hier
al op, evenals de talloze tegenstrijdigheden en ambivalenties die zijn tekst bevat —
en die hij soms zelf al signaleert. Zijn eerder geciteerde verzuchting dat de historici
tegen het einde der wereld krankzinnig zullen worden, 'bestelpt onder den bajert
der Gebeurtenissen, die geen menschelijk geheugen meer zal kunnen bevatten',
geeft al aan dat hij voelde waar de schoen wrong. Precies zoals Blair al had begrepen, moest een meer selectieve theorievorming de plaats innemen van de alomvattende, filologische en polyhistorische benadering, wilde men niet bezwijken onder
de snel aanzwellende stortvloed der verzamelde `gegevens'.
Lulofs was zeker niet de enige die dit wel aanvoelde, maar die weigerde de consequenties hieruit te trekken. 112 Hij kon zich nog altijd gesteund weten door een
belangrijk deel van de Nederlandse wetenschappelijk-letterkundige wereld, dat de
benaderingswijze an Hinkmar on Repkow was gaan koesteren als vaderlands erfgoed. Wel waren er signalen dat het bolwerk der Vossiaanse veelweters zijn langste
tijd had gehad. In de tweede jaargang van het nieuwe culturele tijdschrift De Gids
verscheen een vernietigende recensie van Lulofs' Blair-editie. 113 De recensent was
van mening Vat ruim negen en twintig dertigste gedeelte van deze Aanteekeningen
geheel overbodig is, en gerust had kunnen, ja moeten gemist worden. Maar in zijn
recensie besteedt hij een hele alinea aan het juiste gebruik van het woord Ihr in het
Duits. 114 En hij weer menig voorbeeld van cachteloos' of `onzuiver' taalgebruik in
Lulofs' aantekeningen te signaleren:
B.v. Enddoel (Duitsch: Endzweck); het enkele woordje doel is voldoende. [...] Ons
dunkt, dat er even zoo eenig onderscheid is tusschen zwijgen en stilzwijgen, woorden,
die door

LULOFS

als eenbeteekenend beschouwd worden. [...] De nederzetting van

ENEAS

in it-die zou beter door het woord vesti ging kunnen vervangen worden. Anderen
schrijven nog onhollandscher: nederlating (Niederlassung). [...] De harp of lier roerden
is onjuist. Men roert de trom, maar tokkelt of bespeelt de harp of Tier. [...] Hoe
gangbaar dit woordje doelmatig(zweckmassig) ook in onze taal geworden is, moest het
echter nooit ons schooner doeltreffendvervangen. Wij zeggen immers een doel treffen,
en niet: een doel meten. 1 "

Ook in deze recensie stond dus weer heel wat dat `geheel overbodig' was en `gerust
had kunnen, ja moeten gemist worden'. De dagen van Hinkmar on Repkow mochten dan geteld zijn, zijn geest waarde nog vrijelijk rond. Ook in de kolommen van
De Gids.
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De bron van jonathds ende .Rosafiere

A.M. Duinhoven
Een van de rnerkwaardigste Middelnederlandse literaire werken is het verhaal van
Jonathas en Rosafiere. Het gedicht kan tot de literatuur gerekend worden op grond
van de vele reminiscenties aan andere literaire werken. Maar een kunstwerk is het
niet. Het is een bizar verhaal met een onduidelijke structuur, ongeloofwaardige
gebeurtenissen, bevreemdende wendingen en allerlei tegenspraken. De fragmenten
van drie bronnen die bewaard gebleven zijn, overlappen elkaar gedeeltelijk en vertonen grote verschillen. 1 De Amsterdamse codexfragmenten, waarin zo'n zeventig
tot tachtig procent van de tekst bewaard is, 2 bevatten zoveel onregelmatigheden
naar inhoud en vorm, dat men zich niet aan de indruk kan onttrekken dat het dichtwerk in gehavende staat is overgeleverd. 3

De inhoud
Voor wie het verhaal niet kent, geef ilk een korte samenvatting. 4 Jonathas, de zoon
van een koning, is verliefd op Rosafiere, een jonkvrouw van lagere adel die aan het
koninklijk hof verblij ft. Haar moeder is overleden (v. 64), haar vader op kruistocht.
Ondanks het standsverschil krijgt Jonathas van zijn ouders toestemming met Rosafiere te trouwen. Maar een engel waarschuwt hem, dat zij een kind van haar vader
zal krijgen en dat zij zeven jaar als prostituee zal leven (v. 304-307). Jonathas ziet
van een huwelijk met Rosafiere af, en trouwt met haar zuster Eglentine. Om erachter te komen waarom ze is verstoten, neemt Rosafiere in de huwelijksnacht de plaats
van haar zuster in en hoort Jonathas uit. Zij weet haar maagdelijkheid te bewaren
en Jonathas, die nu koning is, brengt haar naar een klooster van Cistercienzerinnen,
waar ze de sluier aanneemt. De koning, die nog steeds van haar houdt, belooft haar
dagelijks op te zoeken (v. 456). In het klooster is Rosafiere zeven jaar lang zuster portier.
Dan keert haar vader terug uit het Heilig Land. Als hij hoort dat Rosafiere in het
klooster zit, wordt hij woedend en zweert, niet dat hij haar eruit zal halen, maar dat
hij haar zal verkrachten. Met hulp van de duivel weet hij in het klooster en haar
slaapkamer door te dringen en verwekt bij haar een kind. Tegen de tijd dat ze moet
bevallen, op de derde dag van mei, 5 ontvoert de koning haar uit het klooster en
samen rijden ze te paard naar het buitenland. De koning geeft haar genoeg geld om
zeven jaren van te leven (v. 791); hij belooft haar elke maand te komen opzoeken
(v. 796) en gaat terug naar zijn vrouw en drie kinderen.
Rosafiere weet het geld voor zeven jaar in zeven weken op te maken (v. 868) en
leeft dan zeven jaar lang van prostitutie. Dan gaat de koning naar haar op zoek, vindt
haar in Venetie (v. 931) en weet haar over te halen naar het klooster terug te keren.
In een visioen vertelt Maria haar, dat zij al die tijd Rosafieres plaats heeft ingenomen (v. 1043). Van de tuinman (C 56) horen Jonathas en Rosafiere, dat de portierster een voortreffelijke non is, die morgen zelfs tot abdis gekozen zal worden.
In een visioen wordt Jonathas meegedeeld dat zijn drie kinderen al in de hemel
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zijn en dat hijzelf, zijn vrouw en Rosafiere over veertig dagen zullen volgen (v. 1124).
De koning slaat de ogen ten hemel en ziet drie zetels staan, en aan elke zetel hangt
een 'croon (v. 1144). Na veertig dagen komt Maria hen inderdaad halen.
Literaire achtergronden
De parallellie met de Beatrijs is onmiskenbaar. Een kloosterzuster verlaat met haar
geliefde het klooster. Zij heeft aanvankelijk geld genoeg om zonder zorgen te leven.
Haar minnaar verlaat haar, zij vervalt tot armoede en prostitutie, maar blijkt tot
Maria bidden. Na zeven jaar komt ze tot inkeer, gaat naar het klooster terug waar
Maria haar blijkt te hebben vervangen. Zij hoort van een buitenstaander hoe deugdzaam ze al die jaren haar taak in het klooster vervuld heeft, neemt ongemerkt haar
plaats weer in en leeft tot haar dood voorbeeldig om dan naar de hemel te gaan.
Hoewel er ook elementen uit andere verhalen kunnen worden aangewezen, lijkt
de Jonathas ende Rosafiere toch eerst en vooral te hebben ontleend aan de Beatrijs.
Dobson (1988) meent zelfs, dat we met een nieuw Beatrijs-verhaal te doen hebben.
Zij ziet de Jonathas ende Rosafiere als een bewuste tegenhanger van het bekende verhaal over de kosteres. De Beatrijs zou de religieuze levenswijze propageren; de Jonathas ende Rosafiere zou bewijzen dat ook een leven van hoofse liefde uitzicht op de
hemel biedt.
Resoort bestrijdt deze opvatting en beschouwt de Jonathas ende Rosafiere als een
in wezen religieus werk, waarin de hoofdpersonen zwaar op de proefworden gesteld,
maar door hun vertrouwen in God en Maria hun plaats in de hemel verwerven.
Doordat de belangrijkste gebeurtenissen voortkomen uit een profetie, lijkt het
gedicht een noodlotsroman, zoals de Segelijn van Jerusalem dat is. 6 De vele reminiscenties aan andere literaire werken heeft de Jonathas ende Rosafiere met jongere avonturenromans als Florent et Octavien en La belle Helene gemeen. Reeds Guiette
(1927) heeft de stereotiepe elementen in het verhaal opgesomd.
Hoewel Dobson enerzijds de hoofse Jonathas ende Rosafiereziet als een welbewust
geconstrueerde tegenhanger van de religieuze Beatrijs, neemt zij toch aan, dat er
Beatrijs-elementen in de loop van de tekstgeschiedenis zijn toegevoegd (1988, p. 12-13). De grote gift aan geld, die het voor Rosafiere onnodig maakt prostituee te worden, zou een jongere toevoeging zijn 'by a later copyist, who knew a version of the
Beatrijs [...] and recognising the similarity between the two works, deliberately tried
to emphasise this by transferring elements of the Beatrijs to Jonathas ende Rosafiere
(p. 13). Hier heeft Dobson m.i. ongetwijfeld gelijk. 7 Wanneer er echter geleidelijk
aan Beatrijs-elementen zijn toegevoegd, zou de Jonathas ende Rosafiere dan wel als
een variant op het Beatrijs-verhaal zijn ontworpen? Of hebben bepaalde eigenaardigheden in een bestaandefonathas ende Rosafiere aan de Beatrijs herinnerd, en heeft
deze overeenkomst tot de overname van details geleid?
Dezelfde vraag kan ook ten aanzien van andere ontleende elementen worden
gesteld. 8 Welbekend is de verwisseling van bruiden in de huwelijksnacht (als in Tristan, het Nibelungenlied en Berte aus grans pies). Onheilsprofetieen kennen we onder
meer uit de Esmoreit en de Segelijn van Jerusalem. Incest speelt ook in een ander
Mariamirakel een rol en in De verduldige Helena van Constantinopelbijvoorbeeld. 9
De vermeldingen van Venetie als Rosafieres verblijfplaats en van Jonathas' pelgrimstocht naar het graf van Sint Jacob te Santiago de Compostela zouden op de
Limborch kunnen wijzen. Het is mogelijk, dat de elementen van verschillende her-
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komst door de auteur zijn bijeengebracht. Gezien de geringe samenhang van het
verhaal zou het werk echter ook geleidelijk aan uitgebreid kunnen zijn met van
elders bekende details.
Dat geldt zeker voor de ontmoeting van Rosafieres vader met 'die boesse' (v. 534),
een duidelijke herinnering aan de nachtelijke ontmoeting van koning Karel en de
zwarte ridder Elegast. 1 ° Rosafiere weet haar vader buiten de poort te houden. Om
toch het klooster in te komen, verkoopt de man net als Theophilus `siele ende
(v. 536) aan de duivel, die hem in ruil daarvoor in de gedaante van een non naar
binnen weet te krijgen. Zou blijken dat de vader het klooster aanvankelijk zonder
problemen kon betreden, dan is de tovenarij van de duivel niet nodig en moet de
door de Karel ende Elegast en de Theophilus geInspireerde passage zijn toegevoegd.

Merkwaardige wendingen
Niet alleen het gedrag van de vader is merkwaardig, die na vele jaren tegen de Saracenen te hebben gevochten bij thuiskomst zweert zijn dochter te zullen verkrachten
en er zelfs zijn ziel voor verkoopt om dat doel te bereiken. Bevreemdend is het ook,
dat Jonathas, wanneer hij eindelijk toestemming voor het huwelijk heeft, zijn bruid
zonder opgaaf van reden verstoot en met haar zuster trouwt, om Rosafiere vervolgens in het klooster te stoppen, waar hij haar blijft bezoeken. Nog na zeven jaar is
hij zo verliefd dat hij haar, als de jongeling in de Beatrijs, uit het klooster ontvoert
en met haar naar het buitenland rijdt.
Nu vormt de profetie wel een soort motivering: Jonathas wil niet met Rosafiere
trouwen omdat haar vader, nog steeds op kruistocht, een kind bij haar zal verwekken. Wanneer dit de ware reden is en de verkrachting de bron is van alle ellende,
mochten we verwachten dat deze aanranding beter gemotiveerd zou worden. En
had koning Jonathas het onheil niet kunnen voorkomen? Hoe is het te verldaren,
dat de vader, die jarenlang zijn Leven heeft gewaagd `om te wrekene dat soete bloet
dat door ons aen [den] cruce stoet' (v. 507), zich bij thuiskomst zo misdraagt?
Bovendien zweert hij pas zijn dochter te verkrachten, wanneer hij heeft gehoord dat
Rosafiere in het klooster leeft. We hebben dus met een cirkelredenering te doen:
profetie

► intrede in klooster

verkrachting
De profetie dient om de scheiding van Rosafiere en Jonathas en haar intrede in het
klooster te verklaren, die haar vader tot razernij en verkrachting brengt, hetgeen
weer de profetie mogelijk maakt. Wanneer er een andere en betere reden kan worden gevonden voor het feit dat Jonathas' bruid in het klooster treedt, is er geen profetie nodig en kan ook het plotselinge, ongemotiveerde en zonderlinge gedrag van
de vader achterwege blijven. Maar schrapping van deze korte, door bekende incestverhalen gemnspireerde episode heeft grote consequenties.
Zou Rosafiere niet in het klooster door haar vader zijn verkracht, dan raakte ze
ook niet zwanger en hoefde ze niet, als Beatrijs, door de koning uit het klooster te
worden ontvoerd en naar het buitenland gebracht. Geen reden voor een !even in
prostitutie, geen berouw en terugkeer naar het klooster, waar Maria haar heeft ver-
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vangen. Alle Beatrijs-elementen kortom vallen dan weg. Rosafiere blijft eenvoudigweg een non, wordt misschien abdis zoals de tekst zegt, en gaat tenslotte samen met
haar geliefde Jonathas naar de hemel.
Dat het Beatrijs-gedeelte grotendeels is toegevoegd, valt gemakkelijk te accepteren. We hebben immers met een duidelijke doublure te doen; het tweede deel van
de Jonathas ende Rosafiere is in essentie de Beatrijs-legende. Met een bestaand verhaal over de koningszoon Jonathas en zijn bruid Rosafiere, die kloosterzuster wordt
doch haar maagdelijkheid verliest, is het verhaal over een andere gevallen kloosterzuster verbonden. We hebben in de Jonathas ende Rosafiere dus met een sterk omgewerkte tekst te doen, en het is de vraag of herstel van het oorspronkelijke verhaal
nog mogelijk is.
Zoals bekend kunnen oudere tekstfasen in principe op twee wijzen worden gereconstrueerd. We kunnen trachten vanuit de overgeleverde redactie(s) terug te werken en stukje bij beetje oudere lezingen herstellen. Dat geeft ons tenslotte een beeld
van het werk zoals het was. Deze regressieve tekstkritiek wordt uiteraard vergemakkelijkt wanneer we over andere, eventueel anderstalige versies van het verhaal
beschikken waarin oudere elementen bewaard gebleven zijn.
Er is soms een tweede benadering mogelijk. Lang niet altijd bedachten middeleeuwse auteurs gloednieuwe verhalen. Vaak vertaalden ze of gingen ze uit van
bekende motieven of complete werken. Wanneer we geluk hebben, bestaat de bron
nog en kunnen we het verhaal identificeren waarop de auteur zich heeft gebaseerd.
We kunnen dan bij het begin van de tekstgeschiedenis beginnen en trachten te verklaren, hoe uit het oorspronkelijke verhaal de overgeleverde redacties zijn voortgekomen.
Secundaire bronnen
Nu is Quist de Jonathas ende Rosafiere, zoals we zagen, door vele andere literaire werken beInvloed. In zekere zin kunnen die werken als 'bronnen' van het verhaal worden beschouwd. Vooral aan de Beatrijs is overvloedig ontleend. De vraag is echter:
door wie? Heeft de auteur al deze ontleningen bijeen gebracht of zijn die vreemde
elementen door successieve bewerkers aan de tekst toegevoegd? Gaat het om primaire of secundaire bronnen? Hoe maken we dat uit?
Zoals voor alle tekstkritische problemen is er maar een manier om dit specifieke
vraagstuk op te lossen: door zorgvuldige tekstinterpretatie. Op grond van tekstanalyse komen we tot hypothesen, die controleerbare consequenties hebben. Lossen
reconstructievoorstellen (a) tekstproblemen op en veroorzaken ze (b) geen nieuwe
moeilijkheden, passen ze niet alleen in de tekst maar ook (c) in de tekstontwikkeling, en zijn er (d) geen betere oplossingen mogelijk, dan is de hypothese aanvaardbaar.
Wat nu al die ontleningen in de Jonathas ende Rosafiere betreft: deze elementen
hebben m.i. niet tot het oorspronkelijke werk behoord, doch zijn in latere fasen toegevoegd met de bedoeling het verhaal, dat onherkenbaar en onbegrijpelijk was
geworden, te verbeteren en te verfraaien. Tot de conclusie dat bepaalde elementen
niet oorspronkelijk zijn, leiden tweeerlei argumenten: de details veroorzaken onregelmatigheden, inconsequenties, tegenspraken in de bestaande tekst ofwel ze zijn
niet te combineren met het verhaal dat voor de auteur van de Jonathas ende Rosafiere als bron heeft gediend.
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Over de geringe coherentie binnen de overgeleverde tekst wil ik in deze bijdrage
kort zijn. De gebrekkige integratie van de Beatrijs is al aan de orde geweest. Allerlei
wendingen, als de schaking door Jonathas, de prostitutie, de vervanging door Maria,
zijn slechts met kennis van het oorspronkelijke Beatrijs-verhaal te begrijpen. En de
overgangen tussen Rosafieres leven aan het hof, in het klooster en in de wereld, waarbij de bruidsverwisseling, de incestueuze verkrachting en de zwangerschap een rol
spelen, zijn allerminst vanzelfsprekend.
Voor wie Loch nog betwijfelt, of de Jonathas ende Rosafiere ingrijpende bewerkingen heeft ondergaan, kan de vergelijking met de primaire bron doorslaggevend
zijn. Dat we met toegevoegde motiveringen te doen hebben, wordt onmiskenbaar
duidelijk wanneer we zien welk verhaal aan de Jonathas ende Rosafiere ten grondslag
ligt.
Hoe identificeren we een primaire bron?
Voordat ik de primaire bron van de Jonathas ende Rosafiere noem en we beide verhalen vergelijken, zij eerst in theorie overwogen wanneer een verhaal als een primaire bron kan worden beschouwd. Wanneer we met twee versies van een en hetzelfde verhaal te doen hebben, moeten er gelijkenissen zijn. Die kunnen echter aan
het oog worden onttrokken door opvallende verschillen: de bron kan door de auteur
zijn bewerkt, in de loop van de tekstoverlevering kunnen er fouten zijn gemaakt en
verbeterd, en successieve bewerkers kunnen de tekst hebben aangepast, uitgebreid
en verfraaid. Door dit alles kunnen de twee versies zo sterk uiteenlopen, dat de weinige onmiskenbare overeenkomsten tegenover de grote hoeveelheid van verschillen
in het niet lijken te vallen. Het is dus niet de kwantiteit die telt, niet het aantal gelijkenissen doch de aard, de kwaliteit van de overeenkomsten.
Van belang zijn niet alleen de overeenkomstige details op zichzelf, doch ook en,
vooral hun plaats in de tekst als geheel. De overeenkomsten moeten niet tot een passage beperkt blijven doch het hele verhaal bestrijken. Cruciaal is de volgorde van de
overeenkomsten: een gelijk verloop van de handeling, eenzelfde opeenvolging van
gebeurtenissen is beslissend. Er zijn legio mogelijkheden om een verhaal te vertellen. Structurele overeenkomsten zijn daardoor veelbetekenend. Maar niet alleen de
grote lijn is van belang; ook kleine bijzonderheden kunnen overtuigend zijn. Wanneer een gemeenschappelijk detail te specifiek is om twee maal te zijn bedacht en te
onbelangrijk om een zelfstandige ontlening te vormen, moet het zijn overgenomen
binnen een groter geheel.
Voor de identificatie van de bron zijn ook de onregelmatigheden in de jongere
tekst van belang. Wanneer tegenspraken, inconsequenties, onverwachte wendingen
vanuit de veronderstelde bron kunnen worden begrepen, vormt deze verklaring een
sterk argument. Wanneer details die in het jongere verhaal bevreemden, in de bron
functioneel zijn, kan een genetisch verband worden aangenomen.
Op grond van dit soort aanwijzingen is het mogelijk gebleken van menig middeleeuws verhaal de bron vast te stellen, zelfs in gevallen dat de oudere en de jongere tekst oppervlakkig gezien sterk uiteenlopen. Ook het verhaal dat aan de Jonathas
ende Rosafiere ten grondslag ligt, lijkt op het eerste gezicht geheel verschillend. Het
bevat echter belangrijke overeenkomsten en verscheidene gelijke details die niet toevallig geacht kunnen worden. En bovenal verklaart de bron de merkwaardige overgangen in het jongere verhaal.
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De orient
Laat ik eerst beschrijven hoe ik de bron op het spoor gekomen ben. In de Jonathas
ende Rosafiere komt op verschillende plaatsen de tegenstelling tussen oost en west
ter sprake. Zo wordt van Rosafieres vader gezegd, dat hij zijn kinderen let in swaren pinen doen hij voer op die Sarasinen' (v. 66). 'Hi hadde gelegen in swaerer pinen
jegen die felle Sarasinen [...] ende es te lande comers (v. 505). Blijkbaar heeft hij zijn
kinderen in het christelijke westen achtergelaten om in de orient tegen de islam te
strijden. En na de kruistocht keert hij in het westen terug.
Daar is inmiddels de bruiloft van Jonathas en Eglentine gevierd, waarbij Rosafiere zich in de slaapkamer verstopt:
132 Ende decte haer sonder pine
133 Al onder ene gordine,
134 Rosafiere die scone smale.
135 Nu keric weder in de sale
136 Torienten in de stede.
137 Nu hoort wat feesten men daer dede.

De verteller gaat in v. 135 terug naar de feestzaal, die in de orient wordt gesitueerd.
Dat moet een Pout zijn, ook binnen het verhaal zoals dat nu is. Aileen al de nabijheid van het nonnenklooster waar de koning Rosafiere dagelijks bezoekt, laat er
geen twijfel aan bestaan, dat Jonathas een christelijk vorst is en dat Rosafiere en
Eglentine in het westen wonen. Toch schijnt Eglentine, en daarmee ook Rosafiere,
wel uit de orient afkomstig te zijn. Na hun eerste huwelijksnacht staat koning Jonathas op
367 Ende groetese hogelijke
368 Die vrouwe van orienten rijcke

Nu kan men hier nog menen, dat Eglentine door haar huwelijk de vrouw van een
Oosters vorst geworden is. Deze opvatting zou de foutieve toevoeging van torienten
in v. 136 verkiaren. In 368 kunnen we echter van orienten rijcke ook als een bepaling van herkomst interpreteren. En diezelfde interpretatie ligt ook voor de hand in
de navolgende verzen uit druk C:
55 Ende als hi voor dat clooster quam,
56 Gemoete hi enen hofman.
57 Hi sprac: `Kenstu een joncfrou iet
58 Die Rosefier bi name hiet,
59 Die Jonathas van oriente
60 Hier brocht in dit convente?'

Jonathas is met Rosafiere vanuit het verderfelijke Venetie naar zijn eigen land teruggereisd. Wanneer ze samen bij Rosafieres klooster komen, vraagt Jonathas een tuinman of hij Rosefiere kent, die Jonathas uit de orient in dit klooster heeft gebracht.
Van oriente kan niet als een bepaling bij Jonathas worden opgevat, daar we onmiskenbaar met een christelijk vorst te doen hebben. Dan moet hier dus worden
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gezegd, dat Jonathas de jonkvrouw vanuit het Midden-Oosten naar zijn eigen rijk
heeft meegenomen om zijn bruid vervolgens in het klooster te stoppen.
Deze merkwaardige opeenvolging van gebeurtenissen nu vormt de essentie van
een welbekend en wijdverbreid verhaal: e'en suverlijc exempel hoe dat Jesus een hey-

densche maghet een soudaens dochter wech leyde, wt haren lande."
Exempel van een soudaensdochter
De jonge dochter van een sultan in de orient wandelt dikwijls in de hoftuin, genietend van de schoonheid der bloemen, en zij heeft grote bewondering en liefde voor
hun schepper. God neemt de gedaante aan van een knappe jongeman, klopt in de
nacht op haar deur en stelt zich voor als de maker van de bloemen, die haar bemint
zoals zij hem. Hij vraagt haar zich door hem te laten schaken. De volgende nacht
vertelt hij haar hoe rijk hij is, veel machtiger dan haar eigen vader, en zij zou in zijn
rijk koningin worden. Zij belooft hem trouw en de derde nacht neemt hij haar mee,
zoals zij is, zonder enig bezit. Aldus ginck si met Jesu haren lieve wt haers waders
hove ende wt haren lande' (p. 5). Onderweg vertelt hij haar zijn naam: Jesus van
Nazarenen.
Na een hele nacht reizen komen ze aan bij een klooster van monniken. Jesus
vraagt haar bij de poort te wachten, gaat naar binnen en komt niet meer terug: hij
laat haar letterlijk zitten. De abt komt naar buiten en zij klaagt tegen hem: lc heb
hem mijn trouwe gegeven ende hi heeft mi oec zijn trou gelovet mer hi en comt niet
weder' (p. 8). De abt verzekert haar dat Jesus van Nazarenen haar niet in de steek
zal laten. Hij onderricht haar in het christelijk geloof en brengt haar naar een vrouwenklooster, waar zijn zuster abdis is. Daar wordt haar duidelijk, dat haar liefde tot
Jesus geestelijk en niet lichamelijk is.
Op de dag van haar inkleding als non, 'so ontbootmen den abt dat hi sonde
comen ende doen zijn dochter professie' (p. 9). En hij komt niet alleen, want Jesus
laat de abt wesen haar zelf de sluier te willen omhangen. Jesus vaart weer ten hemel
en de maagd blijft hem trouw tot het einde `ende hadde menige inwendige troost
van haer lief' (p. 10). Opmerkelijk is het gesprek, dat zij met de abt heeft na een van
diens preken, waarin hij lovend heeft gesproken over de huwelijkse staat. Zij zou
ook wel getrouwd willen zijn, deelt zij hem mee, 'op dat ic den staet mocht volbrengen. Daarop zegt vader abt: 'so sal ic dan u man wesen ende ghi suit mijn getroude wijf wesen' (p. 10). Zo spelen zij later ook, dat de abt-echtgenoot sterft en
de non weduwe wordt.
Het verhaal eindigt ermee, dat Jesus de abt aankondigt zijn bruid te komen halen
om haar op te nemen in zijn rijk, waar zij met drie kronen zal worden gekroond, als
maagd, getrouwde vrouw en weduwe.

Overeenkomsten
Wij zullen nu wat nauwkeuriger bezien welke overeenkomsten de twee verhalen vertonen. Duidelijk is al dat de hoofdgebeurtenissen identiek zijn en in dezelfde volgorde worden gepresenteerd. Er treden ook dezelfde personen op: een schone jonkvrouw die verliefd wordt en zich verlooft met een rijke jongeman, wiens vader
koning is en veel machtiger dan de vader van het meisje.
In beide verhalen bevindt de vader van het meisje zich in het Midden-Oosten,
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als sultan resp. kruisridder. Het meisje wordt vanuit de orient door haar vriend
geschaakt en meegenomen naar het christelijke westen. Wanneer het huwelijk in
kannen en kruiken lijkt, laat de jongeman zijn bruid in de steek. Zij wordt naar een
nonnenklooster gebracht, waar zij de sluier aanneemt. In het klooster wordt zij door
haar vriend de koning bezocht. Op zeker moment trouwt zij daar (symbolisch) met
vader (abt). Na een Lang en vroom leven wordt zij door haar bruidegom afgehaald
en samen gaan zij naar de hemel, waar drie kronen op hen wachten. Ook dit laatste detail vormt een sterk genetisch argument, juist omdat het element in de Jonathas ende Rosafierewillekeurig en toevallig lijkt. Het kan vanuit de Soudaensdochter
worden verklaard, waarin de drie kronen functioneel zijn.
In beide gevallen gaat het om een liefdesverhaal, komt het meisje uit de orient,
is de jongeman de zoon van een machtige koning. Het meisje, hoewel van adel, heeft
geen bezit. De vader van het meisje is afwezig: hij verblijft in het Midden-Oosten.
De vreemdste wending in de Jonathas ende Rosafiere ligt daarin, dat de jongeman,
wanneer hij eindelijk de toestemming van zijn ouders heeft voor een huwelijk, zijn
bruid in het klooster stopt. In de Soudaensdochter is dit een logische gang van
zaken: het meisje is verloofd met de zoon van God; een kloosterzuster is de bruid
van Christus en draagt zelfs een verlovingsring.
In beide verhalen begrijpt het meisje aanvankelijk niet, waarom ze in de steek
wordt gelaten. Beide verhalen bevatten een klaagzang en in beide verhalen wordt
het gedrag van de prins verklaard. In het geestelijke exempel is het begrijpelijk, dat
Christus zijn bruid dagelijks bezoekt. Dat is voor Jonathas, die met Rosafieres zuster is gehuwd, moeilijker en daardoor bevreemdend. Er zijn overigens aanwijzingen, dat de koning pas laat in de tekstgeschiedenis met Eglentijn trouwde: verscheidene passages die over haar handelen, lijken geinterpoleerd. Men zal het
vreemd hebben gevonden, dat de machtige koning ongehuwd bled. Het idee hem
met Rosafieres zuster te laten trouwen, kan zijn ontstaan doordat Rosafiere zelf zuster werd en de abt bovendien van zijn zuster spreekt.

Verschillen
Nu kan men twee verhalen niet identiek noemen zonder aandacht te schenken aan
de verschillen. Wanneer die niet als aanpassingen in de jongere tekst kunnen worden verklaard, behoeft de oudere tekst niet meer dan een secundaire bron te zijn,
die het tweede verhaal wel heeft bemnvloed maar daaraan niet ten grondslag ligt.
Mijn veronderstelling nu is, dat het verhaal over de soudaensdochter in een
bepaalde redactie niet meer als allegorie werd herkend doch als een reele, wereldse
liefdesgeschiedenis is beschouwd. Dat zou al veroorzaakt kunnen zijn door een verandering der eigennamen, die we nog zullen bezien. In een profaan verhaal is het
vreemd, dat Jonathas zijn geliefde in het klooster stopt. Daar moet hij wel een goede
reden voor hebben gehad. Zij heeft niets misdaan, nog niet althans. In het verdere
verloop van het verhaal wordt wel duidelijk, dat ze met haar vader trouwt. Dat kan
Jonathas echter nog niet weten, tenzij hem dat al van te voren is meegedeeld. Dat
leidt tot de profetie, die hieronder nog ter sprake komt.
De verkrachting door haar vader is in de Jonathas ende Rosafiere een opvallende
en bizarre daad, die veel voorbereiding vergt en belangrijke consequenties heeft. Het
basisgegeven, het schijnhuwelijk tussen de vader abt en de kloosterzuster, die hij
Vochter' noemt, komen we in de Soudaensdochter tegen. Al dan niet opzettelijk is
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vaderbegrepen als aanduiding van de natuurlijke vader van het meisje, die daarvoor
uit de orient moet worden gehaald. Om dat mogelijk te maken is hij niet langer een
sultan maar een kruisridder.
Nu het om haar echte vader gaat, wordt het huwelijk tot een incestueuze verkrachting. Rosafiere is door de profetie gewaarschuwd en weet haar vader buiten het
klooster te houden. De man heeft de hulp van de duivel nodig om binnen te komen.
Maar hoe komt hij weer weg? Hij wordt in de ochtend door zijn dochter respectvol
uitgeleide gedaan, alsof hij vader abt was. De passage, in twee bronnen bewaard,
doet aan de realiteit van de verkrachting twijfelen: 12
Druk A, UB Gent
163 Als die scone sach den dach
164 Stont si op al datse mach
165 Het dede natuere diese dwanck
166 Den vader nam si bider hant
167 Ende leyde al ongespaert
168 Mit groten rouwe ter poerten waert
169 Doe nam si haer snee witte hant
170 Ende seggende den vader diese want
171 Ende seide god die doer ons stoet
172 Aen den cruce ende gaf zijn bloet
173 Ende ontfinc menige wonde
174 Moet ontfaen onser sonden

Handschrift B, UB Amsterdam
626 Doen sach sij den dach verclaren
627 Dat dede natuere die dwanc
628 Den wader nam sij bider hant
629 Ende cede haeren wadere tehant
630 Ende leidde met der waert
631 doers nam sij haer rechte hant
632 Ende sede haeren wader te hant
633 Ende seide god dor uwe oet moet
634 die ant cruce storte sijn bloet
635 Ende ont fins meneghe wonde
636 Ont fermt v my miere sonden

Het vergt weinig fantasie om de verkrachting in een zwangerschap te laten resulteren. In zekere zin was deze dramatische ontwikkeling zelfs noodzakelijk. Het verhaal kon moeilijk voortgaan alsof er met Rosafiere niets gebeurd was. Wanneer de
kloosterzuster zwanger is, kan zij niet in het klooster blijven; zij moet haar heil in
de wereld zoeken. Hier heeft zich de gelijkenis opgedrongen met een andere non
die de kloosterpoort achter zich dicht trekt. Een bewerker heeft het verhaal welbewust, zij het niet zeer vaardig, uitgebreid met de wereldse episode uit de Beatrijs.

Uitbreidingen
In plaats van de jongeling die Beatrijs schaakt, treedt weer koning Jonathas op, die
inmiddels getrouwd is en drie kinderen heeft. Hij kan dan ook niet met Rosafiere
gaan samenleven, doch moet haar in den vreemde direct achterlaten, weliswaar met
voldoende geld om de zeven jaren door te komen, die Beatrijs met haar geliefde slijt.
Rosafiere draait er al dit geld in zeven weken doorheen en wordt dan prostituee. Maar terwijl Beatrijs na zeven jaar tot inkeer komt, moet Rosafiere door
Jonathas uit het leven worden gehaald. Zij bidden samen tot Maria, reizen samen
terug en ontmoeten in plaats van de weduwe of werdinne uit de Beatrijs een tuinman, die de lof zingt van de portierster, zuster Rosafiere. Maria heeft haar jarenlang
vervangen.
Van het kind dat Rosafiere verwachtte, horen we hier niets. 13 Wel loops haar zuster Eglentine op zeker moment, net als Beatrijs wanneer ze uit den vreemde terugkeert, met twee kinderen aan de hand: In elleke hant brocht sij een kint (v. 714). 14
Zou Rosafiere, de dubbelgangster van Beatrijs, eigenlijk de moeder zijn? Deze over-
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eenkomst met de Beatrijssteunt de veronderstelling dat de figuur van Eglentijn, die
in het exempel ontbreekt, een jongere afsplitsing van Rosafiere vormt. Later in de
tekst wordt bij herhaling gezegd, dat Eglentijn drie kinderen heeft (v. 831, 902,
1110 en druk C v. 293). Het lijkt erop, dat het kind waarvan Rosafiere zwanger was,
bij de twee kinderen van Eglentijn is opgeteld.' 5
We kunnen in het Beatrijs-gedeelte een reeks veranderingen aannemen, welk
ontwikkelingsproces we hier verder buiten beschouwing moeten laten. Doch ook
het Beatrijs-pars op zichzelf is reeds een toevoeging, die pas zinvol was nadat het verhaal over de soudaensdochter geheel van karakter was veranderd. Aanvankelijk was
de dochter van de sultan een met Jesus verloofde non, die in het klooster een voorbeeldig leven leidde totdat ze door haar bruidegom naar diens rijk werd meegenomen. De enige overeenkomst met de Beatrijs ligt in het feit dat beide verhalen over
een kloosterzuster handelen. Er is geen enkele reden de bruid van Christus omwille van een man uit het klooster te laten weglopen en prostituee te laten worden.
Pas wanneer de Jonathas ende Rosafiere tot een wereldse liefdesgeschiedenis is
geworden, wanneer de profetie tot een verbreking van de verloving heeft geleid en
Rosafiere van haar vader zwanger is, kan de non niet 'anger in het klooster blijven.
Net als Beatrijs moet zij het habijt opgeven en de wereld in trekken. Dan dringt zich
de gelijkenis op en heeft ook de toevoeging van het Beatrijs-motief zin. Daar Rosafiere aan het eind van het verhaal weer naar het klooster moet terugkeren om van
daar uit naar de hemel te gaan, is er een vergelijkbaar wonder nodig: Maria redt de
gevallen non door haar plaats in te nemen. De bewerker bespaart zichzelf veel werk
door de essentie van de Beatrijs-legende aan zijn verhaal te koppelen.
Wanneer we de Beatrijs-episode als een uitbreiding beschouwen, blijft er een verhaal over dat alle elementen van het exempel van de soudaensdochter bevat. De verschillen tussen de twee verhalen kunnen als aanpassingen worden uitgelegd, die
nodig waren toen het exempel als een profaan verhaal werd begrepen. De eigenaardigheden die door de verwereldlijking van het verhaal ontstonden, zijn zo goed
mogelijk weggewerkt. Het verhaal is in verscheidene fasen uitgebreid met bekende
motieven uit andere literaire werken. Ook de verwisseling in de bruidsnacht dient
tot rationalisering: Rosafiere moet weten waarom ze in het klooster wordt gestopt;
hoe zou ze anders nog met koning Jonathas kunnen optrekken? De diabolische
vader sluit om het klooster binnen te komen een verbond met de duivel, een duidelijke reminiscentie aan de Theophilus; en de ontmoeting met de duivel is geinspireerd door de Karel ende Elegast.
De afstand tussen de twee teksten is zo groot geworden, dat het moeilijk zal zijn
vast te stellen waar de eerste ontsporing heeft plaats gevonden. Er zijn echter tenminste nog twee overeenkomsten tussen de twee teksten aan te wijzen, die voor de
tekstontwikkeling van belang zijn geweest. Ter afsluiting zij aan deze twee details
aandacht besteed.
De eigennamen
De belangrijkste overeenkomsten tussen de Soudaensdochter en de Jonathas ende
Rosafierezijn hierboven opgesomd. Wanneer men de verhalen als in wezen identiek
beschouwt, worden nog andere bijzonderheden duidelijk. Het is verwonderlijk dat
de aanduiding coninc, die aanvankelijk op Jonathas' vader betrekking heeft, al gauw
voor Jonathas zelf wordt gebruikt, zonder dat over de dood van de vader wordt
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gesproken. Als koningszoon heeft Jonathas de toestemming van zijn ouders nodig
om met Rosafiere te kunnen trouwen. Maar op de huwelijksdag reeds blijkt Jonathas zelf de koning te zijn. Van zijn vader horen we niets meer, totdat hij in v. 897
door Jonathas, die naar Rosafiere wil gaan zoeken, wordt gevraagd op zijn kind te
passen. 16 De tuinman maakt nog melding van Jonathas' vader en moeder (v. 1062;
dit zal een parallel zijn met Beatrijs v. 617); en later horen we dat Maria de ouders
van Jonathas 'in goeder hoeden' heeft (v. 1109 en druk C v. 292).
Het feit dat Jonathas zowel koningszoon als koning is, en koning wordt zonder
dat zijn vader overlijdt, is begrijpelijk wanneer Jonathas met Jesus wordt gelijkgesteld, die God was net als zijn vader. In de drieeenheid zijn onderschikking en gelijkheid van vader en zoon gecombineerd en speelt de chronologie geen rol. Er is bovendien een goede kans, dat Jonathas niet alleen met de persoon Jesus gelijkgesteld moet
worden, doch dat ook de twee namen in wezen identiek zijn.
In het exempel noemt de jongeling zichzelf Jesus van Nazarenen, welke voile
naam later nog eens door de abt wordt herhaald. Gegeven nu het feit, dat eigennamen in Middelnederlandse handschriften vaak worden afgekort, kan Jhesus van
Nasarenen zeer wel als Jhs ud nac zijn geschreven. Daar de woordscheiding vaak
onzeker is en n en u nauwelijks verschillen, behoort een verlezing als (Jhonanas met
aanpassing tot) Jonathas zeker tot de mogelijkheden. Door het verdwijnen van de
naam Jhesus kan het allegorische karakter van het exempel verloren zijn gegaan,
waardoor het geestelijke exempel tot een wereldlijk liefdesdrama werd. Het is dus
mogelijk, dat we aan deze verlezing van de eigennaam het ontstaan van de Jonathas
ende Rosafiere te danken hebben.
Wat de andere eigennaam Rosa(fiere) betreft: het valt niet uit te maken of de naam
uit het exempel stamt dan wel een nieuw element vormt. In vele redacties van de
Soudaensdochter blijft het meisje anoniem. In andere versies wordt zij Regina of Regine genoemd; ook de namen Christina, Rosina, Samaria en Thorelille komen we
tegen. De sultansdochter wandelt graag in de hof; vaak wordt van `rozentuin'
gesproken. 17 Een bloemnaam is zeer passend, daar de hele romance in de bloemenhof is begonnen, en het meisje verliefd werd op de 'maker der bloemen'. 18 De naam
Rosa(fiere) zou dus zeer wel een element uit het exempel kunnen zijn.

De profetie
De voorspelling van incest en prostitutie is noodzakelijk om aannemelijk te maken,
dat Jonathas zijn bruid in het klooster opsluit hoewel hij nog steeds verliefd op haar
is. Nu is er met de profetie zoals die ons is overgeleverd van alles mis. We zullen de
passages 288-309, 618-623 (= druk A 159-162) nader bezien.
Koning Jonathas vertelt in bed, naar hij meent aan zijn bruid Egientine maar in
werkelijkheid aan haar zuster, waarom hij Rosafiere in de steek heeft gelaten. Hij
heeft Maria, zo zegt hij, gevraagd of hij zijn geliefde zou trouwen. Op zijn knieen
liggend voor het Mariabeeld gaf hij zelf het antwoord: een engel heeft hem voorspeld dat Rosafiere een kind van haar vader zal dragen, en dat zij zeven jaar lang als
een publieke vrouw door de wereld zal gaan:
306 Ende ooc moet sij oppenbaere
307 Der werelt wijt gaen
jaer
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Nu zullen deze laatste twee verzen in de voorspelling zijn tussengevoegd nadat
Rosafiere in navolging van Beatrijs een prostituee geworden was. Aanvankelijk had
de profetie alleen op de incest betrekking. Dat blijkt uit v. 620-622. Nadat is
beschreven hoe Rosafiere door haar vader verkracht is, merkt de verteller op:
620 Nu mach sij wel lien
621 Dat vervult es die profesie
622 Die van hare was geseet

Met de verkrachting blijkt de profetie dus reeds vervuld to zijn. Deze discrepantie
binnen de overgeleverde tekst, bevestigt de conclusie dat het Beatrijs-gedeelte een
uitbreiding vormt.
Maar ook wanneer de profetie alleen de incest betreft, het blijkt merkwaardig dat
Jonathas aan Maria vertelt wat er zal gebeuren:
292 Doen sedic: 'Maria, edele rose,
293 Bericht mi al sonder bose:
294 Waert u lief ende bequame
295 Dat ic myn lief tenen wive name?'
296 Doen ginc hij haer sonder letten
297 die gerechte waerheit seggen,
298 Alsoe hem die dingel hadde geseit.

De waarschuwing zou door een engel zijn gegeven, maar daarvan is in de tekst nog
niet eerder gewag gemaakt. Een engel handelt bovendien niet op eigen gezag; hij is
een bode die gestuurd moet zijn, maar blijkbaar niet door Maria. Veelbetekenend
is het ook, dat Jonathas niet op deze onheilstijding heeft gereageerd. Pas nadat hij
de profetie aan Maria heeft doorverteld, ziet hij van een huwelijk met Rosafiere af.
Het lijkt er dan ook op, dat Maria in 292 niet wordt aangesproken maar dat zij zelf
spreekt: 19
292* Doen seide Maria: 'Rose fiere,
294* Die u lief es ende goedertieren,
295* En moeti nemen tenen wive'.

De Pout moet in 292* zijn gemaakt: het subject Maria is opgevat als deel van de aanspreking. De spreker moet dan wel Jonathas zelf zijn. De koning kan echter alleen
maar melding maken van de profetie, wanneer hem die eerder is verkondigd. Vandaar de vermelding van een engel die hem verschenen zou zijn.
Ik geef hieronder de gereconstrueerde lezing waaruit de overgeleverde verzen
kunnen worden verklaard. Tussen gebroken haken staan de toevoegingen, tussen
schuine strepen de vervangingen. De ic in de overgeleverde lezing is Jonathas, die
zijn bedgenote, naar hij meent Eglentine, beschrijft hoe hij op zijn knieen voor het
Mariabeeld gelegen, Maria heeft gevraagd of hij wel met zijn geliefde Rosafiere zal
trouwen. De directe rede wordt in 296-298 door de verteller onderbroken, die aankondigt dat Jonathas haar naar waarheid meedeelt wat de engel hem heeft gezegd.
Haer in 296 moet wel op Maria slaan. Zou Jonathas zich vanaf 299 tot Eglentine/Rosaflere richten en haar de woorden van de engel direct meedelen, dan had
het gebed voor het Mariabeeld geen zin.
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Reconstructie

Overgeleverde lezing

292* Doen seide Maria: Rose fiere

292 Doen seid<ic>: Maria /edele/ rose
293 <Bericht mi al sonder bose>
294 /Waert/ u lief ende /bequame/
295 <Dat ic mijn lief> tenen wive /name/
296 Doen ginc /hi haer/ sonder /letten/
297 Die gerechte waerheit seggen,
298 <Alsoe hem dingel hadde geseit>
299 <Nu hoort vrouwe op edelheit>
300 <Doen moestic die waerheit weten>
301 <Dit hoorde ic den ingel spreken>

294* Die v lief es ende goedertieren
295* En moeti nemen tenen wive
296* Doen ginc si mi sonder blive
297* Die gerechte waerheit seggen

304*a Dat haer vader bi haer sal leggen
304*b Ende si hem moet dragen kint

304 Dat si haer vader moet dragen kint

We mogen ervan uitgaan, dat niet een engel maar Maria Jonathas heeft afgeraden

met Rosafiere te trouwen. En de profetie was nodig om te verklaren waarom de
koning zijn bruid in het klooster stopt. De inhoud van de voorspelling heeft de
bewerker niet zelf verzonnen. In zijn voorbeeld was sprake van een huwelijk tussen
vader en dochter, zoals we hebben gezien.
Er is zelfs een goede kans dat ook de gedachte aan een profetie niet door de bewerker is ontwikkeld, doch dat hem ook dit idee door zijn voorbeeldtekst is aangereikt:'
Ende doen den tijt quam. dat mense wielen soude. so ontboot men den abt. dat hij
quame ende dede sijn dochter professie. Ende finder nacht so openbaerde hem ons
heere. den abt. dat hij sijn lief selve soude comen wielen. want sij hem getrouwe was.
bleven. (De Vooys 1903, 2, p. 161). 20

Wanneer eenmaal de gedachte aan incest heeft postgevat, doordat vader abt op zeker
moment met zijn dochter trouwt, is het ook mogelijk de nachtelijke activiteiten van
de abt in deze passage verkeerd te interpreteren: den abt is niet als meewerkend
voorwerp doch als bijstelling opgevat. Het behoeft geen betoog, dat ook de aan
Latijn en Frans ontleende woorden professie en profesie verward kunnen zijn: aan de
dochter voltrok zich de profetie; vervult es die profesie die van hare was geseet (v. 621).
Besluit
De talrijke overeenkomsten tussen het exempel van de soudaensdochter en het verhaal van Jonathas en Rosafier zijn van dien aard, dat wij tot een genetisch verband
mogen besluiten: de Jonathas ende Rosafiere is uit het exempel voortgekomen, dat
mogelijk door een verlezing van de eigennaam niet meer als een allegorisch geestelijk verhaal werd herkend. De overgang van allegorie naar reeel liefdesverhaal maakte aanpassingen nodig, die door elementen in de voorbeeldtekst werden geinspireerd. Daarna is de tekst nog herhaaldelijk uitgebreid.
De hier beschreven ontwikkeling laat zien, hoe ingrijpend tekstveranderingen
kunnen zijn. Onder de pen van kopiisten en bewerkers is het oorspronkelijke exempel zo radicaal gewijzigd, dat de bron in het nieuwe hoofs-religieuze verhaal nauwelijks nog te herkennen yak. De overgang van Soudaensdochter naar Jonathas ende
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Rosafiere is door de bijzonderheden van de tekst uniek, maar naar hun aard zijn de
veranderingen stereotiep. De Jonathas ende Rosafiere is misschien geen exempel
meer, maar wel een goed voorbeeld van tekstontwikkeling.
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Noten
1 De fragmenten (B) in hs. Amsterdam UB, I A 24m, van rond het jaar 1500,
tellen ruim 1200 verzen, uitgegeven in De Pauw 1893-1903, 1, p. 494-529.
Bewaard zijn verder fragmenten uit twee drukken: (A) in de UB te Gent,
NK 3165, c. 1505, 176 verzen, uitgegeven in De Vreese 1894 en in De
Pauw 1893-1903, 1, p. 487-493; en (C) in de UB te Amsterdam NK 4351,
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c. 1510-1515, 160 verzen, uitgegeven in Huizinga 1975. Iic heb gebruik
mogen maken van een nieuwe transcriptie van R. Resoort, die in de nabije
toekomst zal worden uitgegeven. Versnummers zonder meer verwijzen naar
de codexfragmenten B; aan verwijzingen naar de postincunabelen is de letter A resp. C toegevoegd.
2 Het begin en het slot ontbreken, passages van een paar honderd verzen
waarschijnlijk. We missen ook een deel van de passage waarin Rosafiere
besluit naar het klooster terug te keren. Zie Resoort 1996, p. 2, 9 en noot
41.
3 Volgens Klein 1997, p. 236 en noot 32, zou het handschrift B zelfs 'rampzalig corrupt zijn.
4 Het begin van de tekst ontbreekt, het verhaal is dus al op gang. Samenvattingen treft men ook aan in Kalff1890, p. 171-172; Guiette 1927, p. 137;
Huizinga 1975, p. 177; Dobson 1988, p. 3; Resoort 1996, p. 1-2.
5 De datum is niet oorspronkelijk: vgl. Duinhoven 1997.
6 Zie Resoort 1996, p. 8, verwijzend naar Janssens 1988.
7 Vgl. Duinhoven 1997, p. 117.
8 Als opgesomd in: Guiette 1927, p. 138-139; Dobson 1988, p. 7; Resoort
1996, p. 2-3.
9 Vgl. Guiette 1927, p. 138; Resoort 1996, p. 8 en noot 35.
10 Zie Duinhoven 1997, noot 4. De verzen 532-533 (Al waerdi noch alsoe stout
ghij en mocht ontriden noch ontgaen) stemmen zelfs geheel overeen met Karel
ende Elegast r. 362-363 (Eer gi mi ontrijt van Kier Al waerdi noch also fier).
11 'Naar den Delftschen druk van Frans Sonderdanck uit het begin der 16de
eeuw' uitgegeven door Boekenoogen (1904). Deze uitgave bevat behalve de
tekst van het volksboek ook de voorzover bekend oudste gedrukte lezing van
Het lied van de soudaansdochter (54 strofen van 4 regels) zoals dat voorkomt
in Een suyverlick Boecxken, begrypende alle de Gheestelicke Liedekens van Tonis
Harmansz. van Warvers-hoef. Amstelredam, Harman Jansz. Muller, in de
Warmoes-straet, in den vergulden Passer, [2de helft 16de eeuw] (p. 18). De
paginanummers bij de citaten hieronder verwijzen naar Boekenoogen 1904.
Van exempel en lied zijn talrijke Nederlandse, Duitse en Scandinavische
redacties en zelfs een Latijnse bewerking bekend. Vgl. Bolte 1890; De Vooys
1903-1904, nr. CCXXI, CCCXXVI, CCCXXVII en CCCXLIV; De Vooys
1926, p. 146-151; Coens 1964; Duinhoven 1980, p. 83-84.
12 De diplomatische afschriften zijn van Resoort (zie noot 1). In v. 170 moeten
we segende lezen.
13 Op een plaats wordt van het kind nog melding gemaakt, in een vers dat
overduidelijk is tussengevoegd. Wanneer Jonathas naar Santiago de Compostela zegt te gaan doch in werkelijkheid op zoek gaat naar Rosafiere,
vraagt hij zijn ouders op zijn vrouw en drie kinderen te passen. Daarnaast
wordt nog van een ander kind gesproken:
896 Doen ontboot die coninc goede
897 Beide vader ende moeder.
898 Hij sede: Vader, bewaert myn kint;
899 Het es u herde wel becant.
900 Ende gij, moeder, bewaert myn wijf
901 Gelijc u selves lijf,
902 Ende myn kinderen alien drie.'
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14 Vgl. Beatrijs v. 555-556: Si nam een kint in elke hant ende ghincker met
doer tlant.
15 Rosefier had dus net als Beatrijs twee kinderen, die op haar zuster zijn overgegaan; daar Rosefier zwanger was, moest er nog een derde kind zijn, dat bij
de twee van Eglentijn is opgeteld. Dit proces heeft zich nog eens herhaald:
in v. 898 wordt van een vierde kind van Jonathas [en Eglentijn] gesproken;
zie foot 13.
16 Het lijkt in vers 898 wel om het kind van Rosafiere te gaan, waarvan Jonathas echter niet de vader is. Over de drie kinderen van Jonathas en Eglentine
wordt even later later (in 902) gesproken. Zie noot 13.
17 Vgl. Bolte 1890, p. 26-27.
18 Wanneer het exempel van de Soudaensdochter uit de Gloriant is ontstaan
(vgl. Duinhoven 1980, p. 83-84), die weer op een episode uit de Floris ende
Blancefloer is gebaseerd (zie Duinhoven 1990), hebben we met een traditie
van bloemnamen te doen: Blancefloer Florentijn ---> Rosa(fiere).
19 Wat vers 294* betreft: goedertieren is in de tekst het gewone rijmwoord voor
Rosafiere (vgl. v. 10, 75, 211, 371, 477, 728, 836).
20 De mededeling is niet doorzichtig. 'En toen het moment daar was, dat men
haar zou sluieren (d.i. als non zou inkleden), toen verzocht men de abt te
komen om zijn dochter de kloostergelofte of te nemen. En in de nacht verscheen onze [lieve] heer [aan] de abt [om hem te zeggen], dat hij zijn bruid
zelf zou komen sluieren, omdat zij hem trouw gebleven was'.
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Toen de Amerikaanse cultuurhistoricus Carl Schorske een aantal jaren geleden door
een Nederlands tijdschrift werd geinterviewd, stond boven het verslag: 'You dare
not do the great big Schmier'. Die uitspraak kwam uit een passage waarin hij
betoogde dat de grootste bedreiging voor zijn vak het verlangen was alles met alles
te willen verbinden. Hij vond het daarom belangrijk een onderwerp te kiezen waarvan de sociale kant goed `zichtbaar' was, want dan kon men de intellectuele veranderingen een duidelijk basis geven.
Zelfkoos hij het Wenen van rond 1900. In het interview noemt hij het: `een kleine eenheid waar mensen van verschillende disciplines en verschillende manieren
van culturele expressie met elkaar omgingen, elkaar beinvloedden, en zichtbaar
reageerden op dezelfde ervaring'. Zijn eerste artikel over Wenen verscheen in 1961.
Een samenvattend boek kwam uit in 1980: Fin-de-siecle Vienna. Politics and Culture. Het leverde hem de Pulitzer-prize op en maakte hem beroemd, ook in Nederland, waar het boek in 1989 werd vertaald (en drie jaar later werd herdrukt).
Wenen is voor Schorske de stad van het 'modernisme'. Een plaats waar in een
betrekkelijk korte tijd allerlei oorspronkelijke initiatieven werden ontwikkeld die
leidden tot het ontstaan van de moderne psychologie (Freud), de moderne muziek
(Schonberg) , de moderne literatuur (Schnitzler, Von Hofmannsthal), de moderne
beeldende kunst (Klimt, Schiele, Kokoschka) etc. etc. Al die vernieuwingen zouden
zijn voortgekomen uit een generatieconflict waarbij een groep jongeren zich afzette tegen de `waders' van de liberale cultuur, de politiek de rug toekeerde, en de aandacht richtte op zichzelf, op de psyche, het driftleven. Dit `collectief Oedipaalverzet' zou hecht georganiseerd zijn en omdat het intellectuele leven zich in Wenen,
anders dan in andere Europese steden, zou hebben afgespeeld in een betrekkelijk
kleine groep, is het - nog steeds volgens Schorske niet verwonderlijk dat de ene
vernieuwing de andere uitlokte, of er in ieder geval mee in verband kan worden
gebracht.
Al snel nadat Schorske's eerste artikel verscheen, waren er onderzoekers die zijn
ideeen over Wenen overnamen en verder uitwerkten. Ik noem onder andere het
boek van Janik en Toulmin, Wittgensteins Vienna (1973) en de omvangrijke bundel
onder redactie van Nautz en Vahrenkamp: Die Wiener Jahrhundertwende (1994).
Een Nederlandstalige studie is Dutrieue's Eros en Thanatos in het fin de siecle Wenen
(1990).
Zo is Wenen een van de pronkstukken geworden van de internationale cultuurgeschiedenis. Dat maakt het de moeite waard in deze rubriek aandacht te besteden
aan het werk van Schorske en de zijnen. We hebben het dan over een cultuurhistorisch onderzoek dat zich concentreert op grote namen en sterk producentgericht is.
Een wat ouderwets type dus. Maar ook een type dat, voor een deel bij gebrek aan
voldoende klinkende resultaten van de kant van de zogeheten `nieuwe' cultuurgeschiedenis, nog steeds een factor van betekenis is en een grote schare lezers trekt.
Dat laatste is in dit geval geen verrassing. Je moet wel een erg dorre geest zijn wil
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je niet geboeid raken door de levens en de ideeen van degenen die worden behandeld en je krijgt soms, meegesleept door de vele voorbeelden, de indruk dat in
Wenen inderdaad, zoals sommige, niet erg voorzichtige onderzoekers beweren, de
twintigste eeuw is uitgevonden. Dat Freud, Schonberg en anderen actief waren in
de tijd dat de Oostenrijks-Hongaarse dubbelmonarchie ineenstortte en — wat later
— het nationaal socialisme zich aandiende, maakt de stof extra boeiend. Het is het
soort materiaal waar een romancier met historische belangstelling wel raad mee zou
weten. Er zijn dan ook auteurs die de literaire mogelijkheden hebben uitgebuit
zoals, in Nederland, Ferron wiens Tinpest (1997) veel aan het werk van Schorske en
anderen heeft te danken.
Bij schrijvers vraagt men zich niet gauw of of hun beeld van de werkelijkheid
klopt, bij onderzoekers wel. Er zijn commentatoren geweest die vinden dat de bijdrage van Wenen aan het modernisme wordt overdreven. Er zijn er ook die vraagtekens zetten bij de originaliteit van iemand als Freud en hem een 'late epigoon van
de romantiek' noemen. Het meest fundamentele bezwaar tegen de cultuurhistorische constructie van Schorske en anderen komt van Gombrich — niet alleen een vermaard tegenstander van de Hegeliaanse cultuurgeschiedenis maar ook Wener van
geboorte.
Zijn vader was een jeugdvriend van Von Hofmannsthal, zijn moeder kende
Freud en Schonberg, maar als in het gezin muziek werd gemaakt, dan speelde men
Mozart en Beethoven en men Gombrich belangstelling kreeg voor beeldende kunst,
ging zijn liefde niet uit naar Klimt of Schiele, maar naar de meesters uit het Kunsthistorisches Museum. (`Daar nam mijn vader me naar toe als het regende'.)
Uit die biografische feiten blijkt al dat het tijdperk waarover Schorske en anderen spreken geen eenheid is. Men doet er volgens Gombrich verkeerd aan te denken dat men in Wenen rond 1900 'de hele dag' naar twaalftoonsmuziek luisterde of
`gezeten in Wiener-Werkstatte interieurs, over de fundamenten van de wiskunde of
de atoomtheorie converseerde'. Zelfs de beroemdheden die elkaar kenden, deelden
lang niet altijd elkaars ideeen en elkaars interesses.
De kritiek van Gombrich lijkt terecht. Hij had alleen misschien vergezeld moeten gaan van een waarderende opmerking over de poging van Schorske op een niet
metafysische wijze een cultuurpatroon te ontdekken. Over de manier waarop dat
patroon tot stand komt, zwijgt Gombrich. Maar ik kan me niet voorstellen dat hij
daar zijn goedkeuring aan geeft. Want wat betekent het bijvoorbeeld als van Schonberg wordt beweerd dat hij, net als de andere Intellectuele pioniers van de Weense
elite' het gevoel had Vat alles in beweging is, dat de grens tussen het ik en de wereld
doordringbaar is'? En wat doen we met de bewering dat Klimt een 'metapsycholoog
(was) van de wereld van het droombeeld, het visioen'? Met behulp van dit soort
beeldspraak en sonore zinnen worden meer dan eens verbanden gesuggereerd waarvoor geen duidelijker aanwijzingen bestaan.
Nu was Fin-de-siecle Vienna in zekere zin pionierswerk en iemand moet de tijd
worden gegund zijn aanpak te ontwikkelen en verbeteringen aan te brengen. 1k keek
dan ook nieuwsgierig uit naar het nieuwste boek van Schorske, Thinking with History. Daarin keert hij nog eens naar Wenen terug. Hij bespreekt zelfs grotendeels
dezelfde figuren die hij ook in 1980 behandelde. Jammer genoeg blijkt hij de kritiek die in de tussenliggende tijd op zijn cultuurhistorische constructie is uitgeoefend niet te hebben gebruikt om die constructie te verbeteren. De naam van Gombrich komt in het hele boek niet voor. Aanpak en ideeen zijn niet noemenswaard
veranderd.
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Net als het vorige is ook dit boek merkbaar met zorg geschreven en gecomponeerd en daardoor volt het des te meer op hoe leeg allerlei beweringen zijn. Zo wordt
het gegeven dat Mahler in zijn werk elementen opneemt van buiten de klassieke
muziek als volgt geduid:
`He expanded the social and existential content of the music of the educated, forcing upon them a wider awareness, one that would include the sound-world of the
common people. Thus in the same era when his contemporaries, Nietzsche and
Freud, opened the intellectual and moral order of reason to the psychological claims
of repressed instinct, Mahler opened the musical order of reason to the existential
claims of the music of the common man, past and present'.
Voor sommigen klinkt zo'n bewering misschien diepzinnig. Maar ik vraag me afi
wat staat hier nu precies? Is dit een passage waaruit blijkt dat Wenen een speciale
plaats verdient in de geschiedenis van het 'modernisme' of hebben we hier te maken
met iemand die uiteindelijk toch niet bang is voor 'the great big Schmier'?
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An de Vos, Gezelles Vouden Eeuw'.
De Zuidnederlandse zeventiende-eeuwse
literatuur in het werk van Guido Gezelle.
Antwerpse studies over Nederlandse
literatuurgeschiedenis 1. Leuven (Peeters), 1997 (ISBN 90-6831-887-2,
1650 BEF).
`Al die weet van dichten zal getuigen dat
het beste werk veel eer gevonden als
gedicht wordt, veel eer getroffen als
gemaakt: ook hierin hieten onze oude
dichters vinders en het fransche trouvere,
trovadore, troubadour, dat is treffer te
zeggen.' Aldus Guido Gezelle in de eerste jaargang van Loquela, het blad voor
`eigenvlaamsche taalliefhebberije en
voor eigenvlaamsche taalgeleerdheid'.
Het door Gezelle zelf opgerichte tijdschrift was de kroon op zijn levenslange
carriere als taalkundige, die — volgens de
overlevering — begon men hij als jong
`poortierken' van het kleinseminarie te
Roeselare opschreef wat hij hoorde en
`om meer en meer woorden en liedjes'
zijn medestudenten uitvroeg. Dat zijn
taalkundige activiteiten vanaf dat moment beslist niet alleen in dienst hebben
gestaan van `taalliefhebberije' en `taalgeleerdheid' blijkt uit het proefschrift van
An de Vos, Gezelles `Louden Eeuw, een
onderzoek naar Gezelles belangstelling
voor de zeventiende-eeuwse Zuidnederlandse taal en literatuur, en de invloed
daarvan op zijn dichterlijke arbeid. De
studie kan zonder voorbehoud een
belangrijke bijdrage aan het Gezelleonderzoek worden genoemd. Want
alhoewel in de omvangrijke literatuur
reeds het een en ander is geschreven over
de verwantschap van de dichter met

17e-eeuwse auteurs veel genoemde
namen zijn Vondel, Poirters, Cats, De
Harduyn, De Swaen en Bellemans —, tot
dusver is nog nooit systematisch onderzoek verricht naar Gezelles ontleningen
aan de oudere literatuur. Sterker nog, in
verschillende bijdragen over dit thema
trachtte men de intertekstuele verbanden te relativeren of zelfs te versluieren,
aangezien die afbreuk zouden kunnen
doen aan het romantische concept van
de volstrekt originele vinder, die zijn
dichtwerk in een compleet literair isolement had laten ontstaan (39). Dit beeld
van Gezelles dichterschap wordt in het
proefschrift van De Vos grondig afgestoft.
In de eerste hoofdstukken achterhaalt De Vos zoveel mogelijk gegevens
over de 17e-eeuwse auteurs die Gezelle
las. Ze onderzoekt daartoe de drie tijdschriften waarin Gezelle zich hierover
heeft uitgelaten, het 'leer- en leesblad
voor alle lieden' Rond den Heerd, het
volkskundige tijdschrift Biekmf en het
eerder genoemde Loquela (in bijlagen
vindt men registers op de Nederlandse
werken die in deze bladen werden aangehaald). Het doel dat Gezelle met zijn
bespreking van oudere literatuur voor
ogen had, blijkt voor elk periodiek verschillend. In Rond den Heerd gaat het
hem om (kerk)historische en geestelijke
onderwerpen en waardeert hij de oude
teksten vooral vanwege het katholieke
geloof waarvan ze zijn doordrongen en
vanwege de mooie taal waarin ze zijn
geschreven. In Biekorf en Loquela behandelt hij de literatuur meer vanuit
taalkundig en puristisch perspectief.
Het `eeuwige' Vlaams is hier een wapen
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in de strijd voor de moedertaal. Uit de
drie bronnen blijkt echter bovenal welke
eigenschappen Gezelle aan de oude
Vlaamse taal toeschrijft: zij is zuiver,
creatief, levenskrachtig, etymologisch
doorzichtig en vooral ook 'clichterlijk en
eigenaardig', om Gezelles eigen woorden te gebruiken.
Na dit eerste, documentaire deel van
haar studie gaat De Vos op zoek naar de
sporen die deze 'cluizenden tonnen filologisch errs' (de veelzeggende titel van
hoofdstuk 5) in Gezelles dichtwerk hebben achtergelaten. Het wordt een avontuurlijke onderneming, vooral ook
omdat dergelijke verbanden slechts zelden expliciet — in de teksten of in het
handschriftelijke materiaal zijn aangegeven. Gezelle zelf heeft zich een enkele
keer uitgesproken over de wijze waarop
taalvondsten hem tot dichten hebben
aangezet, bijvoorbeeld in zijn commentaar bij het bekende Kleengedichtje
`Overal en allenthenen'. In een enkel
woord uit een 17e-eeuws geestelijk werk
(`allenthenen) herkende Gezelle een
bijzondere poetische waarde, en uit dat
ene woord ontstond dan het gehele verdere gedicht. Op overeenkomstige wijze
vormde een zegswijze de aanzet van het
gedicht 'De ploeg' of een etymologische
benadering van de woorden
`bloed' en `bloem' die van het ongebundelde gedicht 'cle gansche boom stond
overhoop...'. De Vos neemt Gezelles uitlatingen over het ontstaan van poezie —
die zij kwalificeert als 'een homogeen
discours', dat nauw aansluit bij zijn
opvattingen over het poetische gehalte
van de taal zelf (181) — als uitgangspunt
van vier casestudies, waarin zij nagaat
welke rol Gezelles lectuur heeft gespeeld
in het ontstaan van de gedichten '0
Heerlijk handgedaad', `Groengemeid
geboomte', '0 Eerdentroost' en 'Pereat
dies!'. Minutieus onderzoekt zij de
relaties tussen brontekst en gedicht,
waarbij ook parallelle plaatsen in

Gezelles poezie worden besproken. Op
geraffineerde wijze maakt ze aannemelijk dat een enkel cproduktief trefwoord'
uit een oude tekst de genese van een
gedicht in gang zet: eerst beantwoordt ze
de vraag welke poetische kwaliteiten
Gezelle aan de desbetreffende woordgroep kan hebben toegekend en vervolgens reconstrueert ze volgens welk denkschema de dichter te werk is gegaan.
Hoe lamp en overtuigend deze analyses
ook zijn, na lezing bleven bij mij twee
vragen over. In de eerste plaats: zijn de
besproken gevallen van ontlening representatief voor de rest van Gezelles dichtwerk? Met andere woorden: hoe origineel was hij in zijn andere gedichten? En
ten tweede: in hoeverre sluit de aldus
gereconstrueerde werkwijze — die sterk
aanleunt bij wat Gezelle zelf heeft over
dit onderwerp heeft gezegd andere
opties uit? Is De Vos niet wat al te stellig
als zij concludeert dat haar analyses van
vier gedichten Gezelles mededelingen
`bijzonder geloofwaardig' maken (222),
en is daarmee uitgesloten dat het fenomeen van de inspiratie Tangs andere
wegen zijn werking heeft gehad?
Er worden ook belangrijke andere
winsten geboekt. De Vos' werkwijze
toont 66k aan welke waarde het onderzoek van bronnen kan hebben voor de
interpretatie van de gedichten, al is het
maar op het niveau van de woordbetekenis. Wat tot dusver voor een moeilijk
te verklaren neologisme van Gezelle is
gehouden Ceerdentroosa blijkt in werkelijkheid niet alleen een vondst van een
17e-eeuwse vertaler te zijn, ook verschaft de oorspronkelijke context
waarin de samenstelling is gebruikt aanknopingspunten voor de betekenistoekenning. Daarnaast waarschuwt haar
studie voor een al te beperkte benadering van literatuur. Waar eerdere commentatoren zich vooral hebben gebogen
over de biografische context waarin het
gedicht 'Pereat dies!' gelezen zou moe-
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ten worden, toont De Vos aan dat de
genese van dit gedicht ten nauwste verbonden is met Gezelles lectuur en taalstudie van de oudere Zuidnederlandse
literatuur. Een vergelijkbare uitkomst
bij het natuurgedicht `Groengemeid
geboomte' Ieidt tot de uitdagende stelling dat Gezelles bomen `niet in eerste
instantie in de natuur, maar op oud
papier hebben gebloeid' (203). Daarmee geeft zij meteen een oplossing aan
voor de `onjuiste dateringen die Gezelle
aan veel van zijn natuurgedichten meegaf (zomerse gedichten krijgen b.v. een
winterse datering), een probleem dat in
de Gezellestudie doorgaans opgelost
wordt door te stellen dat de opgegeven
datering alleen slaat op de datum van
voltooiing, en dat de datum van ontstaan wel overeen zal komen met het
passende seizoen. Niet vrij van polemiek
concludeert De Vos: Indien men de
natuurpoezie in voldoende mate als
tekst en niet als een directe "tranche de
vie" leest, is er aan een dergelijke constructie geen behoefte' (204). Bronnenonderzoek kan ten slotte ook belangrijke informatie opleveren over de
authenticiteit van de gedichten. Dat
blijkt met name in hoofdstuk 6, waarin
de teksten centraal staan die Gezelle in
zijn Duikalmanak publiceerde. De oude
spreuken, vermaningen en kleine gebeden zijn door Gezelle zodanig aangepast dat ze gemakkelijk voor originele
Gezelletekst kunnen doorgaan: 'de aanwezigheid van een autograaf [is] op zich
geen afdoend argument om de tekst in
kwestie meteen ook de status van
Gezelle te verlenen' (261). Indien men
dergelijke teksten in een editie van
Gezelles poezie wil opnemen — zo luidt
de boodschap van De Vos — dient uitdrukkelijk voorbehoud te worden
gemaakt bij het auteurschap. In bestaande edities is dat tot op heden in onvoldoende mate gebeurd. Dit impliceert
echter wel dat een editeur bij `verdachte'

teksten — in ieder geval die uit de
Duikalmanak en Rond den Heerd — in
principe altijd op zoek moet gaan naar
mogelijke thematische bronnen. Dat is,
zo blijkt uit Gezelles Gouden Eeuw', geen
gemakkelijke opgaaf. Ook in het bestek
van haar studie heeft De Vos zich al
moeten beperken tot de door de dichter
zelf aangestreepte passages in nude boeken en de door hemzelf gemaakte
excerpten in de Woordentas, met andere
woorden: hoeveel bronnen blijven er
dan nog niet over die niet via dit soort
indicaties zijn terug te vinden? Ook doet
zich het probleem voor dat de grenzen
tussen directe ontleningen en minder
duidelijke vormen van intertekstualiteit
vaak moeilijk te trekken zijn. In het laatste hoofdstuk — gewijd aan een vooral
intertekstuele lectuur van Gezelles vroege eucharistiegedichten (overigens het
enige hoofdstuk waarin de heldere stijl
van schrijven het soms aflegt tegen het
veelvuldig gebruik van jargon) —
bespreekt De Vos bijvoorbeeld het
gedicht 'Ms Gods geest dreef op de
baren% dat voor een groot deel een vrij
getrouwe weergave van een 17e-eeuws
origineel blijkt te zijn CDe fenotekst
stelt zich [...] in hoge mate constructief
op tegenover de architekst' (290)).
Terecht concludeert De Vos ook hier dat
het gedicht dan ook niet zonder enige
toelichting als Gezellegedicht kan worden beschouwd.
Met dergelijke verrassende vondsten
heeft An de Vos de Gezellestudie niet
alleen verrijkt, maar ook voor een aantal
problemen gesteld. Haar onderzoek
naar de 17e-eeuwse bronnen van
Gezelle verschaft enerzijds talloze nieuwe gegevens en inzichten, anderzijds
maakt het duidelijk dat er nog diverse
resultaten te boeken zijn wanneer men
de Vuizenden tonnen filologisch erts'
(Gezelles Woordentas alleen at bestaat uit
150.000 fiches!) volledig zou delven.
Een niet geringe verdienste lijkt mij dan
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ook dat zij het Gezelle-onderzoek op een
nieuw spoor heeft gewezen.
Peter de Bruijn

Dorothee Sturkenboom, Spectators van

hartstocht. Sekse en emotionele cultuur in
de achttiende eeuw. Hilversum: Verloren,
1998. ISBN 90-6550-595-4. Prijs

f 54,-.
Spectators hebben nooit tot de favoriete
lectuur van studenten behoord, noch
hebben wetenschappers zich hier te
lande en masse op dit achttiende-eeuwse
tijdschrifttype gestort. Ruim een eeuw
lang was er slechts een overzichtswerk
van de Nederlandse spectators voorhanden, namelijk J. Hartogs De spectatoriale geschrifi-en van 1741 1800 (1872). In
1991 veranderde dat met de publicatie
van Spectatoriale geschrifien van de hand
van P.J. Buijnsters. In dit werk, dat
sindsdien als standaardoverzicht gold,
constateerde de auteur evenwel dat de
spectatoriale weekbladen minder profiteerden van de hernieuwde belangstelling voor het historische tijdschriftonderzoek dan andere tijdschrifttypen
zoals het geleerdenjournaal of het literaire tijdschrift in engere zin. Met de
verschijning van het proefschrift Spectators van hartstochten, waarop Dorothee Sturkenboom op 2 oktober 1998
cum laude promoveerde, is deze achterstand meer dan ruimschoots ingehaald.
In dit zeer boeiende proefschrift staat
de `emotionele cultuur' van de achttiende-eeuwse spectator-schrijvers centraal,
alsmede de plaats, functie en betekenis
van het sekse-onderscheid daarbinnen.
Met het uit de sociologie afkomstige
begrip 'emotionele cultuur' doelt
Sturkenboom op het tijdgebonden
complex van normen en waarden die de
houding van deze auteurs tegenover
emoties en gevoelens bepaalde. Het
-

sekse-onderscheid verwijst naar de wijze
waarop opvattingen over mannelijkheid
en vrouwelijkheid in dit complex
doorwerkten. Het onderzochte corpus
bestaat uit een lijst van 61 oorspronkelijk Nederlandstalige spectators, gebaseerd op het chronologische overzicht
van Buijnsters. Als begindatum voor het
onderzoek geldt het verschijningsjaar
van de eerste oorspronkelijk Nederlandstalige spectator De Mensch ontmaskert in 1718. Als einddatum heeft
Sturkenboom het jaar 1800 gekozen,
omdat de bloeiperiode van het spectator-genre dan definitief voorbij is.
Sturkenboom voert de lezer stap voor
stap mee in het emotionele universum
van de spectator-schrijvers. Het eerste
hoofdstuk biedt een algemene schets
van de inhoud, de doelstelling, de
auteurs en het lezerspubliek van de spectators, alsmede een uiteenzetting over de
meest gebruikte emotie-termen (hartstocht', 'drift' en `gevoel'). In het tweede
hoofdstuk wordt de rol van het sekseonderscheid nader uitgewerkt aan de
hand van een case-study uit de
Hollandsche Spectator (1731-1735) van
Justus van Effen. Dan volgt een typologie van door hartstochten overmande
personages die veelvuldig in de spectatoriale weekbladen voorkomen (hoofdstuk 3). De hoofdstukken 4 en 5 gaan
over de theoretische verklaringsschema's
die spectator-schrijvers gebruikten om
het ontstaan en de werking van emoties
te verklaren. Het zesde en laatste hoofdstuk is gewijd aan de laatste decennia
van de achttiende eeuw, die een opvallende verschuiving in de emotie-opvattingen van de spectator-schrijvers laten
zien.
Gaandeweg wordt duidelijk dat het
sekse-onderscheid binnen de emotionele cultuur van de spectator-schrijvers
een significante rol speelde. In de
Hollandsche Spectator wordt bijvoorbeeld de heerszuchtige echtgenote
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Grietje Kenouil ten tonele gevoerd.
Deze machtswellustige vrouw vormde
een negatief exempel voor de lezers:
zij verstoorde de normale huwelijkse
verhoudingen. De aflceurenswaardige
Grietje representeerde het in de spectators veelvuldig optredende type van het
kwade wijf. Dat echter niet alleen vrouwen, maar ook mannen door hartstochten overmand kunnen worden, blijkt uit
Sturkenbooms uiteenzetting van andere
personae intemperantes. Dit is een verzamelbegrip voor de spectatoriale personages die hun gemoed laten tiranniseren
door hartstochten. Achtereenvolgens
passeren de revue de pronkzuchtige
coquette, de verwijfde petit-maitre, de
libertijnse lichtmis, de onanerende jongere, de gierige vrek, de dwepende gelovige, de melancholieke geleerde en
de geleerde savante. Evenals Grietje
Kenouil symboliseerde het gedrag van
deze personages enerzijds het gevaar dat
van onbeheerste hartstochten uitging en
anderzijds de noodzaak van de beheersing van de menselijke emoties. Door de
excessieve emotionele gedragingen van
deze personages nadrukkelijk als deviant
voor te stellen (bijvoorbeeld het verwijfde gedrag van de petit-maitre), kwam
volgens Sturkenboom tegelijkertijd de
eigen (mannelijke) burgerlijke identiteit
van de spectator-schrijvers tot uitdrukking.
Voor de bovengenoemde emotionele
verschijnselen hanteerden de spectatorschrijvers uiteenlopende verklaringen.
Achtereenvolgens bespreekt Sturkenboom het sociaal-culturele, het medische en het wijsgerige achterliggende
gedachtengoed. In de sociaal-culturele
analyse speelden weelde, hebzucht en
overmatige consumptiedrang een centrale rol, omdat ze in de ogen van de
spectator-schrijvers de economische en
zedelijke achteruitgang van de Republiek veroorzaakten. Dergelijke hartstochten hadden klasse-, sekse- en natio-

naliteitgebonden connotaties, want ze
werden geassocieerd met aristocratisering, verfransing en (opnieuw) feminisering. Binnen de medische theorievorming werd vooral verwezen naar de
in die dagen wijd verbreide Hippocratische humoraalpathologie en de
Galenische temperamentenleer. Volgens
de eerstgenoemde leer waren emotionele verschijnselen het gevolg van een verstoord evenwicht van de lichaamsvochten. In de temperamentenleer werden ze
veeleer beschouwd als het voorspelbare
effect van een karakteraanleg die het
gevolg was van een min of meer permanente lichaamstoestand. De wijsgerige
ideeen van de spectator-schrijvers tenslotte gingen veelal terug op John Locke..
In An essay concerning human understanding (1689) verdedigde deze de opvatting dat alle kennis en ideeen van de
menselijke geest, waaronder de emoties,
terug te voeren waren op zintuiglijke
indrukken. Daarnaast werd herhaaldelijk verwezen naar het gedachtengoed
van de StoIci en Epicuristen, alsmede
naar dat van Leibniz, Sulzer, Lavater,
Bonnet en Haller. Of en in hoeverre ook
binnenlandse contemporaine medische
en wijsgerige theorievorming in het
emotionele universum van de spectatorschrijvers een rol speelden, wordt uit het
betoog van Sturkenboom helaas niet
duidelijk. Wellicht zou verwacht mogen
worden dat theorievorming van sommige verlichte predikanten ook in de vertogen verwerkt werd.
Sturkenboom gaat tenslotte in op een
opvallende verschuiving in de emotieopvattingen van de spectator-schrijvers.
Stonden zij aanvankelijk kritisch tegenover emotionele verschijnselen, vanaf
circa 1770 trad een nieuw soort gevoeligheid op de voorgrond die joist positief
gewaardeerd werd. Medelijden en mensenliefde werden binnen deze nieuwe
sensibiliteit hoog gewaardeerd, omdat
deze emoties de banden binnen de
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samenleving verstevigden en het rationale belang dienden. Dergelijke heilzame emoties werden in mannelijke personages geprojecteerd, terwiji vrouwen
binnen deze nieuwe gevoelscultus de rol
van liefhebbende moeder en echtgenote
kregen toebedeeld. Deze verschuivingen
maken duidelijk dat de koppeling
tussen emotionaliteit en sekse zowel
continuIteiten kende als historisch veranderlijk was. Het archetype van de
emotionele vrouw bleef, evenals in de
representatie van het kwade wij f, een
prominente rol spelen in het nieuwe
vrouwbeeld. Maar tegelijkertijd werd de
vanzelfsprekende koppeling tussen
vrouwelijkheid en gevoeligheid met de
opkomst van de gevoelige man als
ideaalbeeld doorbroken.
Sturkenboom laat in haar studie op
meeslepende en overtuigende wijze zien
dat emoties, en met name de regulering
ervan, voor de spectator-schrijvers van
essentieel belang waren, omdat zij er het
welzijn van het individu en van de gehele natie mee verbonden achtten. In het
hervormingsoffensief van deze auteurs
fungeerden niet alleen sekse maar ook
klasse en nationaliteit als fundamentele
betekeniscategorieen met behulp waarvan het gedrag van door hartstochten
overmande personen werd gediskwalificeerd. Werd aanvankelijk de gulden
middenweg gepropageerd, later kregen
bepaalde uitingen van een gevoelig
karakter de voorkeur, opnieuw met het
oog op het heil van de natie. Met een
scherp oog voor de details analyseert
Sturkenboom haar bronnen. Toch bevat
haar fraaie betoogvoering enkele tegenstrijdigheden. Enerzijds beweert zij bijvoorbeeld dat de bekritiseerde personae
intemperantes qua sociale afkomst,
geloof en beroep niet ver afstonden van
de spectator-schrijvers zelf (p. 182) en
dat ze zonder uitzondering in de sociale
laag rondom de spectator-schrijvers
waren te plaatsen (195). Maar ander-

zijds kan het meest uitvoerig beschreven
type, het kwade en volkse wijf Grietje
Kenouil, gesitueerd worden in de onderste regionen van de burgerij, waarvan de
spectator-schrijver in kwestie zich juist
nadrukkelijk distantieert (p. 110 en
364). Mogelijk is deze tegenstrijdigheid
terug te voeren op een al te nadrukkelijke koppeling tussen (stereotiepe)
beeld en sociaal-maatschappelijke werkelijkheid.
Dat brengt mij op een algemenere
frictie, namelijk de verhouding tussen
de uitgedragen ideologie en de achttiende-eeuwse werkelijkheid. Herhaaldelijk
beroept Sturkenboom zich .op buitentekstuele historische omstandigheden
om bepaalde beelden te verklaren. Zo
zouden de spectator-schrijvers de hartstochten die zij bekritiseerden, ontwaren
in hun alledaagse realiteit (p. 195). Het
type van het kwade wijf zou bijvoorbeeld mede ingegeven zijn door de grote
mate van zelfstandigheid van de
Nederlandse vrouwen (p. 122 124); de
geldzuchtige vrek zou door een man en
niet door een vrouw worden gerepresenteerd, omdat vrouwen in die tijd zelden
het beheer over een zelfstandig groot
vermogen voerden (p. 165). Verder zou
de na 1770 geintensiveerde verheerlijking van het huiselijke huwelijksgeluk
een reactie vormen op het toenemend
aantal echtscheidingen (p. 320). Hoewel Sturkenboom zich rekenschap zegt
te geven van de genre-gebonden conventies van bepaalde voorstellingen
(p. 86-87), words de Hoof tussen tekst
en werkelijkheid op plaatsen zoals deze
wel al te snel en gemakkelijk gedicht. De
literaire verankering van bepaalde stereotypen en cliches, de beperkte reikwijdte van de spectatoriale weekbladen
en de specifieke hoedanigheid van de
auteurs (een Heine groep, meest verlichte predikanten) worden in de loop van
het boek steeds minder verdisconteerd.
En zo kan Sturkenbooms beschrijving
-
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van de spectatoriale emotionele cultuur
ongemerkt uitgroeien tot een beschrijving van de achttiende-eeuwse cultuur
in het algemeen, die in feite slechts op
een soort bron gebaseerd is.
Dit neemt niet weg dat Sturkenboom
een zeer indrukwekkende prestatie heeft
geleverd. Ze heeft een originele en uitdagende studie met zeggingskracht en
overtuigingskracht geschreven, waarin
begrippen als emotionaliteit, mannelijkheid, vrouwelijkheid, identiteit,
macht, nationaliteit en burgerlijkheid
op een zinvolle wijze binnen een historische context met elkaar in verband
gebracht worden. Zowel door historici
als literatuurhistorici kan op deze studie,
die op een conceptueel hoog niveau
staat, met vrucht worden voortgebouwd. Door de afwisseling van gedetailleerde tekstanalyses, theoretische
beschouwingen en historische achtergrondinformatie laat dit proefschrift
zich bovendien lezen als een spannend
boek, waarvan de lezer het liefst dezelfde avond nog wil weten hoe het afloopt.
Lotte Jensen

G.J. Johannes, De lof der aalbessen. Over
(Noord-)Nederlandse literatuurtheorie,
literatuur en de consequenties van kleinschaligheid 1770-1830. SDU Uitgevers, Den Haag 1997. Nederlandse cultuur in Europese context; monografieen
en studies,
`L,of der aalbessen' is de titel van een
gedicht van de Groningse dichter H.A.
Spandaw, dat in 1810 in het Mengelwerk van de Vaderlandsche letteroefeningen werd gepubliceerd. De regels van het
gedicht werken bij de hedendaagse lezer,
ongetwijfeld onbedoeld, hevig op de
lachspieren. In een recente studie neemt
G.J. Johannes het vers als uitgangspunt
voor een betoog 'Over (Noord-) Neder-

landse literatuurtheorie, literatuur en de
consequenties van kleinschaligheid
1770-1830'. De aalbes is bij Spandaw
een embleem voor de eenvoud van de
Nederlander die het nederige fruit prefereert boven `uitheemsche vruchten'.
Die zelfde eenvoud groeide volgens
Johannes Ili 1800 uit tot `een kernprincipe van de kunstleer' en in Spandaws
vers ontdekt Johannes een kunsttheoretische 'hidden agenda: 'Het bevat een
poetica waaraan het zelf kan worden
getoetst'.
Johannes' interpretatie van Id der
aalbessen' dient als inleiding bij wat de
schrijver in zijn Woord vooraf' een
`soort van essay noemt. Grondslag van
deze proeve vormt een stelling die ook al
in Johannes' vorige monografie De barometer van de smack. Tijdschriften in
Nederland 1770 1830 de leidraad was,
namelijk dat de culturele infrastructuur
van het in vergelijking met omliggende
landen kleine Nederlandse taalgebied
onontkoombare beperkingen oplegde
aan het culturele leven. In De barometer
was dit de verklaring voor het uitblijven
van een professionalisering en een specialisatie van het tijdschriftenbedrijf; in
De lof der aalbessen verklaart Johannes
hiermee dat de vaderlandse literatuurtheorie in internationaal perspectief
weinig oorspronkelijks te bieden had.
De Nederlandse literatuurtheorie scoort
gemiddeld helemaal niet siecht, maar
het ontbreekt aan uitschieters. Anders
gezegd: de kunsttheoretische kennis was
relatief goed verspreid, maar niemand
stak de kop boven het maaiveld uit.
Om deze hoofdstelling kracht bij te
zetten geeft Johannes een kort exposé
van de lunsttheorie rond 1800': met
name door Van Goens en Van Alphen
wordt een traditionele, normatieve poetica vervangen door een min of meer
beschrijvende kunstleer met een psychologische invalshoek. Johannes relativeert het vermeende innoverende karak-
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ter van met name Van Alphens werk en
spreekt liever van een ‘evenwichtspoetica, waarin het midden wordt gezocht
tussen ars en natura. Deze middle of the
road-benadering zou in de decennia na
Van Alphens Riedelvertaling blijven
overheersen, al werden de scherpe theoretische kantjes er steeds meer afgehaald.
Daarmee laat Johannes het standaardbetoog dat hij in zijn dissertatie voor wat
betreft het denken over de verbeelding
concipieerde, in deze studie voor het
algehele literatuurtheoretische discours
gelden.
Waar voor 1800 de onvrede over het
wat provinciale karakter van de vaderlandse kunsttheorie en kunstpraktijk
lijkt te overheersen, slaat dit gevoel van
malaise na de eeuwwende om in een
soort van euforie: men is trots op de relatief grote verspreiding van kunst en cultuur en ook de nationale voorkeur voor
eenvoudige kunst is niet langer iets
waarvoor men zich schaamt. Die eenvoud, zo typerend voor de 1 7e-eeuwse
schilderkunst, is de uitdrukking van de
volksaard en 1 9e-eeuwse kunstenaars als
Spandaw nemen daar terecht een voorbeeld aan. Pas na de eeuwhelft, stelt
Johannes, verandert de culturele infrastructuur zodanig, dat het `bescheidenheidsdiscours', waarin het vaderlandse
onbehagen omgezet wordt in een zelfbewuste eenvoudscultus, tot het verleden
gaat behoren.
De relatie die Johannes legs tussen
het culturele klimaat en de materiele
randvoorwaarden is zonder meer verhelderend en op de hoofdstelling van zijn
betoog lijkt dan ook weinig of te dingen.
Meer problemen heb ik met de argumentatie en detail: als Johannes zijn
betoog eindigt met de zinsnede `Zo
kwam alles goed', dan bekruipt de lezer
het gevoel dat dit niet alleen op de vaderlandse kunsttheoretische discussie slaat,
maar ook op Johannes' betoog, waarin
als in een sprookje alle lijnen netjes bij

elkaar ko'men. Het is de vraag of hij
daarmee recht doet aan de nuances en de
grillen van de discussie.
Een paar voorbeelden: in een studie
die verschijnt in de reeks Nederlandse
cultuur in Europese context' doet het
vreemd aan dat van vergelijkingen met
omliggende landen bijna geen sprake is.
De op de dichtpraktijk gerichte verhandelingen van Van Goens en Van Alphen
lijken goed te passen in de Europese
Verlichtingsesthetiek, waarin het verzet
tegen `metafysica' vooral een ageren
tegen een rationalistische esthetica markeerde. Het door Johannes geconstateerde vaderlandse wantrouwen tegen
de `metafysische' systeembouwers is in
internationaal perspectief minder uitzonderlijk dan het hier lijkt: Simpson
heeft in zijn Romanticism, nationalism,
and the revolt against theory laten zien dat
een dergelijk sentiment in het Engeland
van na de Franse revolutie een grote rol
speelde en ook in studies over de Duitse
Biedermeier-periode is het nodige te
vinden over het onbehagen dat de
idealistische esthetica bij velen opriep.
De Nederlandse poeticale discussie is al
met at wat minder provinciaal dan
Johannes wil laten voorkomen.
Daar komt bij dat de selectie van de
contemporaine kunsttheoretische verhandelingen, waarmee Johannes zijn
betoog kracht bijzet geen recht doet aan
de diversiteit van de literatuurtheoretische discussie rondom 1800. Weliswaar
wordt Bilderdijk als vreemde eend in de
bijt gereleveerd en wordt ook Kinker in
de inleiding naar voren gehaald als de
spreekwoordelijke `uitzondering op de
regel' (van de eenvoudcultus), maar er
zijn meer auteurs die niet terugschrokken voor een wat abstractere, idealistische kunstopvatting. Te denken valt aan
uiteenlopende figuren als Van Hemert,
Van Ghert, Swart, Van Reesema en J.A.
Bakker. Vooral in de tweede helft heeft
Johannes' goed geschreven essay de
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charme van de eenvoud, maar deze eenvoud is hier het kenmerk van een `waarheid', die geen tegenspraak lijkt te dulden.
Jan Oosterholt

J. Smelik, E'en in lied en leven. Het stich-

telijk lied bij Nederlandse protestanten
tussen 1866 en 1938. Den Haag 1997.
Deel 9 uit de reeks Ukpunt 1900 —
Nederlandse cultuur in Europese context. 516 pag. f 49,50. ISBN 90 12
08517 9
Lezen in dit boek zal bij velen een gevoel
van herkenning oproepen: Thar ruist
langs de wolken een lieflijke Naam//Die
hemel en aarde verenigt te zaam'; of:
`Mar alleen kan liefde wonen//Daar
alleen is het leven goed//Waar men blij
en ongedwongen//Alles voor elkander
doet'; of: "k Ga ter ruste, ben nu moe//
'k Sluit mijn beide oogjes toe'. Dit
proefschrift gaat over liedjes die de afgelopen eeuw bij vele gelegenheden gezongen en beluisterd zijn. Voornamelijk
door protestanten waarschijnlijk, hoewel fragmenten eruit mogelijk bijvoorbeeld ook in poezie-albums van kinderen uit rooms-katholieke gezinnen
terecht zijn gekomen.
De liedjes zijn de sporen van een in de
negentiende eeuw aangevangen `beschavingsoffensief van de protestantse kerken. In een verweer tegen de ontkerstening van de samenieving, of misschien
wel tegen de rooms-katholisering daarvan, werden Nederlandse protestanten
gesticht en gesterkt met toepasselijke liederen. Die liederen kwamen overal vandaan: uit bestaand repertoire (deels
afkomstig uit het buitenland, deels ook
uit de eigen zestiende- en zeventiendeeeuwse traditie), maar ook uit nieuwe
hoeken. Een nieuwe bron van inspiratie
was bijvoorbeeld de `uitwendige zen-

ding' in de kolonien, goed voor een
vloecl van liederen waarin protestanten
op hun plicht gewezen werden de `heidenen' te onderwijzen en bekeren.
Kenmerkend zijn teksten zoals deze van
J.R. Snoeck Henkemans:
Hoort toch gij Christ'nen
't Heidendom vraagt hulpe;
Ziet! 't heft ten hemel
De gebonden handen
0, 't zijn uw broeders,
Denkt aan hunne banden,
Brengt hun uw Heiland.
(p. 234)

In hun zendingsdrang vonden de protestanten elkaar. Bij wijze van aanvaardbaar vertier kwamen ze samen op landelijke, interconfessionele zendingsfeesten
om aan de drang tot het verspreiden van
het geloof gestalte te geven. De reis
erheen verliep vaak per trein, en Smelik
geeft prachtige details over het zingen
dat dan al plaatsvond. Elize van Calcar
bijvoorbeeld geeft in haar beschrijving
van de Teesttreinen' aan dat het zingen
in esthetisch opzicht veel te wensen
overliet. Mgrijselijke wangeluiden'
waren er uit de wagons te Koren; in verschillende coupes werden vaak verschillende melodieen gezongen. Kwam men
eenmaal op het feest aan, dan was met te
schor om daar nog een goede bijdrage te
kunnen leveren. Dergelijke toestanden
leidden er uiteindelijk toe dat in het programmaboekje voor de feesten het verbod tot zingen tijdens de reis werd opgenomen.
Over het schaamteloze autoriteitsgevoel dat uit deze zendingsliederen
spreekt, laat Smelik zich niet erg uitvoerig uit. Hij merkt op dat de liederen een
echo vormen 'van het algemeen heersende gevoel rond 1900, dat er Westerse
superioriteit bestond ten opzichte van
koloniale bezittingen. Hij geeft voor die
veralgemenisering geen bron en ver-
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zuimt enigszins realiteit en wens aan
elkaar te relateren. Want er waren zendingsliederen zoals dat van Snoeck
Henkemans, en er waren zendingsfeesten, maar er waren ook klachten over het
gebrek aan zendingsdrang onder de
Nederlandse protestanten. Werden die
zendingsliederen eigenlijk wel door
zovelen gezongen? En zo niet, wat weerhield protestanten er mogelijk van om
dergelijke liederen aan te heffen?
Het is natuurlijk lastig dergelijke vragen te beantwoorden, maar het is toch
een van de doelen die Smelik zichzelf
met dit boek gesteld heeft. Hij wil met
het corpus van ruim 370 bundels uit de
periode 1866-1938 (die jaren zijn gekozen vanwege de publikatie van de
Vervolgbundel op de Evangelische Gezangen en Psalmen en gezongen voor den eeredienst der Nederlandsche Hervormde
Kerk) drie onderzoeksvragen aan de orde
stellen: welke rol speelde het lied in de
verzuiling in die periode, hoe kan het
liederenrepertoire getypeerd worden, en
hoe verliep de overdracht van normen
en waarden via het lied.
Op de vraag over de verzuiling wordt
naar mijn idee een niet helemaal bevredigend antwoord gegeven. Of, liever
gezegd, in de afzonderlijke hoofdstukken wordt daarop genuanceerd ingegaan, met bijvoorbeeld als conclusie dat
gelovigen uit verschillende denominaties wel dezelfde bundels gebruikten
maar daar dan niet dezelfde liederen uit
zongen; dat ze elkaars liederen met aanpassingen gebruikten; of dat ze wel hetzelfde zongen, maar om verschillende
redenen. In het afsluitende hoofdstuk
volgt dan de conclusie dat de in de titel
van dit proefschrift vervatte gedachten,
Ten in lied en Leven', voor de verschillende protestantse groeperingen gegolden heeft: 'De toenemende differentatie
in protestants Nederland heeft nauwelijks effect gehad op de (niet-liturgische)
liedcultuur. Er bestond een corpus

liederen en liedbundels dat door de
hoofdstroom binnen het protestantisme
gebruikt werd' (p. 303). In zijn algemeenheid lijkt me die uitspraak niet
waar, naar Smelik in het voorafgaande
zelf heeft aangetoond. De wens lijkt hier
de vader van de gedachte.
De vraag naar de typering van het
repertoire wordt in dit boek grondig
beantwoord, en dat levert vele mooie
passages en nieuwe inzichten op. Zo
blijkt dat Joh. de Deer — de man van het
traporgel — ten onrechte gezien wordt als
degene die de gospelsong in Nederland
introduceerde. Hij schreef nederlandstalige liederen die geheel in die traditie
staan, maar deed dat nadat overal in het
land al sessies met gospelsongs georganiseerd waren. In de typering van het
repertoire klinkt naar mijn idee of en toe
wel wat weinig historisch besef door: zo
wordt op p. 5 de suggestie gedaan dat
het afnemen van het analfabetisme in de
negentiende eeuw tot een groeiend
potentieel van kopers en gebruikers leidde. Daarbij wordt voorbijgegaan aan de
omstandigheid dat in vroegere eeuwen
veel mensen liederen kenden zonder dat
ze konden lezen; afname van het analfabetisme hoeft dus niet automatisch tot
een groter publiek geleid te hebben.
Ook een opmerking over een kleine
revival van zeventiende-eeuwse liederen
van Bredero, Revius en Luyken in de
bundel Neerbosch zongen (1879-1883)
geeft te denken: Smelik noemt die bundel `vooruitstrevend' in de opname van
die liederen. Dat wekt de indruk dat er
ergens in de periode na 1880 veel meer
van dit soort liederen in het stichtelijk
repertoire van de protestanten is opgenomen; wat naar mijn weten niet het
geval geweest is. Het zijn veelal kleine
puntjes waaruit blijkt dat een studie
rond een bepaald ijkpunt te zeer geconcentreerd kan zijn op dat ene punt in de
tijd. Het leidt er uiteindelijk toe dat in
de conclusie naar mijn idee te weinig
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continuiteit tussen het liedoffensief van
de negentiende eeuw en dat van de zestiende en zeventiende eeuw wordt
geconstateerd (p. 310).
Op de vraag naar de sociale context
waarin de liederen gebruikt werden, is
door Smelik inventief naar een antwoord gezocht. Hij kijkt bijvoorbeeld
naar het protestants bezit van muziekinstrumenten, het bestaan van zangkoren en fanfarekorpsen en heeft zich
ook over de toegankelijkheid van
muzieknotaties gebogen. Het bovengenoemde probleem rond de zendingsliederen laat zien hoe lastig het is 'de'
realiteit te schetsen. Wie op de schrijvers
van de liederen afgaat, op de uitgevers
van de bundels en op de kerkelijke
instanties die het liedoffensief steunden,
komt tot een eenzijdig beeld, zoveel is
wel duidelijk. Het is een grote verdienste van dit boek dat naar volledigheid en
toegankelijkheid is gestreefd, en dat —
misschien op de keuze van de titel en een
van de deelconclusies na — het materiaal
wordt aangeboden op een wijze die het
voor veel andere onderzoekers mogelijk
zal maken verder te gaan waar dit onderzoek stopt.
Els Stronks

Jos A.A.M. Biemans, Onsen Speghele

Ystoriale in Vlaemsche. Codicologisch
onderzoek naar de overlevering van de
Spiegel historiael van Jacob van Maerlant, Philip Utenbroeke en Lodewijk van
Velthem, met een beschrijving van de
handschriften en fragmenten. 2 dln.
Leuven, Teeters, 1997 [= Schrift en
Schriftdragers in de Nederlanden in de
Middeleeuwen, 2].
De codicologie is de laatste tien, twintig
jaar volop in beweging. Maar pas sinds
kort is het codicologische onderzoek
met betrekking tot de (Middelneder-

landse) literatuurgeschiedenis serieus
opgevat. Natuurlijk moesten eerst de
bevindingen in de codicologie eerst rijpen en bezinken, alvorens ze losgelaten
konden worden op de handschriften en
fragmenten waarin de Middelnederlandse letterkunde (in de breedste zin
van het woord) overgeleverd is. En ook
het onderzoeksklimaat moest drastisch
veranderen. Het 'nut' van de codicologie
voor de literatuurhistorie, dat vroeger
bij voorbaat afgedaan wend als nauwelijks bestaand, heeft zich inmiddels wel
bewezen. Niet in het minst door het
proefschrift van Jos A.A.M. Biemans
over de Spiegel historiaeh waarvan de
handelseditie in 1997 verscheen.
De studie bestaat uit een set van twee
banden op A4-formaat. Het eerste deel
bevat het eigenlijke onderzoek en enkele appendices. Maar laat ik met het tweede deel beginnen. Dit bevat de catalogus
van alle 64 codices van de Spiegel historiael (voortaan: Sp.h.) die geheel of
gedeeltelijk bewaard zijn gebleven.
Allemaal zijn ze voorzien van een of
meer afbeeldingen (zoals het hoort) die
samengebracht zijn in een platengedeelte. Tussen het catalogusgedeelte en het
platengedeelte bevinden zich de registers en de bibliografie. Overigens bevat
ook het eerste deel een 24-tal afbeeldingen in de tekst, waarvan twee in kleur. In
de catalogus worden de handschriften
heel uitgebreid beschreven. De beschrijvingen bestaan uit verschillende
onderdelen. Deze onderdelen worden
aangegeven door middel van letters:
hoofdletters bij het volledige handschrift en kleine letters bij de fragmenten. Op zich is daar niets op tegen, maar
het is wel lastig. Ik kan mij voorstellen
dat Sch., die jarenlang met het materiaal
gewerkt heeft, automatisch weet dat `E'
staat voor `Tekstgeleding en rubricatie'
en 'e' voor `Geschiedenis van het fragment en opgave van bezitters'. Maar
iemand die er niet in zit, moet telkens de
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`Toelichting op de catalogus' raadplegen
om te zien onder welke letter hij een
bepaald gegeven kan vinden. Het ware
beter geweest dat dit door een sprekende afkorting aangegeven was. Maar het
is overkomelijk. Tot zover het tweede
deel.
In het eerste deel wordt (na een inleidend hoofdstuk) in een zestal hoofdstukken een gamma aan codicologisch
onderzoek verricht om de doelstellingen
van de studie te bereiken. Die doelstellingen zijn (p. 37): reconstructie van de
`vloot' van Sp.h.-handschriften; datering
en localisering van die codices; kennis
verkrijgen over productie en receptie en
tenslotte de functie van en het publiek
voor de Sp.h. in zijn overgeleverde vormen.
De reconstructie van de `vloot' van
Sp.h.-codices neemt drie hoofdstukken
voor zijn rekening. De hoofdstukken
Inventarisatie (hst. 2) en Identificatie
van membra disiecta (hst. 3) behoren
tot het oude vertrouwde (maar te vaak
veronachtzaamde) handwerk van het
opsporen en beschrijven van de handschriften en fragmenten en het (op basis
van die beschrijvingen) eventueel
samenvoegen daarvan. Aldus is het corpus van 64 codices gevormd, dat in het
tweede deel in de catalogus nader is
beschreven. Dat corpus is te verdelen in
een groep hss. met uitsluitend (gedeelten van) de Sp.h., die Sch. 'Spiegel historiael-handschriften' noemt en een groep
hss. waarin, naast Sp.h.-gedeelten, ook
andere teksten staan; deze worden `verzamelhandschriften' genoemd. Belangrijk is dat Sch. de lezer confronteert met
de problemen die men kan ontmoeten
en de hobbels die men moet nemen. In
hst. 4 gaat Sch. nader in op classificatie
van `Sp.19.-handschriften' en `verzamelhandschriften'. Len speciale categorie
verzamelhandschriften vormen de florilegia, waarin excerpten uit de Sp. h.
samengebracht zijn. Opmerkelijk is dat

Sch. binnen de groep florilegia ook hss.
laat vallen met excerpten die uitsluitend
uit de Sp.h. komen. Deze hss. zouden
volgens zijn definitie (p. 56) juist niettot
de verzamelhandschriften behoren.
Len van de belangrijkste hoofdstukken van het boek is het vijfde, dat over
de typologie van de handschriften gaat.
Hierin komen vragen naar doel en functie van de handschriften aan de orde,
gerelateerd aan paleografische en codicologische aspecten, zoals schrift, formaat, mise-en-page, tekststructurering.
Vragen over perceptie en functie staan
tegenwoordig ook bij de literatuurhistorid in de belangstelling. Sch. toont aan
dat op die vragen via de handschriftenkunde antwoorden gevonden kunnen
worden. Vooral wordt aandacht besteed
aan de problematiek rond voorlees-,
zelflees- en voordrachtshandschriften.
Het is te hopen dat het krampachtig
vasthouden aan dit onderscheid hiermee eindelijk uit de wereld is.
In het volgende hoofdstuk (hst. 6)
komt weer een stukje traditionele handschriftenkunde aan bod, namelijk het
dateren en localiseren. Het is niettemin
verhelderend om stap voor stap voorgeschoteld te krijgen op welke manieren
en met welke middelen men tot een min
of meer weloverwogen oordeel komt.
Dat bijvoorbeeld bij het dateren (eindelijk eens) paleografische kenmerken uitvoerig aan de orde komen, is uitermate
nuttig en instructief Bij het localiseren
nemen, zoals gewoonlijk, de dialectkenmerken een voorname plaats in.
Het zevende hoofdstuk is de synthese van de daaraan voorafgaande drie
hoofdstukken. Hier worden de productie en receptie van de Sp.h.-tekst en de
Sp. h.-handschriften `begrepen'. Door
middel van `quantitatieve codicologie'
worden de handschriften en de populariteit van de tekst in ruimte en tijd gezet.
Van belang is het stuk over de productiecentra en het handenonderzoek, dat —
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bij uitbreiding (zie ook noot 97 op
p. 261) — erg vruchtbaar kan zijn. De
lwalitatieve codicologie' behandelt de
tekstreceptie en de vragen wie hss. met
de Sp.h. in bezit hadden en (nogmaals)
hoe die handschriften functioneerden.
De kringen van de nouveaux riches van
het Vlaamse patriciaat gooien hier hoge
ogen.
Een Slotbeschouwing, een Zusammenfassung en een drietal appendices
(waarvan vooral het tweede interessant
is: `Gegevens over het bezit van de
Spiegel historiael-handschriften gedurende de 14de tot en met de 17de eeuw')
besluiten dit eerste deel.
Nu kan men zeggen dat dit soort onderzoek wel gedaan kan worden met de
Sp.h., omdat daar heel veel hss. en fragmenten van bewaard zijn, maar dat het
zinloos is voor teksten, waarvan maar
weinig codices zijn. Maar dat is niet
waar. Het belang van deze studie ligt
niet (alleen) in het feit dat we nu veel
meer weten over de codicologie van de
Sp.h. Het belang ligt (juist) ook in het
feit dat de Sp.h. in zoveel verschijningsvormen gecirculeerd heeft, dat hieraan
de problematiek van vrijwel elk codicologisch onderzoek geillustreerd kan
worden. Wat in dit onderzoek aan de
orde komt, geldt in principe voor elke
codex, welke tekst er ook in staat.
Natuurlijk zijn er punten waarover
men (wanneer men de ruimte had) een
opmerking kan maken, maar die doen
hier eigenlijk niet ter zake en horen hier
niet thuis. Geen van die punten doet
wezenlijk of aan het belang van deze studie. Een aspect van dat belang is: de filoloog meer vertrouwd maken met de
wegen die de codicoloog bewandelt en
met de moeilijkheden die men onderweg ontmoet en met de mogelijkheden
die men heeft om die moeilijkheden te
lijf te gaan. Voorts: welke observaties
kan en moet hij maken en welke gevoig-

trekkingen kan hij maken uit concrete
feiten en gegevens die op zich niets met
de tekst te maken hebben, maar die de
tekst wel meer relief geven, meer csTlees
en bloed' als het ware.
Duidelijk is dat codicologie en literatuurhistorie een vruchtbaar koppel kan
zijn. Codicologie heeft zin. Probleem is:
heeft de filoloog er wel zin in om zijn
onderzoeksobject (toch meestal een
tekst) codicologisch te observeren? Dat
kost (veel) tijd. Het vereist een geheel
andere omgang met en kijk op teksten.
Men moet de handschriften, geabstraheerd van de tekst die daar instaat, fileren en — en dat is het belangrijkste — de
observaties kunnen interpreteren. Die
interpretaties kunnen vervolgens bepaalde aspecten van de tekst begrijpelijk
maken. Enige vertrouwdheid met dit
soort onderzoek is noodzakelijk, alleen
al om te weten wat normaal is en wat
niet, en om te weten wat bij een handschrift mogelijk is en wat niet. Juist daaraan schort het nog weleens, zodat
belangrijke observaties over het hoofd
kunnen worden gezien, of uit volstrekt
normale zaken de meest verstrekkende
of volstrekt onjuiste conclusies getrokken worden. Aileen al daarom zou deze
studie verplichte literatuur moeten zijn
voor iedere filoloog die zich met handschriftelijk overgeleverde teksten bezig
houdt. Laat niets hen weerhouden het
boek te lezen. Ook niet het feit dat het
niet over `zijn' of `haar' tekst gaat (hetgeen vooral bij beginnend literatuurhistorici soms een rem kan betekenen). Het
is een gedegen studie, waarbij Sch. het
possessivum in de hoofdtitel inderdaad
op zichzelf mag laten slaan.

J.WE. Klein
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Johan Koppenol, Leids heelal. Het
Loterijspel (1596) van Jan van Hout.
Hilversum, Verloren, 1998. ISBN 906550-032-4, f 79,-.
Toen de Leidse dichter Jan van Hout
(1542-1609) eens meende dat hij niet
genoeg gewaardeerd werd, sprak Janus
Dousa hem in een gedicht troostend
toe. Van Hout moest niet verwachten in
zijn eigen tijd geeerd te worden, want
`wat men voor ogen heeft, wordt altijd
onderschat', aldus Dousa. 1k hoop dat
Dousa ongelijk heeft, anders zou ik het
boek dat ik nu voor me heb Been recht
kunnen doen: Leids heela4 het proefschrift over Jan van Hout waarop Johan
Koppenol op 18 juni 1998 te Leiden is
gepromoveerd. Wat Dousa's gedicht, dat
met een welluidende, rijmende Nederlandse vertaling voorin de dissertatie
staat, ook beweert, de kans dit boek te
Overschatten is volgens mij gering. Het
is van kaft tot kern een weldoordacht
boek.
Op de kaft staat een schilderij van het
Leidse stadhuis rond 1600, de plaats
waar Van Hout stadssecretaris was. Dit
verraadt dat Van Hout niet alleen als
dichter maar ook als invloedrijk ambtenaar in dienst van de stad besproken zal
worden. Inderdaad komen beide facetten van Van Hout aan bod in het boek,
waarvan de compositie te vergelijken is
met de vorm van een diabolo. Er zijn vijf
hoofdstukken, de inleiding en de conclusie even buiten beschouwing gelaten.
De kern, het zwaartepunt van de diabolo, wordt gevormd door een hoofdstuk
over Van Houts Loterijspel uit 1596.
Dit hoofdstuk wordt aan weerszijden
geflankeerd door twee hoofdstukken,
waarvan het eerste en het laatste een
breed perspectief bieden en het tweede
en vierde zowel letterlijk als figuurlijk
dichter bij het Loterijspelstaan.
Door dat brede blikveld krijgt de
lezer in het eerste hoofdstuk het gevoel

dat hij met Koppenol in het mandje van
een luchtballon zweeft boven Holland
in het zachte voorjaar van 1596. Terwijl
de auteur aan de hand van het weidse
uitzicht op onderhoudende wijze vertelt
over de wederwaardigheden van de
Nederlanden in de afgelopen jaren, van
weersomstandigheden tot oorlogshandelingen, daalt de luchtbalion neer in
het hart van Leiden, waar men bezig is
voorbereidingen te treffen voor een loterij, vergezeld van een rederijkersfeest.
Inmiddels is de reiziger dankzij zijn erudiete begeleider op de hoogte van de
belangrijke, vernieuwende rol die Jan
van Hout als stadssecretaris in de plaatselijke politiek speelt. Zo pleitte hij in
een rapport over de armenzorg voor
een gecentraliseerde, fraudebestendige
hulpverlening door de overheid. In zijn
sociale plannen paste ook de bouw van
een nieuw pest- en dolhuis, te financieren door een loterij die uiteindelijk in
1596 gehouden werd. Om de aandacht
op de loterij te vestigen organiseerde de
Leidse kamer De Witte Acoleyen een
rederijkerswedstrijd. De deelnemers aan
deze wedstrijd werden verwelkomd met
de opvoering van het Loterijspel, dat
geschreven was door de sociaal bewogen
stadssecretaris Van Hout.
In het tweede hoofdstuk leren we de
auteur van het loterijspel kennen als een
vernieuwende dichter met veel contacten in de literaire wereld. Voor wie met
Koppenol op stag is, gaan vele deuren
open: van de rederijkerskamer, de universiteit en haar bibliotheek en de huizen van Van Hout en Dousa. Een uitstapje naar Amsterdam laat zien hoezeer
Van Houts literatuuropvattingen verschilden van die van Coornhert, Spiegel
en Roemer Visscher. Terwijl zij literatuur zagen als een middel om het
publiek in ondubbelzinnige taal te overtuigen van de waarheid, was literatuur
voor Van Hout een goddelijk gelnspireerde kunst, die gebruik maakte van
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(mythologische) fictie en het muzikale
in de taal. Van Hout wierp zich dan ook
op als verdediger van het gebruik van,
metrische versregels en wist zo de traditionele rederijkerspraktijk van vrije verzen te doorbreken.
In het volgende hoofdstuk, de spil
van het boek, houden we halt bij het
Loterijspel. Koppenol verhaalt de inhoud per bedrijf en relateert gebeurtenissen en personages aan de werkelijke
situatie in Van Houts tijd, zodat de lezer
zich een ingewijde onder de toeschouwers voelt. Een boer, schipper, rechtsgeleerde en alchemist, slachtoffers van de
oorlog, natuurgeweld of puur ongeluk,
doen hun beklag bij een Vlaamse spinster in Leiden. Zij leidt het viertal door
Leiden, op zoek naar meer fortuin.
Uiteindelijk belenen ze hun schamele
bezittingen of vaardigheden om van het
geld loten te kopen. Dan gebeurt er iets
onverwachts: een geleerde wijst de mannen erop dat her immateriele bezit van
een mens (zijn geweten, lichaam en
reputatie) belangrijker en stabieler is
dan zijn aardse bezittingen. Hij relativeert daarmee het belang van winst in de
loterij. Tot slot worden de deelnemers
aan de rederijkerswedstrijd begroet.
Na deze parafrase en historische
plaatsing volgt een hoofdstuk waarin de
literaire aspecten van het spel geanalyseerd worden. Koppenol erkent dat het
spel in technisch opzicht niet aan Van
Houts eigen moderne eisen voldoet (zo
ontbreekt een metrum). Toch ziet hij het
stuk als het produkt van Van Houts
hoogstaande literatuuropvattingen. Het
metrum was voor Van Hout belangrijk
omdat het harmonieuze orde schept in
een literair produkt. Die orde heeft hij in
het Loterijspel op een andere manier
bewerkstelligd, namelijk door gebruik
te maken van de vier elementen. De laatste paragraaf van dit hoofdstuk (`Een
hoger plan') vormt een schakel naar het
volgende hoofdstuk. We beeindigen de

rondwandeling door Leiden om terug te
keren naar de luchtballon, die weer met
hete lucht gevuld wordt.
In dit laatste hoofdstuk wordt de
inhoud van het stuk gekoppeld aan Van
Houts religieuze, bestuurlijke, sociale,
maatschappelijke, economische en literaire opvattingen, zoals die in de loop
van het boek bekend zijn geworden.
Volgens Koppenol wilde Van Hout met
zijn spel een aardse afspiegeling geven
van de onmetelijke, goddelijke orde in
het universum. Vanuit de luchtballon,
die inmiddels tot duizelingwekkende
hoogte is opgestegen, kijken we naar de
kosmische setting waarin Koppenol het
Loterijspel heeft geplaatst.
In de eerste instantie lijkt de context
rond het toneelstuk wet erg ruim genomen te worden, maar ook daar is grondig over nagedacht. In de inleiding
maakt Koppenol aan de hand van een
overzicht van de stand van het onderzoek duidelijk, waarom het Loterijspel
zoveel vragen oproept. Hij meent dat
het spel nooit goed geinterpreteerd is,
omdat men vooropgezette verwachtingen koesterde. Het was immers een stuk
voor een loterij, geschreven door een
auteur die bekend stond om zijn vernieuwende dichterspraktijk. De strekking van het spel kon echter moeilijk als
reclame voor het kopen van loten opgevat worden, terwijl ook de literaire kwaliteit van het stuk niet leek aan te sluiten
bij de hoogstaande poeticale opvattingen van de auteur; het voldeed niet aan
de moderne eisen die Van Hout zelf stelde, terwij1 het evenmin te kenschetsen
viel als een typisch rederijkersstuk.
Voor een juiste interpretatie was in de
eerste plaats een nieuwe uitgave van de
twee versies van het stuk noodzakelijk,
aangezien geen van de drie bestaande
uitgaven werkelijk betrouwbaar waren
(en bovendien slechts een versie boden).
Met deze nieuwe edities besluit Koppenol het proefschrift.
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In de tweede plaats nam Koppenol
zich voor, zo onbevangen mogelijk naar
het Loterijspel te kijken en zijn onderzoekskader niet op voorhand in te perken. Om duidelijkheid te krijgen over
de plaats van de tekst in literair en maatschappelijk opzicht, was het nodig om
beide contexten bij de interpretatie te
betrekken. Deze aanpak lijkt weinig vernieuwend, omdat historisch letterkundigen de laatste decennia veelvuidig
614 geven van aandacht voor de cultuurhistorische context van teksten.
Toch heeft Koppenol jets nieuws verricht, door niet te volstaan met het aanbieden van de context aan de lezer, maar
die daadwerkelijk te integreren in zijn
interpretatie van de tekst. Hij trekt de
lezer telkens mee naar een hoger niveau
in de tekst; niveaus die onbereikbaar
zouden zijn zonder de kennis die in de
`brede' hoofdstukken geboden wordt.
Daarmee krijgt Van Hout na iets meer
dan vierhonderd jaar eindelijk de erkenning waar hij recht op meende te hebben.
Nelleke Moser

Doris van Eijnatten, Hogere sferen. De

ideeenwereld van Willem Bilderdijk
(1756-1831). Hilversum (Verloren)
1998. 768 blz. ISSN 90-6550-585-7,

f 120, - .
Op grond van de bestudering van heel
Bilderdijks oeuvre, poezie en proza,
gedrukt en ongedrukt, klad en net, is
Van Eijnatten tot de conclusie gekomen, dat Bilderdijks ideeenwereld een
groot bouwwerk is, dat drie kernelementen bevat. Het eerste is een orthodox-protestants geloof, aangeduid als
`augustiniaans' wegens bepaalde accenten die Bilderdijk legt. Dit geloof kent
een `rafelrand' van mystiek. Sterker is
het aandeel mystiek in het tweede ele-

ment, het theosofische, d.w.z. het geheel
van esoterische bestanddelen in zijn
denken. Als daar zijn de correspondentieleer, de goddelijke vlarn in de mens,
het inwendig licht, de rol van de engelen- en geestenwereld, de oerkennis, de
vergroving van de mens door de zondenval en een zeker dualisme tussen
lichaam en geest. Het derde element
betreft Bilderdijks ethiek, die terug zou
gaan op het wereldbeeld van de
Romeinse oudheid, 'classicistisch' is ook
een term ervoor. Dit wereldbeeld werkte sterk door bij de vroeg-moderne
aristocratie, de 'honor' van de Romeinen speelde er een rol van betekenis in.
Het komt mij voor dat het bereik van dit
bestanddeel aanzienlijk minder groot is
dan dat van de andere twee. De verbindende factor tussen de drie elementen is
het conservatisme van Bilderdijk: altijd
als hij zich met het heden bezighoudt is
zijn blik gericht op het verleden. Waar
dit conservatisme vandaan komt, laat de
auteur in het midden. Men krijgt de
indruk dat hij het als aangeboren
beschouwt.
Chronologisch brengt Van Eijnatten
een scheiding aan: de omslag in
Bilderdijks denken voltrekt zich tussen
1782 en 1788 en sinds 1795 (het begin
van de ballingschap) treden er geen
wezenlijke veranderingen meer op.
Dienovereenkomstig is onderdeel I
gewijd aan de tijd tot ongeveer 1788, als
hij nog andere denkbeelden huldigt of
zijn latere ideeen begint te ontwikkelen.
Zijn bekering tot de orthodoxie wordt
ook beschreven. Van Eijnatten bespeurt
in deze jaren telkens at theosofische
trek] es in uitingen van Bilderdijk. Omstreeks 1796/97 bezit hij in elk geval
kennis van de 18de-eeuwse theosofie
(onderdeel II).
Vanaf onderdeel III worden de drie
kernelementen, gecombineerd of apart,
aangewezen in zijn moraal, wijsbegeerte, poetica, geschiedenis en religie.

281

KO RTAF

Daarbinnen vinden zijn opvattingen
over psychologie, kenleer, natuurwetenschap, taalkunde, politiek, sociologie 'en
wat dies meer zij' (pag.1-2) een plaats.
Bilderdijk was immers een encyclopedisch geleerde, zij het op veel terreinen
een amateur-geleerde.
Van Eijnatten bespreekt per thema de
desbetreffende teksten, bij voorkeur
chronologisch en altijd in verband met
Bilderdijks denken in het algemeen,
probeert de rechtstreekse bronnen voor
bepaalde opvattingen aan te wijzen en
bepaalt de cultuur-historische achtergrond van een thema. Dit alles met het
doel een nieuw fundament te leggen
onder de studie van Bilderdijk.
Hierin is de auteur inderdaad
geslaagd. leder die zich verder met
Bilderdijk bezighoudt zal zich moeten
orienteren op Hogere sferen. Het bevat
een duidelijke visie, uitvoerig toegelicht,
en tal van details die de moeite waard
zijn in het geheel van het boek. De
behandeling staat vaak in het licht van
wat in min of meer recente buitenlandse literatuur is vastgesteld. De hoeveelheid gebieden waarop Van Eijnatten
zich in navolging van Bilderdijk
beweegt, is imponerend groot. Welke
recensent zal zich op al die gebieden
competent achten tot een oordeel? Het
komt mij voor dat het gedeelte over de
godsdienst zeer geslaagd is. Hierin blijft
Bilderdijk als `vader van het Reveil'
overeind, zeker ook doordat de auteur
ampel gebruik heeft gemaakt van de
correspondentie met Da Costa en
Cappadose.
Weinig houvast bieden daarentegen
de hoofdstukken over Bilderdijks poetica in het algemeen (onderdeel V, 11.111.6). Gezien zijn werkwijze had het
voor de hand gelegen dat de auteur had
aangeknoopt bij twee eminence neerlandistische studies, Geduchte verbeeldingskracht! van G.J. Johannes (1992) en de
Inleiding' op De kunst der poezy van

Van den Berg en Kloek (1995). De laatsten had hij dan op een punt moeten
bestrijden (KdP wel vernieuwend (Van
den Berg en Kloek), niet vernieuwend
(Van Eijnatten)), maar hij rept zelfs niet
van de controverse. Terecht poneert hij
dat twee teksten uit 1809, Over dichterlijke geestdrift en dweeperij en Kunst der
poezy, tezamen Bilderdijks 'min of meer
voltooide esthetica' (lees poetica) bevatten. Zijn stelling luidt dat Bilderdijks
theorie afdoende omschreven kan worden als een poging om de poetica van de
staatsgezinde neolatijnse school van
Burman jr. van een sterkere emotionele
lading te voorzien en vervolgens in een
theosofisch gekleurde, conservatiefchristelijke tegenbeweging in te lijven.
Z.i. gaat Over dichterlijke geestdrift en
dweeperij nl. terug op De enthusiasmo
poetico van Petrus Burmannus jr.
(1742). Maar bij precieze tekstvergelijking blijken leerdicht van Burman jr. en
verhandeling van Bilderdijk niets anders
gemeen te hebben dan de halve titel; van
intertextualiteit is m.i. geen sprake. Een
vruchtbare vergroting van ons inzicht
zou het zijn geweest als de auteur zich
beperkt had tot het aanwijzen van theosofische elementen in Bilderdijks poetica: die zijn totnutoe niet onderkend in
de neerlandistiek. Volgens de auteur is
het gevoel, dat in beide teksten van
Bilderdijk vooropgesteld wordt, hetzelfde als innerlijke gnosis, zelfkennis, die
toegang geeft tot het rijk der waarheid.
Of deze gelijkstelling stand kan houden,
is voor mij nog de vraag. De argumenten ervoor zijn niet sterk.
Aan het slot van zijn boek stelt de
auteur de vraag wat voor mens
Bilderdijk is geweest en of hij `groot'
genoemd kan worden, groot als mens,
als christen, als intellectueel, als denker.
Voor Van Eijnatten blijft er, nadat hij
niet zonder scherpte van oordeel
Bilderdijk de maat genomen heeft,
vooral door hem met tijdgenoten te ver-
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gelijken (de vergelijking met Kinker
lijkt me overtuigend, de andere niet),
een zekere grootheid voor Bilderdijk
over. Het is de uniciteit van wat
Bilderdijk in zijn denken wist te combineren, die hem in de ogen van de auteur
`een glans van grootheid' geeft.
Margaretha H. Schenkeveld

J.Th.W Oosterholt, De ware dichter.
De vaderlandse poeticale discussie in de
periode 1775-1825. Diss. UvA. Assen
(Van Gorcum) 1998. ISBN 90 232
3391 3. 220 blz. f 45,"De ware dicker nu is een abstractie, en
daarom een fictie". Deze woorden van
Jacob Geel dienen als vertrekpunt voor
de beschrijving van een halve eeuw
vaderlandse discussie over het dichterschap. Wat stelde men zich voor bij die
abstractie of fictie van de "ware dicker"?
De behandelde periode 1775-1825
geeft al aan dat de auteur zich vooral
heeft afgevraagd of er in Nederland iets
is terug te vinden van de "in vele studies
gereleveerde overgang van een mimetische literatuuropvatting naar een
expressieve ofwel van een objectieve
weergave van de werkelijkheid naar een
subjectieve invalshoek" (p. 4). Daartoe
heeft hij vooral verhandelingen en tijdschriftartikelen geraadpleegd. Wat dit
laatste betreft zijn in elk geval de Vaderlandsche Letteroefeningen, de Nederlandsche Bibliotheek en De recensent, ook der
recensenten doorgenomen.
Oosterholt heeft zich geen geringe
opgave gesteld. Weliswaar zijn er, vooral
de laatste tien jaar, aardig wat deelpublicaties verschenen waarvan hij gebruik
Icon maken. Maar het samenstellen van
een veelomvattende studie als deze bligt
toch voornamelijk een kwestie van eigen
leeswerk en eigen interpretatie. De
auteur heeft zijn taak met verve verricht

en het resultaat is een alleszins leesbaar
boek. Wie de ontwikkelingen een beetje gevolgd heeft, vindt hier niet veel sensationele nieuwigheden of verrassende
conclusies. Maar Oosterholt schrikt er
gelukkig niet voor terug om enkele duidelijke lijnen te trekken en verbanden te
leggen. Bovendien biedt hij op tal van
punten aanvullende gegevens en nuanceringen van belang.
Verhelderend is bijvoorbeeld de nadruk
die de auteur in het eerste hoofdstuk legt
op de kwestie van de authenticiteit van
de dichter. Volgens hem is dit een van de
belangrijkste punten van overeenkomst
tussen de door hem besproken verhandelaars: het belang dat zij hechten aan
oprechte, ongeveinsde gevoelens. Dat
wil echter niet zeggen dat de diverse
auteurs onder "gevoel" hetzelfde verstonden. Wat dit betreft maakt Oosterholt een onderscheid tussen drie benaderingen, die in hoofdstuk 2 tot 4
centraal staan.
Achtereenvolgens gaat het hier om
een empiristische, een common senseen een idealistische benadering. Zoals de
auteur zelf toelicht, is het gebruik van
deze termen enigszins verwarrend. Ze
moeten hier in een zeer ruime betekenis
worden opgevat, en niet als strikte etiketten voor de filosofische stromingen
van het empirisme, de common sensefilosofie en het filosofisch idealisme.
Bij de empiristische benadering denkt
Oosterholt aan auteurs als Van Alphen
en Feith, die (vaak in navolging van
Popularphilosophen als Mendelssohn,
Sulzer en Riedel) doorborduurden op
Baumgarteniaanse gedachten over het
gedicht als "volkomen zinnelijke rede".
Bij de common sense benadering moeten we denken aan auteurs als Jeronimo
de Bosch, Jeronimo de Vries en de eerste
generatie "neerlandici"-literatuurhistorici, zoals Siegenbeek. Zij wantrouwden
de theorie, maakten bewust weinig ver-
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schil tussen poetica en retorica, en hadden een voorkeur voor poezie die zowel
het gevoel als het verstand aanspreekt. In
dit leader behandelt de auteur ook de
opvallende waardering, na 1800, voor
de minder "stoute" en meer "zachtgevoelige" dickers van de tweede garnituur, die recentelijk nog aan de orde
kwamen in de dissertatie van Ellen Krol.
De idealistische benadering, tenslotte,
zoekt Oosterholt bij auteurs als Bilderdijk en Kinker. De "idealist" laat de
dichter het ideaal in zichzelf vinden, hij
ziet het kunstwerk als een organische
schepping, en bij hem streeft de dichter
naar de verbinding tussen de werelden
van de geest en de stof.
Natuurlijk zijn de verschillende
standpunten niet altijd scherp te onderscheiden, maar de drie algemene richtingen zijn zeker herkenbaar. Wel is het
jammer dat de auteur niet wat meer
reflecteert over de door hem gebruikte
termen. Gaat het nu eigenlijk om
namen voor de benaderings wijze van de
literatuur of om namen voor het soort
dichterschap dat door die benaderingswijze gepropageerd wordt? Wil de common sense-benadering nu zeggen dat
men de literatuur beschouwt met zijn
gezond verstand, of dat het gezond verstand de belangrijkste eigenschap van de
dichter is, of allebei? Op dit punt is het
betoog wat vaag en ongrijpbaar.
In hoofdstuk 5 bespreekt Oosterholt de
eisen die werden gesteld aan de kennis
van de dichter. Waar moest de dichter
iets van weten, en hoeveel van die kennis mocht in zijn gedichten doorstralen?
Het hierop volgende hoofdstuk stelt de
relatie tot de klassieken centraal. Het
laat weer eens zien hoe sterk de positie
van de "Ouden" in de onderzochte
periode bled. Deze twee hoofdstukken
zijn naar mijn smaak het interessantst.
Weliswaar was ook in de dissertatie van
Evert Wiskerke al veel materiaal hier-

over te vinden, maar het thematisch
overzicht van Oosterholt zet een en
ander nog eens op een rijtje. Een cornplicatie is wel, dat de handzame driedeling uit de eerdere hoofdstukken hier
sterk vervaagt. Het meest krasse voorbeeld vinden we in de bespreking van de
houding die de "idealist" Bilderdijk
innam ten opzichte van de klassieken.
Terecht concludeert Oosterholt dat die
houding nu juist uitstekend past in wat
hij eerder de common sense-benadering
heeft genoemd.
Dit brengt mij op de epiloog, waarin
de auteur een en ander samenvat en
waarin hij onder meer de stelling verdedigt dat in Nederland na 1814 een toenadering te zien valt "tussen de theoretisch georienteerden en de aanhangers
van de common-sense poetica", dan wel
een "compromis tussen een conservatieve, traditionalistische poetica enerzijds
en een progressieve, idealistische poezieopvatting anderzijds". Het begrippenpaar in de eerste formulering is niet hetzelfde als dat in de tweede, waaruit valt
of te leiden dat Oosterholt hier een zekere vermenging van alle drie de benaderingen uit zijn driedeling op het oog
heeft. Volgens hem is hierbij eerder
sprake van Biedermeier of van een strewn naar het "juste milieu", dan van een
restauratie van de denkbeelden zoals die
voor de revolutietijd bestonden. Men
kan zich in dit verband wel afvragen of
het etiket "common sense" niet beter
voor juist zulke compromis-strevingen
bewaard had kunnen worden. Verder
spreekt de auteur — mijns inziens met
recht — twijfels uit aan de juistheid van
de observaties van M. Mathijsen, die in
enkele tijdschriften uit de jaren 1830
een poeticale omwenteling meent te
zien.
Tenslotte pleit hij ervoor om Bilderdijk en Kinker, op grand van de idealistische elementen in hun opvattingen, te
beschouwen als representanten van een
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vaderlandse romantische stroming. Wat
Kinker betreft, kan ik hier vrij moeiteloos in meegaan. Met Bilderdijk ligt het
wat lastiger. Niet alleen diens negatieve
houding ten opzichte van de wrbeelding, maar ook het zojuist gereleveerde
"common sense"-achtige van zijn visie
op de klassieken geeft hier problemen.
Bovendien moest Oosterholt reeds in
zijn hoofdstuk over de idealistische
benadering enige goocheltoeren uithalen waar het om Bilderdijk ging.
Immers, het streven naar een "verbinding tussen geest en stof", dat Oosterholt een kernpunt van de idealistische
benadering acht, is bij Bilderdijk allesbehalve prominent aanwezig. Voor
Bilderdijk, juist in zoverre hij "idealist"
is, zijn "stofloze klanken" toch wel het
allerhoogste; hij zou het liefst de "verachtelijke stofklomp" geheel ontwijken
of omzeilen. Voor de mogelijke wisselwerking tussen stoffelijk beeld en geestelijk ideaal, waar Kinker en buitenlandse romantici zo mee bezig waren,
vertoont Bilderdijk opvallend weinig
belangstelling. En zo is er nog het een en
ander. In Hogere sferen, zijn recente studie over Bilderdijks denken, verzet ook
Joris van Eijnatten zich tegen de idee van
de romantische literator Bilderdijk.
Oosterholt heeft het boek nog net in
manuscript kunnen lezen en reageert er
en passant wel op, maar hij heeft duidelijk niet meer de tijd gehad om de argumentatie rustig op zich te laten inwerken.
Overigens impliceert het woord
"representanten" een bredere beweging;
de auteur spreekt van een romantische
"stroming". Op dit punt komt Oosterholt echter niet erg ver. Kinker is een
"witte mar (p. 110), Bilderdijk een
"Einzelganger" (p. 177), Van Ghert "een
buitenstaander in het vaderlandse poeticale debat" (p. 165), en van de andere
usual suspects, zoals J.A. Bakker, geeft
Oosterholt terecht niet alleen de idealis-

tische, maar ook de uitgesproken antiromantische opvattingen weer. Natuurlijk heeft de auteur gelijk als hij opmerkt
dat de romantische poetica ook in
Engeland en Duitsland bepaald geen
massale aangelegenheid was. Maar de
anderhalve-man-en-een-witte-raaf die
hij bij elkaar weet te sprokkelen, bieden
toch nauwelijks het beeld van een beweging of stroming in eigenlijke zin.
Bij het bespreken van dit interessante
boek kom ik er, tenslotte, niet onderuit
om met enkele woorden de handschoen
op te nemen die de auteur mij in zijn
inleiding toewerpt. Hij merkt op dat
mijn dissertatie Geduchte verbeeldingskrache hem heeft geinspireerd maar ook
heeft uitgedaagd tot discussie. Met
name streeft hij met zijn studie naar een
"bijstelling van de idee dat er in
Nederland sprake zou zijn van een consensus op poeticaal gebied" (p. 6). De
discussie hierover kan kort zijn. Ik heb
in mijn dissertatie niet beweerd dat er in
de periode 1775-1825 een consensus op
poeticaal gebied heerste. Daarvan getuigen alleen al de hoofdstukken over
Bilderdijk en Kinker, waarin ik liet zien
hoezeer we bij hen te maken hebben met
heel andere — en underling sterk verschillende — ideeen dan bij vele tijdgenoten. Een soortgelijk bezwaar geldt de
opmerking, op p. 81, dat ik in mijn boek
De lof der aalbessen datgene wat Oosterholt de common sense-benadering
noemt, zou hebben verheven tot "de
meest karakteristieke lijn in de vaderlandse literatuurtheorie". De eenvoudigheidscultus, waar mijn boek zich met
name op richt, valt inderdaad te zien als
onderdeel van een sterk op de klassieken
gerichte common sense-benadering in
de zin van Oosterholt. Maar ik betoog
nu juist dat die eenvoudigheidscultus in
Nederland pas goed opkomt in de jaren
tijdens en na de Franse bezetting. In dit
verband moet me ook van het hart dat ik
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verbaasd opkeek van de bewering, op
p. 35, dat van Alphens poetica volgens
mij "uiteindelijk een cerebraal karakter"
zou hebben, en van de stelling, op p. 89,
dat ik Kinkers denken in een "platonistische traditie" zou hebben geplaatst. Zo
ik de begrippen "cerebraal" en "platonistisch" ooit heb gebruikt, dan Loch zeker
niet in de context die Oosterholt op het
oog heeft.
Maar dergelijk klein verdriet doet weinig of aan het feit dat Oosterholt een
interessant boek heeft geschreven. Het
onderwerp had gemakkelijk aanleiding
kunnen geven tot een omgevallen kaartenbak. Hier gaat het echter om een vaak
goed geintegreerde studie, waarin lijnen
worden getrokken en knopen worden
doorgehakt. Dat er bij dit hakken wel
eens spaanders vallen, is all in the game.
Gert-jan Johannes

Ambrosius Zeebout, Tvoyage van Mher
Joos van Ghistele. Uitgegeven met inleiding, aantekeningen en een onderzoek
naar de bronnen door R.J.G.A.A.
Gaspar. Hilversum, 1998. Middeleeuwse Studies en Bronnen LVIII.
Uitgeverij Verloren. ISBN 90-6550031-6
In het najaar van 1481 vertrok de
Gentse patricier Joos van Ghistele met
zijn kapelaan Jan Quisthout uit zijn
Zeeuws-Vlaamse woonplaats naar het
Heilige Land. Pas bijna vier jaar later zou
hij terugkeren, nadat hij alle kusten van
de Middellandse Zee, de Rode zee,
Oost-Turkije, Noord-Perzie en de kust
van Noord-Afrika had bereisd. Na zijn
terugkeer beschreef de priester Ambrosius Zeebout, over wie niets naders
bekend is, Joos' wederwaardigheden in
het werk dat in de drukken voorzien is
van de titel Tvoyage van Mher Joos van

Ghistele. Zeebouts verhaal moet populair zijn geweest: er zijn uit de zestiende
eeuw drie handschriften en drie drukken overgeleverd. In de daaropvolgende
eeuwen werd het stil rond Van Ghisteles
reisverhaal. Nu, meer dan 300 jaar later,
is het opnieuw uitgegeven, in een editie
door R.J.G.A.A. Gaspar, met de indrukwekkende omvang van 448 dichtbedrukte pagina's.
Tvoyage is een buitengewoon interessante tekst. Joos van Ghistele kwam verder dan de meesten van zijn tijdgenoten
(al wordt beweerd — maar ook betwijfeld
— dat zijn landgenoot Jan Aerts zelfs
India bereikte). Hij heeft bovendien een
open oog voor zijn omgeving. Het reisverhaal bevat levendige en gedetailleerde
beschrijvingen van landschap, flora,
fauna, bevolking, religieuze en andere
gebruiken en bouwwerken in de bereisde gebieden. Zeebout heeft zich niet
beperkt tot het weergeven van Van
Ghisteles reisverslag. Hij geeft talrijke
aanvullingen op allerlei gebied; zo laat
hij de beschrijving van de eigenlijke reis
voorafgaan door een uitvoerige uiteenzetting over religies en gewoonten in het
Midden-Oosten en geeft hij adviezen
voor reizigers (`Neem op het schip in
Venetie je eigen kippen en beddengoed
mee!"Pas op voor het drinken van
onverdunde wijn in het Oosten!'). In
vrijwel alle eerdere besprekingen van het
werk wordt Zeebout (of Van Ghistele)
geprezen om zijn kritische zin. In
Tvoyage worden herhaaldelijk gegevens
tegen elkaar afgewogen, en regelmatig
bedenkingen geuit over ongeloofwaardige zaken. Een bekend voorbeeld is de
verwerping van de in de Middeleeuwen
gebruikelijke zienswijze dat Jeruzalem,
zoals in de Bijbel to vinden is, in het
midden van de aarde zou liggen. Maar,
aldus Zeebout, dat klopt niet. Iedereen
kan in Jeruzalem dagelijks vaststellen
dat dag en nacht er niet even lang duren,
wat in het middelpunt van de aarde het
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geval zou moeten zijn. Bovendien is op
een hol het midden overal (II, 25). En
over relieken die wonderen bewerkstelligen meldt hij bij herhaling sceptisch
dat men maar aan God moet overlaten
uit te maken wat daarvan waar is.
Gaspar gaf het verhaal uit naar het
onvolledige handschrift dat zich in de
Egyptologische Stichting in Brussel
bevindt; de ontbrekende laatste hoofdstukken vulde hij aan naar het handschrift in de Universiteitsbibliotheek in
Namen. Hij geeft verklarende noten,
een index en een inleiding met de
gebruikelijke samenvatting van het verhaal en biografische informatie. Bovendien bevat de inleiding een lijst van door
Zeebout gebruikte bronnen. De lijst is
door Gaspar samengesteld op grond van
Zeebouts eigen opgaven en van Gaspars
onderzoek naar niet door Zeebout
genoemde werken.
Die bronnenlijst ziet er overzichtelijk
uit, maar al bij eerste lezing ritselen de
addertjes onder het grass zoals Gaspar in
zijn samenvattende opmerkingen zelf
ook al signaleert. Onder de vermelde
bronnen gaan vaak andere schuil. Met
name door het gebruik van compilatiewerken en van andere reisverhalen is het
buitengewoon moeilijk uit te maken
wat Zeebout nu werkelijk uit een
bepaalde tekst overnam. Gaspars belerende commentaar (`Het is, kortom,
niet weinig wat men de schrijver aan
tekortkomingen in de nominatieve
bronvermeldingen voor de voeten mag
werpen p. XLII) duet hier merkwaardig aan. De vraag lijkt me niet
wat twintigste-eeuwse wetenschappers
acceptabele bronvermeldingen vinden,
maar hoe Zeebout te werk is gegaan.
Verwijzingen uit de tweede hand of zonder duidelijke bronvermelding waren in
Middeleeuwse reisverhalen aan de orde
van de dag. Wijkt Zeebout in dit opzicht
af van wat in zijn tijd gebruikelijk was en
zo ja, hoe? Gaspars opsomming roept

het verlangen op naar een `stamboom'
van bronnen. Is het bijvoorbeeld niet
aannemelijker dat Zeebout een aantal
compilatiewerken gebruikte dan dat hij
eigenhandig werken van antieke geografen als Ptolemaeus of Strabo raadpleegde? Ook Gaspar denkt zelf herhaaldelijk
in deze richting, maar trekt nauwelijks
lijnen door. Desondanks: zijn bronnenlijst biedt een zeer bruikbare eerste aanzet tot het onderzoek naar Zeebouts
werkwijze.
Kleinere onaangenaamheden zijn er
ook. De literatuurlijst bevat een groot
aantal verwijzingen naar oude, deels verouderde, teksten en edities. Vrijwel niets
van de nieuwere literatuur over reizen,
die vooral in de Germanistiek de laatste
jaren tot enorme omvang is uitgedijd, is
erin terug te vinden. Minimale, maar
wel telkens terugkerende irritatie wordt
gewekt door het feit dat de noten na
ieder hoofdstuk zijn afgedrukt, wat bij
hoofdstukken van zeer verschillende
omvang noodzaakt tot voortdurend
zoeken. Daar staat tegenover dat het
boek mooi is uitgevoerd en voorzien van
twee verhelderende kaarten waarop Van
Ghisteles tocht is uitgezet. Bovenal
moet gezegd worden dat editeur en uitgever alle waardering verdienen voor het
feit dat dit boek er Is. Eindelijk ligt het
binnen de mogelijkheden deze echt
Middelnederlandse reistekst zonder at te
veel complicaties te lezen en te bestuderen. Het is te hopen dat met deze editie
het reisverhaal van Joos van Ghistele de
aandacht zal krijgen die het toekomt.
Clara Strijbosch

Evert van der Starre, Vestdijk over
Frankrijk. Walburg Pers, Zutphen
1998. 207 pp, ISBN 90 5730 024 9.
Prijs: f 39,50.
Binnen het corpus van S. Vestdijks
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tweeenvijftig romans behoren enige
subgenres tot de bekende onderscheidingen. Zo publiceerde Rudi van der
Paardt in 1979 zijn monografie Over de
Griekse romans van Simon Vestdijk en in
1983 verscheen Piet Kralts Door nacht
en ontijdover de 'Terse romans'. Met zijn
boek Vestdijk over Frankrijk beperkt de
emeritus hoogleraar Franse letterkunde
Evert van der Starre zich niet tot de twee
romans die Vestdijk in Frankrijk situeerde. Behalve in De filosoof en de sluipmoordenaar en De hotelier doet niet meer
mee uit de jaren zestig speelt 'het Franse'
op enigerlei wijze een prominente rol in
een aantal andere romans, in enkele
novellen en natuurlijk in Vestdijks talrijke essays en kritieken over Franse
auteurs. Vanuit deze Transe' invaishoek
stelt Van der Starre in vier hoofdstukken
een viertal thema's aan de orde waarvan
de bespreking de grenzen die de titel
aangeeft regelmatig royaal te buiten
gaat. Deze constatering is niet bedoeld
als kritiek op de fascinerende en soms
gewaagde excursies die de studie bevat,
wel geeft ze aan dat de titel maar ten dele
de lading dekt.
In het eerste hoofdstuk staat Vestdijks
behandeling van Stendhal centraal. Aan
de hand van enkele essays, boekbesprekingen en romans laat Van der Starre
zien hoe Vestdijks evaluatie van
Stendhal in de loop van de tijd verandert. Aanvankelijk legt hij een gereserveerde waardering aan de dag voor de
schrijver die Du Perrons `Urbild' heette
en die mede de norm stelde voor Forum.
In de jaren vijftig en zestig wisselt
Vestdijk zijn ambivalente houding in
voor bedekte kritiek en uiteindelijke
afwijzing. Zo althans interpreteert Van
der Starre bij voorbeeld het gegeven dat
Vestdijk zijn historische roman De hotelier doet niet meer mee uit 1968 zich laat
afspelen in Stendhals geboortestad
Grenoble zonder dat evenwel diens
naam ook maar een keer valt: `Misschien

heeft hij wel speciaal een roman over
Grenoble geschreven om hem [Stendhal] te kunnen doodzwijgen.' Deze 'literaire vadermoord' nu beschouwt Van
der Starre, en daar gaat het hem vooral
om, als Vestdijks afrekening met degene
voor wie Stendhal bij uitstek een ijkpunt
was: zijn literaire mentor Du Perron.
Hierbij zou ik de kanttekening willen
plaatsen dat het mij niet erg waarschijnlijk voorkomt dat Vestdijk meer dan
vijfentwintig jaar na het overlijden van
Du Perron deze rekening vereffent. Van
der Starre maakt het er voor mij bepaald
niet aannemelijker op als hij, om zijn
veronderstelling kracht bij te zetten, een
passage citeert van een brief aan Vestdijk
uit 1935. Daarin verwijt Du Perron hem
karakterlozer te zijn dan het Stendhalpersonage Julien Sorel omdat Vestdijk
lid was geworden van de Maatschappij
der Nederlandse Letterkunde.
Het tweede hoofdstuk gaat in op
Vestdijks befaamde voorkeur voor het
maken van indelingen en het opstellen
van typologieen. Met name bespreekt
Van der Starre de zogenaamde nationale
stereotypen: generaliserende typeringen
van een yolk, ras of natie. Wanneer dergelijke vlotte karakteriseringen afkomstig zijn van personages met een bedenkelijke moraal, en dat is het geval in
Vestdijks latere romans, kunnen die
uiteraard niet of niet onproblematisch
aan de auteur worden toegeschreven. In
dit licht is het te betreuren dat Van der
Starre zijn betoog afsluit met een
instemmende verwijzing naar het cverder zo kwaadaardige' boek dat Adriaan
Venema in zijn reeks Schrijvers, uitgevers
en hun collaboratie aan Vestdijk wijdde.
Eens te meer is dit een weinig gelukkige
en overbodige manoeuvre omdat Van
der Starre zijn adhesie tevens krachtig
ondermijnt, onder meer door er ten
overvloede op te wijzen dat het niet
Vestdijks intentie was aan zijn `rassentheorieen' — de terminologie is van
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Venema — praktische consequenties te
verbinden, en dat antisemitische uitlatingen zelfs te vinden zijn bij de leden
van het antifascistische intellectuelen —
Vomite van Waakzaamheid' Ter Braak
en Du Perron.
In het derde hoofdstuk, met overigens een ontsporende verwijzing naar
de noten, wordt uitgebreid aandacht
besteed aan de complexe rot van de
getuige in enkele romans. De getraceerde ontwikkelingsgang in de wijze waarop Vestdijk dit personage hanteert,
vormt een uitgangspunt voor het voorstel tot periodisering waarmee de studie
eindigt. In een vooroorlogse roman als
Het vijfde zegel Iciest El Greco voor het
kunstenaarschap; in zijn schilderijen
legs hij getuigenis af en dat is op te vatten als een verdediging van Vestdijks
eigen schrijverschap. Maar in bij voorbeeld De leeuw en zijn huid uit 1967 is
de getuige Duplessys een cynicus en
chanteur die zijn verhaal vertelt om er
geld mee te verdienen. Het belang van
de getuige voor het schrijverschap komt
daardoor in een uiterst negatief daglicht
te staan.
Vestdijks laatste tien a vijftien romans
behoren niet tot het beste deel van zijn
oeuvre. In het slothoofdstuk stelt Van
der Starre de vraag of deze negatieve
beoordeling door de auteur zelf in de
hand is gewerkt door in die romans signalen op te nemen hierop neerkomen: beste lezer, zelf geloof ik niet in dit
boek, ik vind het waardeloos'. Het antwoord op deze vraag is bevestigend.
Daartoe bespreekt Van der Starre vier
procedes door middel waarvan de `zelfverwijzende thematiek' gestalte krijgt:
commentaar op de roman in de roman,
de roman in de roman, de mise en
abyme, en verhaalelementen die op te
vatten zijn als metaforisering van aspecten van het schrijverschap. Het zelfbeeld
dat zo wordt blootgelegd, vertoont een
ontwikkeling die vooral de grondslag

vormt voor de drie fasen in de periodisering. Van begin jaren dertig tot halverwege de jaren vijftig domineert een
idealistische kunstopvatting. Het geloof
in de zuiverende werking van het schrijverschap spreekt bij voorbeeld uit Terug
tot Ina Damman. Vervolgens, van 1956
tot ongeveer 1965, wordt aan die opvatting afbreuk gedaan door scepsis, ironie
en parodie. Illustratief voor deze fase is
De ziener, waarvan de protagonist, aldus
Vestdijk, ook een symbool is van de
scheppende kunstenaar. Maar deze
`schrijver' kan niet schrijven en zijn
`personages' wijzen hem af. In de laatste
fase krijgt het ontluisterende beeld van
het schrijverschap zijn voltooiing, onder
meer in De onmogelijke moord. De daarin optredende schrijver is zelfs niet in
staat zijn voorgenomen roman te beginnen.
Van der Starre presenteert deze periodisering voor wat ze waard is. De onderzochte aspecten zijn immers beperkt en
de interpretaties soms in hoge mate speculatief. Tenslotte benadrukt hij de uitnodiging die volgens hem in Vestdijks
signalen ligt besloten, niet te hebben
aanvaard: Al zijn de laatste romans dan
misschien minder goed dan de eerste, ze
zijn nog steeds superieur.' Afgezien van
de kritische paragraaf over De onmogelijke moorch leggen de beschouwingen in
Vestdijk over Frankrijk zonder meer
getuigenis af van deze appreciatie.
Hans Anten

Odile Heynders, Langzaam leren lezen.
Paul Rodenko en de poezie. Tilburg:
Syntax Publishers 1988. ISBN 90-36196396. Prijs: f 42,50
Paul Rodenko zal wel vooral herinnerd
worden als bloemlezer, die menig lezer
bij de hand nam met Nieuwe griffels

schone leien, Voorbij de laatste staden Met
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twee maten. Met een adelaarsblik gaf hij,
zonder ontzag voor reputaties of tradities, een beeld van de nieuwe poezie en
haar bronnen. Zijn rol in de acceptatie
van de Vijftigers kan moeilijk overschat
worden. Met tienduizenden gingen ze
over de toonbank, de spotgoedkope
Ooievaarpockets vol Lucebert, Kouwenaar en Claus, en ook Gorter, Van
Ostaijen en Achterberg.
Hoewel hij veel heeft betekend voor
de reputatie van Vijftig, heeft hij met
zijn eigen gedichten nooit een groot
publiek bereikt: hij was geen Vijftiger en
wilde dat ook niet zijn. Toen de volgende golf van vernieuwing zich aandiende,
zweeg hij. De Zestigers begreep hij niet,
en anders dan anderen die bleven
polemiseren, of zich in allerlei bochten
wrongen om erbij te horen, gaf hij eerlijk toe er niets aan te vinden en zweeg.
Het lijkt typerend voor een tijdgebonden figuur uit het literaire leven: dienstbaar aan de poezie waarvan hij hield,
maar snel vergeten nadat de slag was
gestreden.
Maar daar neemt Odile Heynders
geen genoegen mee. Met Langzaam
leren lezen heeft ze een herwaardering
geschreven voor Rodenko de essayist, en
in mindere mate ook voor de dichter. In
zeven artikelen ontstaat een veelzijdig
beeld waarin de verwaarloosde kanten
van Rodenko's werk uitgebreid aan de
orde komen: de essays, de gedichten, en
ook de bewerkingen van verhalen uit
duizend-en-een-nacht.
Voorzichtig een biografisch verband
opperend (Rodenko was al kosmopoliet
voordat hij het woord kon uitspreken),
wijst Heynders op het volkomen gebrek
aan regionalisme en vooringenomenheid. De Russische wortels zijn duidelijk herkenbaar — het vroege dualisme
wordt gekoppeld aan Dostjevski en de
weinig systematische vormgeving aan de
filosoof Sjestov. Zijn ontwikkeling als
dichter wordt gekoppeld aan met name
Franse laat-romantische poezie.

Rodenko was duidelijk noch eenduidig, en bovendien principieel contextloos: een individualist, niet op zoek naar
medestanders. Hij was meer geInteresseerd in problemen dan in oplossingen —
en dat is een mogelijke verklaring voor
het nimmer voltooien van studies over
Achterberg of de experimentele poezie.
Een gevolg daarvan is in ieder geval
geweest dat zijn rol na de jaren vijftig
veronachtzaamd is.
Dat lijkt Heynders dwars te zitten, en
ze legt dan ook steeds de nadruk op de
actualiteit van Rodenko. Het verband
dat zij legt tussen zijn ideeen en het
formalisme, structuralisme en existentialisme is overtuigend. 'Merlyn vooruit'
luidt de strijdbare tussenkop van een
passage waarin ze duidelijk maakt dat
dit tijdschrift zijn tijd misschien iets
minder ver vooruit was dan de redactie
graag suggereerde. Wel gaat ze te ver
wanneer ze in Rodenko een vroege vertegenwoordiger van het poststructuralisme wil zien. Het is niet zo verbazingwekkend dat er opmerkingen van
Derrida bestaan die goed bij die van
Rodenko lijken te passen. Theoretische
overeenkomsten zijn er wel, maar het
abstractieniveau van de gekozen citaten
ligt zo hoog, dat het weinig zegt. Opposities ontmaskeren wilden er wel
meer. Wat Derrida en Rodenko daadwerkelijk met teksten deden, loopt ver
uiteen en met de vergelijking bewijst ze
Rodenko volgens mij geen dienst.
Dan is de confrontatie met Merlyn
interessanter. Inderdaad, ze moesten
niets van hem hebben en citeren hem
(als ze dat al doen) zeer eenzijdig. Dat
lijkt opmerkelijk gezien de overeenkomsten in benadering, maar is het niet:
Merlyn presenteerde zichzelf als vernieuwend, als breuk in de Nederlandse literatuurbeschouwing. Zo werkt het, 'het
nieuwe moet benadrukt worden, want
daarmee krijgt men aandacht'. Rodenko
was wars van dergelijke kunstmatige
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waterscheidingen, en Heynders treedt
op als advocaat achteraf: ze verdedigt
Rodenko tegenover de `schrijnende' veronachtzaming.
Haar benadering blijft daarbij grotendeels tekstgebonden. Wanneer ze
teksten van Den Besten (een andere
pleitbezorger van de poezie die het zelf
als dichter niet heeft gered) en Rodenko
vergelijkt, gaat dat nergens om de presentatie maar puur en alleen om de
inhoud. Dat de rol van Rodenko als
institutioneel figuur daardoor grotendeels blijft liggen, is onvermijdelijk
maar eigenlijk wel jammer. Want hoe
belangrijk was het voor een jonge dichter om door Rodenko aardig te worden
gevonden? Was hij in de praktijk net zo
principieel als op papier? Waarom is
voor hem nooit de status van grand old
man weggelegd en werden zijn latere
essays pas postuum gepubliceerd?
Er is overigens voor een opmerkelijke
flaptekst gekozen. Het eerste citaat is
van Willem Frederik Hermans: Rodenko's stij1 is van `elke humor gespeend' en
`zwaar als gesmolten olifantenvet', zo
leert de lezer al voordat het boek goed en
wel is opengeslagen. Heynders gaat op
dit punt niet in discussie met Hermans,
maar het is ook niet in de eerste plaats
voor de stijiminnende lezer dat Rodenko in ere hersteld wordt. Dat het eerste
deel van de verzamelde essays al verramsjt werd toen het laatste deel nog
moest verschijnen, zit Heynders minder
dwars dan het feit dat Rodenko's naam
aan het verdwijnen is uit de literatuurgeschiedenis — Smulders en Ruiter
erkennen hem niet als 'cultural traveller'
en ook Anbeek en Schenkeveld negeren
zijn rol.
Rodenko is iemand die velen heeft
leren lezen, en nu zelf niet meer gelezen
wordt. Het is het lot van iemand die
altijd een secundaire rol heeft gespeeld:
op den duur wordt hij een voetnoot.

Langzaam leren lezen zal daarin geen verandering brengen. Maar dat lijkt ook
niet Heynders' inzet geweest te zijn.
Bertram Mourits

Oost-Indische inkt. 400 jaar India in de
Nederlandse letteren. Samengesteld
door Alfred Birney. Amsterdam:
Contact, 1998. ISBN 90-254-9781-0.
Gebonden, 559 p., f 69,90.
Alfred Birney, bekend als schrijver van
Indische romans, heeft met OostIndische inkt een omvangrijke, mooi
gedrukte bloemlezing gemaakt uit vierhonderd jaar literaire teksten over de
kolonie. Na de Oost-Indische spiegel van
Rob Nieuwenhuys en de bijbehorende
bloemlezingen in de Salamanderreeks
uit de jaren '70, allemaal inmiddels uitverkocht, was het lezerspubliek weer toe
aan een nieuw overzicht van de koloniale literatuur. Zowel de historische relatie
van ons land met Indonesia als het
belang van de Indische letterkunde binnen de literair-historische canon zijn in
de afgelopen jaren voortdurend besproken in het openbare debat. Die discussie
is nog niet voorbij en Birneys bloemlezing zal er waarschijnlijk ook zelf weer
een bijdrage aan leveren.
De titel Oost-Indische inkt moet
ongetwijfeld dubbelzinnig worden gelezen. Het is inkt die uit Oost-India stamt,
evenals de teksten in dit boek, en die
bovendien onuitwisbaar is. De allitererende Anklang aan het standaardwerk
van Nieuwenhuys drukt bovendien
enige pretentie van samensteller en uitgever uit. De Indische erfenis is uit de
Nederlandse letteren niet weg te denken, zo zou de boodschap van de titel
kunnen luiden. Hij dekt een brede verzameling, die zich als een archipel van
eenenvijftig auteurs van Jan Huygen van
Linschoten tot Glenn Pennock door de
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eeuwen slingert. Summiere woordverklaringen, een bronnenlijst en korte biografica van de schrijvers vormen samen
met een voorwoord van twee bladzijden
het leader waarbinnen de teksten, veelal
fragmenten uit grotere gehelen, gelezen
moeten worden.
De samensteller is ongetwijfeld deskundig en betrokken bij zijn stof. Hij
weet veel, maar heeft zich niet altijd
gerealiseerd dat zijn lezer mogelijk in
kennis bij hem achterloopt. Het is zeer
denkbaar dat dit boek twee a drie decennia in gebruik zal blijven; het is echter
nu al zeker dat de gemiddelde lezer/
gebruiker, bijvoorbeeld een tweedejaars
student Nederlands in het jaar 2025,
niet precies meer zal weten wat de [curs.
AJG] politieke omstandigheden waren
die J.J.Th. Boon (Tjalie Robinson) uit
Indonesia deden vertrekken, of waarom
1983 (zie de aantekening over Ernst
Jansz) zo'n opvallend jaar was. Zelfs de
lezer van nu kan dat nauwelijks nog achterhalen, tenzij men de gegevens over
Adriaan van Dis erbij haalt, die in 1983
debuteerde met Nathan Sid en ongeveer
tegelijkertijd zijn succesrijke praatprogramma startte. Maar dat laatste gegeven heeft weer weinig met Indische
literatuur te maken. Wat noem je als historisch relevante achtergrond en wat
niet? Boons door politieke omstandigheden gemotiveerde repatriering wordt
wel aangeduid, terwijl de politieke
wederwaardigheden van Beb Vuyk, die
rechtstreeks hun neerslag hadden in
haar werk, hier ongenoemd blijven.
Vuyks politieke keuzes in de koloniale
en postkoloniale tijd hebben haar meermalen langdurig in ontheemding gebracht, wat door Birney losjes wordt
gereduceerd tot een romantische anecdote, namelijk een levenslange passie
voor water. Het is in feite een infame
ontkenning van Beb Vuyks leven en
streven, maar laten we maar aannemen
dat het een niet kwaad bedoelde dom-

migheid is. De zakelijke ondersteuning
van de uitgekozen lectuur is, zacht
gezegd, een rommeltje.
Hetzelfde geldt helaas voor de expliciet geformuleerde doelstellingen van
deze bloemlezing. Die vertelt volgens
de flaptekst `tevens de NederlandsIndische geschiedenis' en volgens het
voorwoord bovendien nog eens de `ilkgelezen literaire geschiedenis van
Nederlands-India' en cook nog die van
de Nederlandse spelling'. Dat lijkt me
lariekoek, weliswaar hooggestemd,
maar misleidend. In een geschiedenis
geef of zoek je achtergronden, ontwikkelingen en verklaringen. Die zijn hier
niet voorhanden, noch politiek-historisch, noch literair, noch orthografisch.
Dit is een bloemlezing, niet minder
maar zeker niet meer dan dat.
Birneys boek heeft beslist een geringer tempo-doeloe-gehalte dan de Salamanders van Nieuwenhuys: weinig
geschommel op een voorgalerijtje bij de
roep van de tokeh. In plaats daarvan
wordt de blik sterker dan vroeger gericht
op kwesties van ethniciteit. Dat spoort
nationaal en internationaal met de
heersende belangstellingen. Teksten zijn
belangrijke weergevers en bestendigers
van ethnische grenzen. We weten
inmiddels hoe zwaar de koloniale en
postkoloniale last is geweest voor de
Indo-Europeanen, die als tussencategorie nooit een vanzelfsprekende identiteit
konden opbouwen. We weten gelukkig
ook hoe mede door middel van teksten
(Ernst Jansz, Marion Bloem, Birney zelf
en vele anderen) die identiteit zich in de
laatste decennia heeft weten te manifesteren binnen en tegenover de dominante Europese beschaving in Nederland.
Legio zijn in Oost-Indische inkt de
motieven van vermenging van bloed en
cultuur. Het begint al bij Linschoten, en
uit de zeventiende eeuw — die karig vertegenwoordigd is — had Birney beslist
nog meer materiaal kunnen plukken; de
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gepeperde uitspraken van Nicolaas de
Graaff zijn weliswaar vaker in bloemlezingen opgenomen, maar vanuit
ethnisch gezichtspunt representatief op
het onmisbare af.
Deze bloemlezing — en dat is wellicht
de diepste drijfveer — wil het verhaal
geven 'van de mesties, het Indisch kind,
de liplap, de sinjo, de nonna, de indo, de
Indo-Europeaan, de Indische Nederlander, Indische jongens en meisjes en
hoe we [curs. AJG] al niet werden en
worden genoemd'. Met het persoonlijk
voornaamwoord we verklaart Alfred
Birney zijn betrokkenheid bij dit boek.
Helemaal akkoord, en zo lijken we met
Oost-Indische inkt een manifestatie van
het actuele 'writing back to the Empire'
in handen to krijgen. Helaas wordt ook
dit uitgangspunt niet consequent volgehouden. Lang niet alle bijdragen delen
Birneys perspectief. Het verhaal van is
aanvankelijk vooral een stereotyperend
verhaal over en evolueert pas geleidelijk
naar een verhaal door, zonder dat die verschuiving van focus aan de lezer goed
wordt uitgelegd. Ook de gekozen benamingen van de chronologische `periodes' ondergraven het eigen uitgangspunt. Respectievelijk 'De roep (de
verleiding)', 'Het bezit (een schijnhuwelijk)', 'Het verlies (de scheiding)', en
sommige stukken in 'De herinnering'
focaliseren eerder vanuit de ervaring van
de Europeaan als kolonisator dan vanuit
het gezichtspunt van het 'kind van het
land'. Jammer en inconsequent, maar in
ieder geval is daarmee het fenomeen
inconsequentie in deze bloemlezing
consequent volgehouden.
Ark Jan Gelderblom

Ian Goossens, Reynke, Reynaert and das

europaische Tierepos. Gesammelte Aufsdtze. Munster etc., Waxmann, 1998.
Niederlande-Studien 20. ISBN 389325-657-1.
Ongetwijfeld is Jan Goossens een van de
belangrijkste figuren uit het Europese
Reynaert-onderzoek van de laatste
decennia, niet alleen vanwege zijn eigen
publicaties maar ook door de stimulerende invloed die hij als Mtinsterse
hoogleraar op het onderzoek van anderen heeft gehad. Het is dan ook passend
en verheugend dat er nu in een
Miinsterse uitgave een bundeling van
Goossens' Reynaert-artikelen verschenen is. Het boek bestaat uit drie delen.
Het eerste handelt over de Nederduitse
Reynke de vos, het tweede over de
Nederlandse Reynaerttraditie en het
derde over de Europese dierenepiek.
Het eerste deel is het meest coherent.
Het bevat artikelen over vijf passages
waarin de Nederduitse dichter van
Reynke de vos zijn voorbeeld, de rijmdruk van Reynaerts historie, ingrijpend
bewerkt. De studie van deze passages
toont steeds een vergelijkbaar bewerkingsgedrag. Op basis van de gewonnen
inzichten wordt dan in het laatste (nieuwe) artikel een prof el van de dichter van
Reynke de vos geschetst.
Het tweede deel gaat van Van den vos
Reynaerde via Reynaerts historie en de
oudste lagen van de gedrukte Nederlandse Reynaertoverlevering naar moderne Nederlandse Reynaertbewerkingen. In dit deel wordt veel aandacht
gegeven aan het Dyckse handschrift dat
tijdens Goossens' hoogleraarschap in de
Universitatsbibliothek van Munster
terecht kwam.
Het laatste deel bevat twee algemene
artikelen over krachtlijnen in de Europese dierenepiek (de thema's van de
zieke leeuw en van de hofdag en de
behandeling van taboe's). Deze kunnen
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tevens als een globaal overzicht van de
ontwikkeling van dit corpus verhalen
gelezen worden. Het laatste artikel van
dit deel behandelt een detail uit de

Ysengrimus.
De hier gebundelde artikelen zijn
ontstaan in een periode van ongeveer
twintig jaar, maar voor de lezer is het
duidelijk dat ze alle van dezelfde hand
zijn. Overal tonen zich Goossens' vakmanschap, zijn betrouwbaarheid en zijn
behoedzaamheid. Kenmerkend voor
zijn werkwijze zijn de grondige documentatie, de neiging tot schematiseren,
de aandacht voor relevante details en de
geleidelijke, heel genuanceerde uitwerking van de gedachtegang. Het is tekenend, dat in de brede artikelen in het
derde deel uitgegaan wordt van een
beperkt aantal scenes. Op basis van die
bewuste beperking wordt vervolgens
verantwoord en genuanceerd gegeneraliseerd. Deze artikelen horen natuurlijk
allang tot het vaste instrumentarium
van Reynaertonderzoekers, maar wie ze
nu in samenhang herleest zal ongetwijfeld Goossens als Reynaertonderzoeker
nog meer gaan respecteren.
Voor wie een introductie zoekt in de
middeleeuwse dierenepiek en de latere
ontwikkeling daarvan, zal de laatste
afdeling de interessantste zijn. De twee
algemene artikelen daarin bieden een
snelle en goede orientatie op een zeer
omvangrijk en uitvoerig bestudeerd
complex teksten. Ze zijn daarom een
goede toegang tot omvangrijker en diepergravende studies.
De Reynaertspecialisten zullen waarschijnlijk het eerste deel het meest waarderen. Dat is het meest coherent en het
belangrijkste omdat Goossens hier zo
uitgebreid (en met gedeeltelijk nieuw
materiaal) zijn visie op de auteur van
Reynke de vos uiteenzet. Hij karakteriseert hem als een dichtende `prediker'
die zijn voorbeeld vrijmoedig behandelt, waarbij hij streeft naar vereenvou-

diging en naar een tegelijk rijkere en
sneller verlopende handeling. Hij is een
goed vertaler, maar geen groot schrijver.
Tegen het eind lijkt hij zijn werk of te
willen raffelen. Dit is geen volledig
nieuw beeld, maar het wordt hier wel
zeer overtuigend en helder gepresenteerd. Het lijkt mij, dat het op algemene
instemming zal kunnen rekenen. Dit
lijkt uit mijn mond wellicht een vreemde uitspraak, omdat Goossens op een
aantal plaatsen in zijn artikel (m.n. p.
76-77 en 84-85) verschillen tussen zijn
visie en de mijne aanwijst. Wat de structuur betreft blijfik inderdaad geneigd de
auteur meer krediet te geven dan
Goossens doet, maar dat lijkt me een
detailkwestie. Wat het ge1ntendeerde
publiek betreft, ben ik het volledig met
hem eens. Het verschil dat op p. 84-85
wordt aangewezen, komt voort uit
onzorgvuldig formuleren van mijn kant.
Het lijkt mij overigens gewenst dat er
nog intensiever dan dat tot nu toe
gebeurd is, gezocht wordt naar de relaties tussen de formele kenmerken van
Reynke de vos en het geIntendeerde
publiek van die tekst.
Het middendeel maakt een wat disparatere indruk dan de andere twee. Het
bevat bovendien meer herhaling. Met
name de komst van het Dyckse handschrift naar Munster krijgt wel erg veel
aandacht. Voor Munster zeif was dat
natuurlijk een majeure gebeurtenis,
maar voor studie van de traditie als zodanig — en daar is dit boek toch vooral voor
bedoeld — heeft deze toch minder betekenis. Dit zijn overigens slechts kanttekeningen: alle boven genoemde kwaliteiten zijn ook in dit deel volop
aanwezig.
Het boek is zeer verzorgd uitgegeven
en ruim geillustreerd. De illustraties zijn
voor een deel noodzakelijke ondersteuning van het betoog en voor een deel
`versiering'. Voor het laatste is een
selectie genomen uit de overvloed aan
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moderne illustraties bij het Reynaertverhaal. Het is, kortom, een aanwinst
voor iedere zichzelf respecterende
Reynaertbibliotheek.

Paul Wackers

Jan Thomisz, Van die becooringe des
duvels hoe hij crijstus becoorden.
Zestiende-eeuws rederijkersstuk. Bewerkt en hertaald door Herman van
Iperen, Renate Overbeek, Steffen Schol,
Marijke Spies en Susan Trompert.
Stichting Neerlandistiek VU Amsterdam, Nodus Publikationen Munster,
1998. 102 blz. ISBN 90 7365 52 6. Prijs
f 27,50 (exclusief verzendkosten)

waaruit deze specifieke tekst afkomstig
is. Dan volgen een samenvatting van
de inhoud, gegevens over de politieke
en maatschappelijke omstandigheden
waaraan de toneeltekst refereert, een
antwoord op de vraag op welke bijbel de
bijbelcitaten in het stuk terug gaan, achtergrondgegevens over een drietal prominente personages (de duivel en de
twee sinnekens) en ten slotte een korte
paragraaf `poetica.

Van die becooringe des duvels hoe hij
crijstus becoorden is te bestellen bij de
boekhandel of rechtstreeks bij de
Stichting Neerlandistiek VU, Faculteit
der Letteren, De Boelelaan 1105, 1081
HV Amsterdam.

Marijke Meijer Drees
Thomiszoon heet de auteur op het
omslag van deze tekstuitgave, Tomiszoon in het voorwoord, in de algemene
inleiding figureert hij als Thomisz en
Thonisz, aan het eind van de toneelstuk
luidt zijn naam Tomiszoon en onder
nr. 20 in de lijst van Vitgaven Stichting
Neerlandistiek VU' staat hij opnieuw
vermeld als Thonisz, die misschien —
aldus weer het voorwoord — toch niet
dezelfde persoon was als Tomisz.
Hoe dan ook, het toneelstuk van deze
moeilijk te traceren rederijker — wellicht
was hij een lid van de Amsterdamse
kamer d'Eglentier — biedt de lezer een
interessant voorbeeld van geengageerde
rederijkersliteratuur en een paar amusante uurtjes. Het bevat ongezouten kritiek op het vervolgingsbeleid ten aanzien van niet-katholieken in de jaren
veertig van de zestiende eeuw en op de
hypocrisie van zogenaamde bedelmonniken. De toegankelijkheid van de tekst
laat niets te wensen over, aangezien de
editeurs voor een parallel lopende hertaling gezorgd hebben. De algemene
inleiding geeft functionele en compacte
informatie over rederijkerskamers, hun
organisatiestructuur en het handschrift

Naar hoger honing? Plato en platonisme
in de Nederlandse literatuur. Red. Marcel
F. Fresco en Rudi van der Paardt. Groningen, Historische Uitgeverij, 1998.
ISBN 90 6554 381 3. Prijs f 65,-. 266 p.
Begin 1998 verscheen bij de Historische
Uitgeverij de bundel Naar hoger honing?

Plato en platonisme in de Nederlandse
literatuur, onder redactie van Marcel F.
Fresco en Rudi van der Paardt. De bundel bevat twaalf artikelen van de hand
van elf auteurs. Gekozen is voor een
chronologische opzet. Achtereenvolgens worden behandeld: Coornhert
(door Fresco), H.L. Spiegel (door
Annemarie van Toorn), Vondel (door
J.D. Meerwaldt t), Frans Hemsterkuis
(door Fresco), Jacob Geel (door Wim
van den Berg), Willem Kloos (door Piet
Kralt), Geerten Gossaert (door J. de
Gier), Bordewijk (door Chris Rutenfrans), B. Rijdes (door Rudi van der
Paardt), Ida Gerhardt (door Mieke
Koenen), Cees Nooteboom (door Harry
Bekkering) en Geerten Meijsing (door
Arnold Heumakers). Een bont gezel-
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schap! De keuze voor de behandelde
literatoren wordt niet verantwoord. De
artikelen worden voorafgegaan door een
inleiding over het platonisme van de
hand van Fresco. De titel van de bundel
is ontleend aan Nijhoffs 'Het lied der
dwaze bijen', maar men vindt geen bijdrage over hem in deze bundel, hij komt
slechts zijdelings aan de orde.
Opmerkelijk is dat een artikel over de
dichter en classicus P.C. Boutens — toch
wel de meest platonische onzer dichters
— ontbreekt in deze bundel. Want een
echt goede studie over Boutens en Plato
bestaat nog steeds niet. Het boekje dat
Anton Reichling S.J. in 1925 publiceerde onder de titel Het Platonisch denken
bij P.C. Boutens is immers al lang achterhaald. Het beste over Boutens en Plato
is wat W. Blok erover schreef in zijn P.C.

Boutens en de nalatenschap van Andries
de Hoghe (1983). In Fresco's inleiding
valt in een noot te lezen dat het in de
bedoeling gelegen heeft een aparte bijdrage aan Boutens te wijden in deze
bundel, maar dat dit 'door omstandigheden' niet is gelukt. Daarom besteedt
Fresco in zijn inleiding extra aandacht
aan Boutens. Het blijft merkwaardig dat
in een boek over platonisme in de
Nederlandse literatuur zo weinig over
Boutens te lezen valt en zo veel over figuren als Hemsterhuis en Rijdes. J.D.F.
van Halsema heeft er destijds in een bijdrage aan de bundel Dichters brengen het
te weeg (1994) op gewezen dat het interessant zou zijn om eens te kijken naar
de `tijcielijke Boutens', om zo te laten
zien dat Boutens' omgang met Plato
`typisch 1900' was. Hij pleitte voor een
onderzoek naar 'de Plato-interpretatie
van het fin de siecle', hetgeen zou kunnen bijdragen aan ons inzicht in het fin
de siecle en in Boutens. Walter Pater's
Plato and Platonism (1893) heeft een
grote invloed gehad op de literatuur van
het fin de siecle, maar hieraan wordt
geen aandacht besteed in Naar hoger

honing?. Heel jammer, want deze bundel
zou nu juist de plek bij uitstek zijn
geweest om met een frisse blik naar
Boutens en Plato te kijken. Gelulddg
staan er wel tal van andere interessante
artikelen in deze bundel.
Graag wil ik nog ingaan op de bijdrage van J. de Gier over de pariagedachte
bij Geerten Gossaert. De dichter is volgens Gossaert een paria: hij hoort niet
thuis in de maatschappij, hij is een
uitgestotene. De pariagedachte had
Gossaert opgedaan bij Plato. Gossaert
sprak zich voor het eerst in 1911 over
deze visie uit in zijn essay 'Francis
Thompson'. Daarna keert de pariagedachte herhaaldelijk terug in Gossaerts
oeuvre. De Gier schrijft dat Boutens in
1937 de pariagedachte in een lezing die
hij hield ter gelegenheid van Vondels
350"e geboortejaar van Gossaert 'overnam'. Boutens zei bij die gelegenheid
onder meer: 'De grote kunstenaar zal
ten eeuwigen dage een maatschappelijke
paria blijven'. Echter, reeds in 1911
heeft Boutens deze gedachte gelanceerd,
en wel in de inleiding bij zijn vertaling
van Oscar Wilde's De Profundis. Boutens schreef daarin: 'Het is niet de maatschappij die Wilde tot paria heeft
gemaakt. Zij kon het niet. Omdat hij
kunstenaar, dat is maatschappelijk reeds
een paria was. [...1 De kunstenaar staat
buiten de maatschappij in wier midden
hij leeft.' Het is dus helemaal niet zo
zonneklaar wie wat van wie overnam.
In het algemeen vind ik Naar hoger
honing? een boeiende en verhelderende
bundel, maar soms wel onevenwichtig.
De ene bijdrage is veel uitvoeriger dan
de 'andere. Het uit de Volkskrant overgenomen stuk van Arnold Heumakers
over Geerten Meijsings roman De ongeschreven leer (1995) had wat mij betreft
niet in deze bundel opgenomen te hoeven worden. De samenstellers wilden
hier kennelijk graag mee laten zien dat
de rol van Plato tot op heden niet is uit-
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gespeeld in de literatuur. Maar een degelijker artikel zou in deze bundel beter
hebben gepast dan een recensie uit de
krant. De bundel wordt besloten met
een algemene bibliografie over Plato en
een bibliografie betreffende de Platoreceptie in de Nederlandse literatuur.
Beide bibliografieen zijn beknopt en
zeker niet volledig, maar vormen een
goede ingang tot de overstelpende
Plato-literatuur. Wat ik mis, is een overzicht van Nederlandse Plato-vertalingen. Handig zijn de registers van taken
en motieven, personen en Platoverwijzingen. Daarmee is het boek een prettig
naslagwerk. De Historische Uitgeverij
heeft wederom een mooi vormgegeven
boek op de markt gebracht dat een aanwinst vormt voor de neerlandistiek.
Marco Goud

Herman Brinkman, Dichten uit liefde.

Literatuur in Leiden aan het einde van de
Middeleeuwen. Hilversum, Verloren,
1997. 415 p. (Middeleeuwse studies en
bronnen, 53) ISBN 90 6550 288 2
Handelsed. dissertatie Universiteit van
Amsterdam
Via Hoffmann von Fallersleben verwierf
de huidige Staatsbibliothek zu BerlinPreussischer Kulturbesitz in 1850 een
Mein papieren verzarnelhandschrift.
Het trok nauwelijks de aandacht van
onderzoekers en zelfs de inhoud werd
pas onlangs volledig bekend. Jammer,
want de codex bevat onbekend laatmiddeleeuws tekstmateriaal en blijkt een
rijke informatiebron over het zo slecht
bekende literaire leven in een Hollandse
stad, Leiden in dit geval, voor de rederijkers, de late vijftiende eeuw dus. Om
tot dergelijke inzichten te geraken was
een competente, opmerkzame onderzoeker als Herman Brinkman nodig, die
in 1995 separaat de editie van dit hand-

schrift bezorgde. Diens proefschrift over
het handschrift werd cum laude beoordeeld.
Brinkman bestudeerde deze teksten
vanuit degene die ze vergaarde, om aldus
tevens inzicht te verwerven in de functie
van zo'n verzameling voor de samensteller en diens omgeving. Dat was dus het
literairhistorisch nog zo duistere Hollandse stedelijke milieu. Daarom is deze
bron ook waardevol voor de lopende
discussie over burgermoraal en stedelijke literatuur in die periode.
Alvorens de codex zelf onder de loep
te nemen, schetst Brinkman informatief
en gevarieerd het laatmiddeleeuwse literaire leven in Leiden, onder andere de
productie en het bezit van boeken, de
liedcultuur, (processie)toneel en omkeringsfeesten. Dankzij een inventief
gebruik van de ruimschoots bewaard
gebleven archivalia wilt hij nieuwe gegevens te vergaren en oudere bij te stellen.
Een van zijn vondsten is de tot nu toe
onbekende sprookspreker Bertelmees
van Watersloet. Opmerkelijke waarnemingen betreffen de relatie tussen economische welvaart en culturele bloei, en
het aandeel van de clerus bij de opkomst
van drukpers en rederijkerij. Daarbij zij
hier nadrukkelijk aangetekend dat
bovendien de Leidse rederijkers fundamenteel beschreven worden vanaf hun
eerste sporen in 1493 tot ruimschoots
na de periode van deze codex, namelijk
tot het beleg van 1572.
Aileen vaststaande gegevens uit het
Leidse archief kregen in dit hoofdstuk
een plaats. Deze prudentie draagt het
risico van vertekening in zich. Zo zijn de
conclusies over de liedcultuur vooral
gebaseerd op die liederen die opschudding veroorzaakten en daarom bewaard
bleven. De zangcultuur van alledag blijft
daardoor wat onderbelicht.
Binnen het Leidse boekenbezit blijkt
deze codex met 124 teksten verspreid
over 80 folia uniek. Het is het enige als
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te kwalificeren handschrift, met
nagenoeg louter berijmde teksten van
wereldlijke en geestelijke aard. Om het
in Leiden te kunnen plaatsen was een
scrupuleuze en deskundige codicologische analyse nodig. Doorslaggevend
voor die lokalisatie was de koppeling van
het papier, via de watermerken, aan het
papier in gebruik op de Leidse secretarie. Via andere ondersteunende gegevens, waaronder identificatie van
handschriften, kon dit handschrift uiteindelijk thuisgebracht worden als de
persoonlijke verzamelcodex uit de jaren
1472-1481 van de Leidse stadssecretaris
Jan Phillipsz. (ca. 1420-1509).
Vervolgens behandelt Brinkman tekstuele aspecten als dialectkenmerken,
stilistische overeenkomsten en gebruikte tekstsoorten. De codex bevat diverse,
opvallend vaak literaire, genres, waaronder zeer vroege refreinen. Een daarvan is de oudste Hollandse rederijkerstekst, voor zover nu bekend. Een
acrostichon onthult de auteursnaam, de
tot dusver onbekende Willem bastaard
van Wassenaar, die nu ineens de oudste
Hollandse rederijker is die we bij naam
en via werk kennen.
Brinkman typeert het handschrift als
een 'huisboek', waarvoor hij tijdens de
ontstaansperiode ook nog verschuivingen in functie weet aan te wijzen.
Bepalend voor het karakter van deze
bundel was samensteller Jan Phillipsz.,
die samen met zijn omgeving in beeld
wordt gebracht. De neergelegde wereldbeschouwelijke inzichten ontleedt
Brinkman via thema's als hemel en hel,
de ethiek van het dagelijks bestaan en de
strijd OM het eeuwige leven. Opmerkelijk zijn enkele teksten die te relateren
zijn aan het stedelijke ambtelijke milieu
van Jan Phillipsz. Een ervan zet deze
beroepsgroep zeer positief af tegen de
hoffunctionarissen, en wel vanwege hun
veel slechtere moraal.
Een samenvattende beschouwing

over stad en literatuur in Holland op
basis van de gewonnen inzichten sluit
deze studie af. Met enig voorbehoud
durft Brinkman de stelling aan dat zich
in Holland, in de periode tussen sprooksprekers en rederijkers, de aanzetten van
een autonome stedelijke literatuur voordeden, met een opvallend religieuze
toonzetting. Dit ging gepaard met een
zich ontwikkelende burgermoraal, die
wilde contrasteren met die van de adel.
Stadsklerken als Jan Phillipsz. waren
belangrijk in dat proces. Juist omdat
diens verzamelhandschrift zo nauwkeurig gedateerd en gelokaliseerd Icon worden, bleken veel gedichten bovendien
veel specifieker te interpreteren dan
anders mogelijk was geweest.
Het handschrift-Jan Phillipsz. heeft
in Herman Brinkman de aangewezen
onderzoeker gevonden. Erudiet en met
scherp inzicht analyseerde hij het via
diverse invalshoeken. Zijn overwegingen over mogelijke methodologische
problemen daarbij zijn verhelderend.
De verworven inzichten verwoordde hij
in een goed onderbouwd en uiterst
lezenswaardig betoog, dat verrassend
nieuw Licht werpt op het duistere literaire leven binnen een Hollandse stad voor
de rederijkers. Kortom, een voorbeeldige en inspirerende studie die leert dat er
wel degelijk wat gistte.

Anneke C.G. Fleurkens

J.W. de Vries (red.), Eene bedenkelijke
nieuwigheid. Twee eeuwen neerlandistiek. Hilversum, Verloren, 1997.
Verschillende instanties hebben op
diverse wijzen herdacht dat tweehonderd jaar geleden neerlandistiek voor het
eerst als afzonderlijk vak aan de universiteit is onderwezen. Zo ook de Leidse
universiteit, uiteraard: want de eerste
hoogleraar in dat vak, Matthijs Siegen-
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beek, werd op 10 augustus 1799 door de
curatoren van genoemde instelling
benoemd tot professor eloquentiae hol-

landicae extraordinarius.
De Leidse herdenkingsbundel, onder
redaktie van J. W. de Vries, bevat, na een
voorwoord van de redakteur, een zestal
bijdragen. Ze gaan achtereenvolgens
over de taalkunde (C. van Bree, M. van
den Toorn, M. van der Wal), de beoefening van de mediaevistiek (F. van
Oostrum), de studie van de literatuur
uit 17e en 18e eeuw in de twee daarop
volgende eeuwen (M. Spies), literatuurstudie tussen kunst en wetenschap (T.
Anbeek), taalbeheersing (A. Braet) en
het Nederlands als schoolvak in het v.o.
(H. Hulshof). Op enkele artikelen ga ik
wat nailer in.
Van Oostrums bijdrage, 'Van Coen en
nu en straks; de studie van de Middelnederlandse letterkunde' (p. 54-68)
heeft het vooral over personen en tendensen. Zijn verhaal begint niet bij
Siegenbeek, maar bij W.J.A. Jonckbloet,
`de eerste volwaardige hoogleraar op het
vakgebied der Nederlandse letterkundige geschiedenis' (p. 55). Diens grote
verdienste is dat hij 'de Nederlandse literatuurgeschiedenis aansluiting verschafte bij de grote Europese traditie, zoals
die voor de Middeleeuvven met name in
het Frans getoonzet was' (p. 57). De
'summa en apotheose' van het `pionierstijdperk' is de 'tweede, volrijpe druk'
1922) van de Ontwikkelingsgang van J.
te Winkel.
Het stuk van Spies, 'Van "vaderlandsch gevoel" tot Europees perspectief: de studie van de 17e- en 18e- eeuwse literatuur in de 19e en 20e eeuw. En
hoe verder?' (p. 69-83) beoogt een analyse van de `valkuilen die er gedurende
200 jaar Neerlandistiek voor ons gegraven zijn'. Er is weinig veranderd in de
canon van de topauteurs. Drie factoren
vormden met elkaar het `zeer krachtig
paradigma' tot ver in onze eeuw: de 'his-

torisch-maatschappelijke fundering van
het dichterlijke talent, de poetica van
gevoel en verbeelding, en het "vaderlandsch gevoel"' (p. 73). Over de relatie
tussen kunst en wetenschap bij de universitaire neerlandici uit de eerste helft
van deze eeuw zegt Spies: Toor het eerst
werd dichterschap een kwalificatie voor
een hoogleraarschap in de literatuur:
Verwey en nadien Van Eyck in Leiden,
later Heeroma in Groningen' (p. 77).
Spies lijkt hiermee te suggereren dat
genoemde koppeling er in de 19e eeuw
niet is geweest. Niets is minder waar: de
eerste neerlandici in het hoger onderwijs
— Simons in Utrecht, Lulofs in Groningen, Kinker in Luik — speelden als
dichters een zodanige rol in het literaire
circuit, dat zij er (mede) hun benoeming
aan te danken hebben gehad. Terecht
beklemtoont Spies dat de resultaten van
twee eeuwen neerlandistiek kritisch
moeten worden doorgelicht op hun
bruikbaarheid voor de toekomst. Ik
denk dat dat met name geldt voor de
tekstinterpretatie, gelet op de voor ons
instructieve manier waarop, twee eeuwen geleden, Lulofs, Kinker en anderen
met hun literaire verleden omgingen.
Anbeeks artikel, 'Liaisons dangereuses: literatuurwetenschap tussn kunst en
wetenschap' (p. 84-97), bespreekt onder
meer `waardeoordeel versus wetenschap', 'de interpretatie als hypothese' en
chedendaags positivisme'. Hij begint
met de neerlandistiek, maar heeft het
daarna uitgebreid over problemen uit de
algemene literatuurwetenschap. In zijn
inleiding gooit hij de knuppel al in het
hoenderhok: 'in hoeverre valt literatuurstudie te karakteriseren als wetenschap?'
(p. 84). Een probleem `waar wij nog
steeds mee worstelen' werd door Te
Winkel als eerste gesignaleerd: 'hoe kan
een literatuurgeschiedschrijver objectief
blijven terwijl zijn object zozeer waardebepaald blijkt?' (p. 86). Verwey 'worstelde met de verstrengeling van aandacht
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en oordeel en kwam er niet uit — evenmin als Te Winkel en velen [...] na hen
[...] tot in onze tijd' (p. 88). Daarna
bespreekt Anbeek de methodologische
discussies (p. 88-95). Hij wordt er niet
vrolijk van. Begrijpelijk: de theorievorming was veelal ondeugdelijk en
onvruchtbaar. Door dat alles uitgebreid
uit de doeken te doen verzuimt Anbeek
de vakgeschiedenis van de moderne
Nederlandse letterkunde een positieve
kwalificatie te onthouden die hij wet
geeft aan de beoefenaren van de
Midelnederlandse letterkunde. Naast al
het steriele gespeculeer is er ook iets
anders gebeurd. Ik denk aan die neerlandici die systematisch gegronde en
controleerbare uitspraken hebben gedaan over het artefact van het literaire
werk, door eenvoudig gebruik te maken
van grammatica, lexicon en poetica.
Evenmin te onderschatten is het werk
van diegenen die op dezelfde wijze uitspraken hebben gedaan over de receptie
van een tekst als esthetisch object. Daar
komt nog iets bij: de popularisering van
dit onderzoek, door universitaire docenten, in de richting van al die (`niet-professionele') leesgroepen en andere literaire clubs waar onze collega's een
gewillig oor vinden. De geschiedenis
van de gebruiker is niet het minste deel
van de vakgeschiedenis.
De bundel, met een intrigerend
omslag (`De bibliothecaris' (1566) van
Guiseppe Arcimboldo), bevat helaas een
vijftal foutieve pagina-aanduidingen in
de opgave van de `Inhoucr (p. 5), maar
gelukkig is die onzorgvuldigheid niet
representatief voor de feitelijke inhoud
van de bundel.

G.J. Vis (UvA)
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r
Nelleke Moser
Bertram Mouths
In Amstelodamum (1998, 5) beschrijft
T. Goedings Ten bijzonder rederijkersmanuscript. Het Gedenckboeck van de
schilder Jan Sieuwertsz Kolm (15901637)'. Het Gedenckboeck is een rijk
geillustreerde autobiografie, aangevuld
met liederen, gedichten en twee toneelstukken van Kolms hand. De afbeeldingen zijn niet alleen portretten van het
gezin Kolm, maar ook toneelfiguren,
tableaux vivants en blazoenen van de
Brabantse kamer Het Wit Lavendel,
waarvan Kolm lid was.

Het gaat goed met de Nederlandse biografie, zoals blijkt uit het Biografie
Bulletin. In 1999, 1 is aandacht voor
biografieen over Anne Frank, Brel,
Wilhelmina en Jan Hanlo. Over dat
laatste boek is Warn de Moor overigens
niet buitengewoon enthousiast.

De Boekenwereld (1998, 4) bevat een
artikel van J. Spoelder en R.J.A. to Rijdt
over een schilderij van een leerling met
prijsboeken van de Latijnse school in
Den Haag (`Bij de voorplaat'). L.
Buijnsters-Smets schrijft over `H.P.
Oosterhuis, een veelgevraagd illustrator
van kinderboeken in de negentiende
eeuw'. Er zijn recensies van G. Jaspers,

De zestiende eeuw in de stadsbibliotheek
Haarlem (door B. de Graaf); van J.
Mateboer, Bibliografie van het Nederlandstalig narratief fictioneel proza

1701 1800 (door P. Altena) en van P.
Schneiders, Nederlandse bibliotheekge-

schiedenis. Van librije tot virtuele bibliotheek (door L. Kuitert).

Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden
(1998, 3) bevat artikel over en een editie van het rederijkersstuk Van Menych
Sympel ende Outgedachte ende van
Cronijcke door R. Stein (`Cultuur in
context. Het spel van Menych Sympel
(1466) als Spiegel van de Brusselse politieke verhoudingen'). Het spel wordt
vooral belicht vanwege het felt dat het
inzicht biedt in de legitimering van de
bestaande sociale verhoudingen in de
middeleeuwen en de rol die de vorst
daarbij speelde. De twee centrale vragen
van het stuk zijn namelijk de afstamming en het gewenste gedrag van Karel
van Charolais. Het nummer bevat verder recensies van V.D. Roeper en G.J.D.
Wildeman, Reizen op papier. Journalen

en reisverslagen van Nederlandse ontdekkingsreizigers, kooplieden en avonturiers
(door L. Damen); G. Sonnemans (ed.),

Middeleeuwse verzamelhandschrifi-en uit
de Nederlanden en H. Kienhorst, G.
Sonnemans (ed.), Net Tiibingse SintGeertruihandschrifi- (door R. van den
Berg); H. Luijten en M. Blankman
(ed.), Minne- en zinnebeelden. Een

bloemlezing uit de Nederlandse emblematiek (door E. Stronks); A. Maljaars, Net
Wilhelmus. Auteurschap, datering en
strekking. Een kritische toetsing en nieuwe
interpretatie (door A. Th. van Deursen).
Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden
(1998, 4) bevat recensies van o. a. L.
Kooijmans, Vriendschap en de kunst van
het overleven in de zeventiende en achttiende eeuw (door D. Haks); E. Sjoer,
Lessen over welsprekendheid. Een typering
van de retorica's van de eerste hoogleraren
in de Nederlandse welsprekendheid in de
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Noordelijke Nederlanden (1797-1853) Strasse?' Bzzlletin (1999, 264) staat in
(door G.J. Johannes); J. Dane, De het teken van Bij nailer inzien en bevat
vrucht der Bijbelsche opvoeding'. Popu- artikelen en interviews over/met/van
laire leescultuur en opvoeding in protes- Voskuil, Frida Vogels en Bert Weijde.
tants-christelijke gezinnen, ca. 18801940 (door J. Sturm); E.Stronks,
Stichten of schitteren. De poezie van
De Driemaandelijkse Bladen (1998, 4)
zeventiende-eeuwse gereformeerde predigeven onder het motto 'Balms in duplo'
kanten (door A.G.C. Fleurkens); A.A. een overzicht van de persoon en het
Sneller, Met man en macht. Analyse en
werk van K.H. Heeroma alias Muus
interpretatie van teksten van en over vrou- Jacobse. Het nummer bevat bijdragen
wen in de vroegmoderne tijd (door E. aan een symposium ter herdenking van
Kloek); P. Obbema, De Middeleeuwen in
de 25e sterfdag van Heeroma in 1997.
handen. Over de boekcultuur in de late Zijn activiteiten als dialectoloog, taalMiddeleeuwen (door. M. van Kuik); historicus, dichter en medievist worden
P. Berendrecht, Proeven van bekwaam- belicht door respectievelijk J. Goosheid. Jacob van Maerlant en de omgang sens, T. Hofstra, H. Entjes en F. van
met zijn Latijnse bronnen (door. J. van Oostrom. Het nummer wordt afgesloHerwaarden).

Bzzlletin (1988, 260) is een themanummer over eendagsvliegen, al noemen ze het anders: over schrijvers die
vooral dankzij een boek voortleven,
Theo Thijssen, Jan Cremer (het praatje
dat Komrij bij de huldiging to Enschede
hield), een interview met Remco
Campert (dat wat uit de toon valt). De
naam Kellendonk is wat verrassend, die
van Hildebrandt wat minder. Van
Marcellus Emants wordt juist het belang
van zijn overige werk (naast Een nagelaten bekentenis) benadrukt.

ten met een bibliografie van Heeroma's
werk, waaronder ook zijn literaire productie als Muus Jacobse.

Dutch Crossing (1998, 1) wordt grotendeels in beslag genomen door de
renaissance. Naast een vertaling van
Huygens staat een nieuwe vertaling van
Willem van Oranje's 'Apology' voor de
Staten Generaal — vooral voor historici
interessant. Tevens een artikel van Judit
Gera over Gorter en Van Gogh.

Frame (1998, 3) bevat een herwaardering van de Afrikaanse streekroman (of:

farm novel, door H.P. van Coller. Hij
Bzzlletin (1999, 263) staat in het teken
van stad en literatuur. Gedeeltelijk thematische beschouwingen (Peter Claessens over Bordewijk), gedeeltelijk biografisch (Paul Gellings over vier huizen
waarin Harry Mulisch heeft gewoond).
Verder onder andere: over het Haarlem
van Louis Ferron, het Moskou van
Walter Benjamin, het Parijs van Pierre
Reverdy. Het nummer opens met een
fraaie beschouwing van Hans Aarsman,
`Entschuldigung, wie heisst denn diese

wijst erop dat het genre parodistisch
postmodern gebruikt wordt door de
jongste generatie schrijvers, en dat het zo
politiek ingezet kan worden.

Historisch Tijdschrift Holland (1998,
4/5) is een themanummer over liefde.
Voor neerlandici kunnen interessant
zijn: R. Veenman, `Heinsius en Rossa:
ware liefde? Over de liefdespoezie van
een Leidse humanist' en L. Kooijmans,
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liefde in opdracht. Emotie en berekening in de dagboeken van Willem
Frederik van Nassau'. J. van Waterschoot bespreekt naar aanleiding van de
tentoonstelling `Meisjes' in het Multatuli Museum het liefdesleven van
Eduard Douwes Dekker en diens opvattingen over vrouwen, emancipatie, liefde en politiek.

In Indische Letteren (1998, 3/4) onder
andere een bijdrage van Gerard Termorshuizen over de receptie van Indische literatuur. Hij volgt vooral de glorietijd, die overigens vooral kwantitatief
lijkt te zijn (`Daar heb je waarachtig
weer een Indische roman'). Dat de kwaliteit hieronder leek te lijden, zit de grote
namen uit die tijd (P.A. Daum), begrijpelijk, dwars.

M. Meijer over de voordelen en valkuiben van interdisciplinariteit. R. Delvigne
bespreekt enkele historische achtergronden van De tranen der acacia's van
W.F. Hermans. N. Noordervliet en
H. Stouten brengen in Ten voetstap in
het natte zand' Belle van Zuylen tot
leven. Th. Mohlmann beschrijft de
voorbereidingen voor de nieuwe Nederlandse literatuurgeschiedenis en de principiele en pragmatische keuzes die daarbij gemaakt worden Neer geiten in het
kolenveld. Op weg naar een nieuwe
Nederlandse literatuurgeschiedenis).
Het nummer bevat recensies van onder
meer M. Keblusek, Boeken in de hofitad.

Haagse boekcultuur in de Gouden Eeuw
en H. Bots, O.S. Lankhorst en C. Zevenbergen (red.), Rotterdam bibliopolis.

Een rondgang tangs boekverkopers uit de
zeventiende en achttiende eeuw (beide
door P.J. Verkruijsse) en van H.G.M.
Prick, In de zekerheid van ei gen heerlijk-

In Jong Holland (1998, 4) komt Van
Gogh aan de orde. Jan Husker schrijft
over de paradoxale status van enkele
brieven van Van Gogh: nooit verstuurd,
wel gepubliceerd.

Lampas (1999, 1) bevat een artikel van
V. Hunink over een verwijzing in het
werk van Komrij naar De gouden ezelvan
Apuleius. Hunink koppelt dit motief
aan de anti-idealistische poetica van
Komrij ("Wie dichten kan is nog niet
dom genoeg". Gerrit Komrij en
Apuleius').

In Literatuur (1998, 6) schrijft J. Koch
over de Couperus' Italieroman Aan den
weg der vreugde uit 1908 (`Hagedisje in
de zon'). Centraal in het artikel staan de
symbolische antithesen in de roman die
het koude, ziekelijke noorden tegenover
het sensuele, geneeskrachtige zuiden
plaatsen. W Poelstra spreekt met

heid. Het leven van Lodewijk van Deyssel
tot 1890 (door P. Hoffman).

In Literatuur (1999, 1) geeft T. Anbeek
een schets van de geschiedenis van de
roman van de klassieke oudheid tot
heden. Op basis hiervan voorspelt hij
dat auteurs die publiekgericht willen
schrijven (ook al worden ze daarmee
slecht ontvangen in de literaire kritiek)
zullen terugkeren naar beproefde technieken als spanning en plot (`De roman
in de eenentwintigste eeuw. Terug naar
de bron?'). L. Jensen schrijft over
Nederlandse vrouwentijdschriften in de
achttiende en negentiende eeuw (`Van
Dames-Post tot Onze Roeping). Ze
onderscheidt verschillende categorieen:
enerzijds vroege tijdschriften, die aan
handwerken en mode gewijd waren en
waarin moralistische lectuur voor en
door vrouwen werd aangeprezen en
anderzijds de latere politieke, emancipatorische tijdschriften die in de eerste
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feministische golf op de markt kwamen.
0. Westers speurt naar de wortels van
negentiende-eeuwse rederijkerskamers
in studentencorpora, onder meer in
Leiden ('Rederijkers, studenten en voordrachtskunst in de negentiende eeuw').
Er is volop aandacht voor de contacten
met buitenlandse literatuur in dit nummer. M. Steenmeijer schrijft over de
opgeblazen stijl in boekenbijlagen van
Spaanse kranten (`Hardnekidge mythomanie, troostende metafysica's. Spaanse
versus Nederlandse literaire kritiek').
J. Grave interviewt C. ter Haar, hoogleraar neerlandistiek in Munchen, over
twintig jaar Nederlandstalige literatuur
in Duitsland en M. Janssens schrijft over
Walschap en Vlaanderen. N. Noordervliet en H. Stouten verplaatsen zich in
de achttiende-eeuwse schrijfster Petronella Johanna de Timmerman. Het
nummer bevat recensies van de volgende boeken: Karel ende Elegast. Vert. door
K. Eykman, bez. door A.M. Duinhoven
(door R. Resoort); C. Huygens, Trijntje

Cornelis; een volkskomedie uit de Gouden
Eeuw. Ed. H.M. Hermkens, vert. P. Verhuyck (door M. van Otegem); S. Huigen, De weg naar Monotapa. Neder-

landstalige representaties van geografische,
historische en sociale werkelijkheden in
Zuid-Afiika (door A. Zuiderweg); R.
Aerts, De letterheren. Liberale cultuur in
de negentiende eeuw. Het tijdschrift De
Gids (door W. van den Berg); H. Brems
e.a. (red.), Nederlands 200 jaar later.
Handal* ngen Dertiende Colloquium
Neerlandicum en J.W. de Vries (red.),
Rene bedenkelijke nieuwi gheid. Twee
eeuwen neerlandistiek (beide door N.
Laan).

van de uiting van emoties bij middeleeuwse vorsten niet moeten worden
opgevat als een kinderlijke, ongecontroleerde reactie op gebeurtenissen, zoals
Huizinga suggereerde, maar als middelen die de beeldvorming rond de vorst
bepaalden, zoals alle vormen van hooding en gebaar deel uitmaakten van
gestileerde rituelen. E Brandsma bespreekt onder de titel lachen met die
middeleeuwers?' een viertal recent verschenen boeken over komische genres in
de middeleeuwen, te weten De jongeman

met twa4f vrouwen. Boerten uit de
twaalfde en dertiende eeuw, vert. en
ingel. door E. van Altena; Medieval
comic tales, ed. D. Brewer; F.J. Lodder,
Lachen om list en lust. Studies over de
Middelnederlandse komische versvertellingen M. Bayless, Parody in the Middle
Ages. The Latin tradition. R. Zemel
bespreekt de rol van Maria van
Champagne als opdrachtgeefster van
Chretien de Troyes' Lancelotroman.
Zemel spiegelt de verhouding van de
personages in de roman aan die tussen
Chretien en Maria van Champagne, en
concludeert dat Chretien een literair
spel speelde. Door Maria als opdrachtgeefster in zijn proloog te noemen,
schonk Chretien haar niet alleen de eer
van als Muze gefunctioneerd te hebben,
maar ook de verantwoordelijkheid voor
het thema van de roman: liefde buiten
het huwelijk. Het nummer bevat verder
recensies van onder andere: J. Janssens
en M. Meuwese, Jacob van Maerlant

Spiegel Historiael. De miniaturen uit het
handschrift Den Haag, KB KAJOC (door
E. Mantingh); S. Severus, Het leven van
de heilige Martinus, vert. en ingel. door
P. Nissen en E. Rose (door W. van
Egmond); W. van Anrooij, Heiden van

Madoc (1998, 3) bevat een artikel van
M. Hageman, 'De tranen van de keizer.
Emotioneel vertoon als vorstelijk ritueel
in de negende en tiende eeuw', waarin
de auteur laat zien dat beschrijvingen

weleer. De negen besten in de Nederlanden

(1300-1700) (door R. Stein).
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Madoc (1998, 4) is een afscheidsnummer voor redacteur E. Mantingh, met
bijdragen van huidige en vroegere redactieleden. Dit zorgt voor een afwisselende of-levering. S. Oppenhuis de Jong
schrijft over een episode in de Lancelotcompilatie, de Luikse fragmenten en
de Oudfranse Perceval (`.V.c. merchis,
biax tres dols sire'). K. van Vliet schrijft
over 'De zalige nagedachtenis van deken
Otto; de annalen van St-Marie beschouwd in hun context' en R. Harp
gaat in op muziekinstrumenten in opgegraven Azteekse steden (`Een kleine terts
in de benen'). J. Westerman interviewt
de Frans-Catalaanse kunsthistoricus
Xavier Barral i Altet over diens visie op
de middeleeuwen. H. van Engen vraagt
zich of `Schreef Jacob van Maerlant oorkonden voor de heer van Voorne?' en
N.J. Brederoo laat zien hoe Jeanne d'Arc
gezien werd door cineasten, in de serie
over de middeleeuwen in de film. WP.
Gerritsen en W. Wilmink geven een
voorproefje van een boek over middeleeuwse lyriek; Th. Summerfield schrijft
over Robin Hood (`Eeuwenoud en
springlevend); L. Bosman schrijft over
beeldvorming in 'De uitvinding van de
gotiek; abt Suger sinds Erwin Panofsky'.
Andere onderwerpen die aan bod
komen zijn kleding (0. Vervaart, 'Van
stof tot gewaad. Adviezen over kleding
van Adriaan Boeyens en Nicolaas
Everaerts'), rituelen (M. Hageman, 'De
gebeten hond? Het gebruik van honden
in rituelen van vernedering') en tuinen
(M. Rappolat, Ten middeleeuwse lusthof'). T Sterk blikt terug op de vroegste
geschiedenis van Madoc en in de serie
`De multimedievist' schrijft J. van
Gemert over websites op het gebied van
de middeleeuwse muziekgeschiedenis.

Mededelingen van de Stichting Jacob
Campo Weyerman (1998, 3) bevat twee
artikelen over Dirk Kuipers, muntmees-

ter, schilder, dichter met een `wispelturigen, zedelozen, verwilderde en verkwistende aard', zoals de brief luidt waarmee
men hem op vierenveertig-jarige leeftijd
voor de eerste maal in het verbeterhuis
to Dordrecht liet plaatsen. P. Breman
schetst Kuipers' levensloop en geeft
diverse proeven van diens dichterschap
(Dirk Kuipers (1733-1796), onverbeterlijk kunstenaar') en P. Altena gaat
dieper in op een reeks gedichten die
Kuipers aan diverse ballonvaarten wijdde (`"Geen stervling deed ooit zulk een'
smak". Dirk Kuipers en de Historie en
het Einde der Luchtbollen (1786)').
Verder in dit nummer: J. Bruggeman,
`De betekenis van het woord theebriefje'
en recensies van o.a. Gerrit Paape, De
Bataafiche Republiek (...). Ed. P. Altena
en M. Oostindie (door A.J. Hanou) en
van P.J. Buijnsters en L. Buijnsters-de
Smet, Bibliografie van Nederlandse

school- en kinderboeken 1700-1800
(door M. de Niet).

Millennium (1998, 2) bevat recensies
van de volgende boeken: B. Besamusca
en A. Postma (ed.), Lanceloet. De Middelnederlandse vertaling van de Lancelot
en prose overgeleverd in de Lancelot-compilatie (...) (door G. Claassens); B.A.M.
Ramakers, Spelen en figuren. Toneelkunst
en processiecultuur in Oudenaarde tussen
Middeleeuwen en Moderne Tijd (door P.
Trio); G.H.P. Sonnemans, Functionele
aspecten van Middelnederlandse versprologen (door D. van der Poel); R.E.V.
Stuip en C. Vellekoop (red.), Emoties in
de Middeleeuwen (door T. Lemmers); R.
Stein, Politiek en historiografie. Het ontstaansmilieu van Brabantse kronieken in
de eerste heft van de vijftiende eeuw (door
J.W.J. Burgers); A. Zeebout, Tvoyage
van ether Joos van Ghistele (ed.
R.J.G.A.A. Gaspar) (door I. Bejczy).
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Musaeus (1998, 2) heeft als thema
`toverij'. De gebruikelijke opzet wordt
gehanteerd: het nummer biedt verschillende passages over toverij uit zeventiende-eeuwse teksten, ieder voorzien van
een bondige inleiding. Twee artikelen
gaan aan de passages vooraf. J.F. van,
Dijkfiuizen confronteert twee zeventiende-eeuwse Engelse traktaten over
duiveluitdrijving met de fysieke en talige uitbeelding van bezetenheid in
Shakespeare's King Lear (Mystiek
lichaam, King Lear en bezetenheid) en
B. Thijs schrijft over De betoverde
Weereld van Balthasar Bekker, waarin
bijgeloof bestreden wordt met een
moderne vorm van bijbelexegese
(`Balthasar Bekker (1634-1698): ijsbreker van het bijgeloof').

van de zestiende eeuw door hem uitgegeven met een inleiding en commentaar
om dienst to doen in de strijd tegen de
Reformatie (Maria van Hout and her
Carthusian Editor'). Het nummer bevat
recensies van onder meer Het leven van

de zalige maagd Clara. De middelnederlandse bewerking van de Legenda Sanctae
Clarae Virginis (ed., vert. en inl. L.
Jongen e.a.) (door M. Piters).

Ons Geestelijk Erf (1998, 1) bevat een

In De Parelduiker (1998, 3) publiceert
H.T.M. van Vliet reisaantekeningen die
J.H. Leopold in Italie maakte. Van Vliet
laat zien hoe een onuitgesproken liefde
en een schilderij van Botticelli als inspiratiebronnen voor Leopolds poezie
gefungeerd hebben ("Hier ligt de
wereld in een droom". Italiaanse reisaantekeningen van J.H. Leopold'). Ch.
Vergeer beschrijft Van Schendels verhouding met Italie, waar hij veeleer om
gezondheidsredenen dan om romantische affiniteit met het zuiden ging
wonen (Verdichtsel van zomerjaren.
Het heimwee van Arthur van Schendel'). N. Maas bespreekt in de reeks over
satirische tijdschriften in Nederland het
blad Abraham Prikkie's op- en aanmerkingen. Verder in dit nummer: J. Versteegh, Dichter op de saffische rots. Jan
Engelman en Saar de Swart — hun
vriendschap' en N. Keuning, 'Nu weet
ik wie gij zijt. Leven als Reve in
Frankrijk'. In de rubriek Laagwater
gegevens over Cheops, Jopie Breemer,
Italiaanse belangstelling voor Nederlandse poezie en over Simon Vestdijk.

artikel van H. Kienhorst en M.M. Kors
over verzamelhandschriften (`Corpusvorming van Ruusbroecs werken').
K.M. Christensen schrijft over de editoriale bemoeienissen van een karthuizer
procurator uit Keulen met een tractaat
van de Oisterwijkse begijn Maria van
Hout. Haar Der rechte wech zo der evangelische volkomenheitwerd aan het begin

De Parelduiker (1998, 4) is geheel
gewijd aan Johan Polak. Het nummer
bevat artikelen over zijn leven (door
T. Moller), Polak als uitgever (door
M. Pieters), de breuk met Gerard Reve
(door K. Gottlieb), Polak als editeur
(door H.T.M. van Vliet), Polak als

Ons Erfdeel (1998, 5) besteedt aandacht aan de veranderende verhouding
tussen Zuid-Afrika en Nederland: Eep
Francken schrijft over Riana Scheepers
CVrouwen winnen in Afrikal en Ena
Jansen vergelijkt 'De culturele relatie
Nederland-Zuid-Afrika: vroeger en nu'.
Nederland zou een soort poort tot de
rest van de wereld kunnen zijn voor
Zuid-Afrika, aldus Jansen. Recensies
over onder andere Ester Jansma (door
Geert Buelens), Jacques Hamelink
(door Kees van Domselaar), Jan Kal
(door Aart van Zoest) en Cobra (door
Juleke van Lindert).

'
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bibliofiele verzamelaar (door S.A. Bakker), Polak en Van Gennep (door H.
Groenteman) en over Polak als doctor
honoris causa (door A.D. Leeman).
Naast de aandacht voor Polak zijn er nog
de vaste rubrieken. N. Maas schrijft in
de serie `Satirische tijdschriften in
Nederland' over De Ware Jacob, een blad
dat aan het begin van de twintigste eeuw
ruim tien jaar verscheen.

De Poeziekrant (1999, 1) herdenkt
Vasalis, bij monde van Yves T'Sjoen en
Remco Ekkers. Interviews met Huub
Beurskens (`Peter Nijmeyer had een lang
gesprek') en Miriam Van hee. Nieuw
werk van onder andere Rob Schouwten,
Maarten Doorman en B. Zwaal.

Quaerendo (1998, 3) bevat een artikel
van A. Leerintveld over de bibliotheek
van Constantijn Huygens (`Magnificent
paper: the library of Constantijn Huygens') en een recensie van N.M. Orenstein, Hendrick Hondius and the business

kel) werd gepresenteerd. Het nummer
bevat tevens een recensie van deze editie
door H. Pleij. In de bijdragen wordt
aandacht besteed aan problemen die
kenmerkend zijn voor verzamelhandschriften: de mogelijke samenwerking
tussen kopiIsten en de materiele en
inhoudelijke verwantschap tussen de
delen van een convoluut. De artikelen
zijn: H. Brinkman, 'Het Comburgse
handschrift en de Gentse boekproductie
omstreeks 1400'; J. Schenkel, `Tekstcollecties: wullekeurig of weloverwogen? Een verkenning naar aanleiding
van de "Comburg-collectie"'; J.A.A.M.
Biemans, 'Hand I: kopiist of bezitter?
Suggesties vanaf de zijlijn'; W. Kuiper,
`De filoloog als patholoog-anatoom';
W.P. Gerritsen, 'Het verzamelhandschrift in de literatuurgeschiedenis';
H. van Dijk, `Verzamelhandschriften en
literatuurgeschiedschrijving. Verslag van
een forumdiscussie'. Het nummer
wordt afgesloten met een register op de
jaargangen 1 tot en met 5 door R. van
Eekelen.

of prints in seventeenth-century Holland
(door M. Keblusek).

Quaerendo (1998, 4) bevat de volgende artikelen: Chr. Coppens, 'Seven
liberal arts and ten commandments: the
decoration intended for the library of
the Celestine Monastery of Heverlee,
Louvain'; P. Begheyn SJ, 'Incunabula
in the library of the jesuit college at
Maastricht, 1733'; J. Storm van Leeuwen, An unknown book of William of
Orange discovered'.

Queeste (1998, 2) is gewijd aan het
Comburgse handschrift. Het nummer
bevat de teksten van lezingen die werden
gehouden op een studiedag in Groningen in 1997, waar de integrate editie van
de teksten uit het Comburgse handschrift (door H. Brinkman en J. Schen-

Septentrion (1998, 4) besteedt aandacht aan de onlangs overleden Anton
van Wilderode, en eert hem met een bijdrage van Dirk de Geest (`Un Virgile
Flamand') en enkele vertalingen van zijn
poezie. Tevens is er aandacht voor
Jacques Brel en Cees Nooteboom.

Septentrion (1999, 1) gaat voort met de
promotie van Nederlandse literatuur
van Europees formaat. Het is de beurt
aan Harry Mulisch, wiens Ontdekking
van de hemel door twee vertalers wordt
ontleed. Verder een beschouwing over
J.H. Donner, goede vriend van Mulisch,
van wie ook twee artikelen zijn vertaald.
Andre Klukhuhn beschouwt de band
tussen markt en universiteit (en de problematische verhoudingen tussen de
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twee). Verder: van en over Guido
Gezelle, Cyriel Buysse, Rutger Kopland
en Annie M.G. Schmidt.

Spiegel Historiael (1998, 11/12) is een
themanummer over Nederland en het
fin-de-siecle 1880-1919. Voor neerlandici kunnen voor al de volgende artikelen interessant zijn: E. Smulders,
lournalistiek en pers in het fin-de-siecle' en M. Braun, `Socialisme en feminisme. Liefde en politiek in twee tendensromans' (over C. Goedkoop, Hilda
van Suylenburgen C. Huygens, Barthold
Megan, beide uit 1897).

nissociologie, cultural studies en literatuurwetenschap?). Het nummer bevat
besprekingen van de volgende boeken:
J.A.A.M. Biemans, Onsen Speghele Ystoriale in Vlaemsche (door J. Reynaert);
W. Scheepsma, Deemoed en devotie. De

koorvrouwen van Windesheim en hun
geschriften (door M.K.A. van den Berg);
A.M.J. van Buuren, Den duytschen
Cathoen (door A. Faems); K. Enenkel en
Ch. Heesakkers (eds.), Lipsius in Leiden
(door W. Waterschoot); J. Jansen (red.),

Zeven maal Hooft (door W. Waterschoot); J. Jansen (red.), Omnibus idem.
Opstellen over P.C. Hooft (door W.
Waterschoot); B. Slijper (ed.), IC.
Bloem, de brieven aan Albert Verwey
(door M. de Smedt).

In Spiegel der Letteren (1998, 4)
schrijft W. van Anrooij over 'Het reisjournaal van Sint Brandaan, het publiek
en de waarheid'. Hij concludeert dat het
verhaalkader, het reisjournaal, in veel
interpretaties wordt beschouwd als een
onderdeel van het verhaal: Brandaan
zou op reis moeten om een door hem
verbrand boek te herschrijven. Volgens
Van Anrooij is het schrijven van het reisverhaal slechts een middel om de aanschouwde wonderen te boekstaven. Het
doel van de reis is dat Brandaan zijn
eigen geloof moet herstellen. H. van
Lierop-Debrauwer wijdt een artikel aan
Mensje van Keulen als 'clubbelpublieksauteur'. Ze gaat na in hoeverre de waardering voor het oeuvre van Van Keulen
samenhangt met het feit dat ze zowel
voor kinderen als volwassenen schrijft.
H. Kienhorst en H. Mulder publiceren
een frragment van een Middelnederlandse vertaling van het Chanson d'Aspremont en J. Baetens geeft aan de hand
van Imagenation. Popular images ofgenetics van Jose van Dijck een beeld van het
onderzoek naar cultuur en wetenschap
zoals dat aan de Universiteit Maastricht
wordt verricht (Beeldvorming en verhaal. Genetisch onderzoek tussen ken-

In het Tijdschrift voor Nederlandse
Taal- en Letterkunde (1998, 3) zetten
A.M. Duinhoven en J.W. Klein hun in
een eerder nummer van TNTL gestarte
discussie over het overleveringsproces
van Karel ende Elegast voort (A.M.
Duinhoven, Kopiist, corrector en bewerker. Antwoord aan J.W. Klein' en
J.W. Klein, `Repliek. Oraliteit en de
Karel ende Elegast'). J. Jansen schrijft
over 'De drie deugden des toneelstijls in
Vondels Tereche bij Jeptha . M. Klein
laat zien dat Couperus' Psyche gebaseerd
is op Plato en Plotinus en dat er tevens
een band bestaat met een ander werk
van Couperus, Metamorfoze. Op grond
van deze inzichten geeft Klein een nieuwe interpretatie van Psyche (`Op weg
naar Het. Over het sprookje Psyche van
Louis Couperus'): Het nummer bevat
recensies van H. Pleij, Dromen van

Cocagne. Middeleeuwse fantasieen over
het volmaakte leven (door P. Verhuyck);
H. Brinkman, Dichten uit liefde. Literatuur in Leiden aan het einde van de
middeleeuwen (door D. van der Poel);
E. Stronks, Stichten of schitteren. De poezie van zeventiende-eeuwse gereformeerde
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predikanten (door M. de Bruin); O.W.
Dubois, Een vriendschap in Reveilkring.
De omgang tussen Isaac da Costa en
Willem de Clercq (1820-1844) (door
M. van Hattum); M. van Hattum, Jan
Frederik Helmers (1767-1813). Leven en
werk van een Amsterdamse wereldburger
(door N. Maas); J.-W. van de Weij,

in de Republiek. Een overzicht. (red. E.
Kloek e.a.) (door L. van Gernert); M.
van Nieuwstadt, De verschrikkingen van
het denken. Over Menno ter Braak (door
I. Koch); E. du Perron, Het land van herkomst (ed. F. Bulhof en G.J. Dorleijn)
(door H.T.M. van Vliet). In de rubriek
Interdisciplinair' worden besproken:
G. Mak, Mannelijke vrouwen. Over

Beweging en bewogenheid. Het prozagedicht in de Nederlandse literatuur aan het grenzen van sekse in de negentiende eeuw
einde van de negentiende eeuw (door (door E. van Boven) en R. Aerts, De letterheren. Liberale cultuur in de negentienE. Leijnse).
TNTL (1998, 4) opent met een bij- de eeuw: het tijdschrifi De Gids (door
drage van J.H. Winkelman naar aanleiding van De burggravin van Vergi. Een
middeleeuwse novelle, vert. door W. Wilmink, ingel. door W.P. Gerritsen, ed.
R. Jansen-Sieben (`IDe Burggravin van
Vergi kreeg een nieuwe jas'). A. de Jeu
beschrijft het netwerk van contacten van
de Friese schrijfster Eelckje van
Bouricius (`Eelckje van Bouricius: een
zeventiende-eeuwse dichteres in de
marge van de literaire wereld'). S. van
Dijk en T. van Raamsdonk vergelijken
twee feministische manifesten uit de
achttiende eeuw ("Ik vermane mijne
Sex: leer denken, net denken...". Betje
Wolff en Jeanne Leprince de Beaumont..
plagiaat of citaat zonder bronvermelding?'). Verder bevat het nummer recensies van: W. Scheepsma, Deemoed en

devotie. De koorvrouwen van Windesheim
en hun geschriften (door J. van Aelst);
K. van Dalen-Oskam, Studies over Jacob
van Maerlants Rijmbijbel (door E. van
den Berg); Met en zonder lauwerkrans.
Schrijvende vrouwen uit de vroegmoderne
tijd 1550-1850: Van Anna Bijns tot Elise
van Calcar(red. R. Schenkeveld- van der
Dussen, K. Porteman, L. van Gemert en
P. Couttenier) (door T. Streng en A. van
Toorn); Jacob Cats, Sinne- en minnebeelden, ed. H. Luijten (door K. Porteman); T. Streng, Geschapen om te schep-

pen? Opvattingen over vrouwen en
schrijverschap in Nederland, 1815-1860
(door L. van Gernert); Vrouwen en kunst

0. Praamstra).

Het Tijdschrift voor sociale geschiedenis (1998, 3) bevat een artikel van M.
Braun over Hilda van Suylenburg (1897)
door Cecile Goekoop- de Jong van Beek
en Donk ("Het recht even goed te leven
als een man". Hilda van Suylenburg:
tekst en context van een emancipatieroman'). Verder: H. Gras en Ph. H.
Franses, 'Toneelverval getoetst: een statistische analyse van het theaterbezoek
te Rotterdam in de eerste helft van de
negentiende eeuw'.

In Tirade (1999, 378) behandelt A. van
Dantzig Vestdijk en de psychiatrie', wat
neerkomt op een beschouwing over
angst in zowel literair werk als Het wezen

van de angst.

In Vaktaal (1998, 2) belooft A.J.
Gelderblom dat de nieuwe literatuurgeschiedenis (de `opvolger van Knuvelder') ondanks 9 auteurs voor 7 delen 1
mooi verhaal gaat worden.

In de Verslagen en mededelingen van
de Koninklijke Nederlandse Academie
voor Nederlandse Taal- en Letterkunde
schrijft M. Janssens drie artikelen over
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Hugo Claus en William Faulkner. Van
een korte receptiegeschiedenis naar `textuele confrontaties' tot aan de merkwaardige vraag `plagiaat, "plagiaat", of
(plagiaat)'. Verder: Willy Spillebeen
over L'Histoire du Soldat.

De wederopgestane Vestdijkkroniek
(1999, 90) geeft het verslag van het symposium 'Haalt Vestdijk de 21 ste eeuw'.
Verschillenden buigen zich over deze
vraag, waarbij opvalt dat ook hier veel
aandacht is voor Het wezen van de angst
(Gerrit Glas en Rene Marres).

In Vooys (1998, 4) gaat de disucssie over
Marsman tussen Arie Verhagen en
Fabian Stolk nog even door. Verder veel
interdisciplinariteit: pointillisme bij
Lodewijk van Deyssel, muziek bij Anna
Enquist, wetenschap bij Willem
Bilderdijk, film bij Willem Jan Otten.

In Vooys (1999, 1): Redbad Fokkema
over Elisabeth Eybers (een reactie op het
proefschrift van Ena Jansen), Gaston
Franssen over Willem Paaps Vincent
Haman en Jeroen Kapteijns over W.F.
Hermans en zijn gelijk in het maatschappelijk debat.
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nen over dit onderwerp. Aan het woord
komen P.J.A.N. Rietbergen, L. Noordegraaf, J. Spaans, E. Kloek, E.J. Sluijter,
T. van Strien, L.P. Grijp, en G. Vanpaemel. Van Strien schenkt in zijn bijdrage over de historische letterkunde
aandacht aan twee vormen van interdisciplinariteit: die van de historische
benadering, waarbij de neerlandistiek
gebruik maakt van geschiedenis, theologie, Neolatijn, kerk-, kunst-, muziek-,
theater- en boekgeschiedenis en die van
een soms meer a-historische benadering, waarbij de aandacht voor verhoudingen tussen man en vrouw, de positie
van minderheden en beeldvorming
be' angrijk is, en waarbij gebruik gemaakt wordt van de inzichten die de
sociologie, de antropologie en de psycho-analyse bieden. Die interdisciplinariteit blijkt ook uit de ruim vijftien
besprekingen van recente edities, bundels en studies de historische letterkunde van het Nederlands betreffende. Om
to volstaan met de publicaties op het
gebied van beeldvorming, schrijvende
vrouwen, boekgeschiedenis en reisverslagen: M. Meijer Drees, Andere landen,

andere mensen. De beeldvorming van
Holland versus Spanje en Engeland omstreeks 1650 wordt besproken door
A.J. Hoenselaars en Vreemd yolk.
Beeldvorming over buitenlanders in de
vroegmoderne tijd (red. H. Hendrix en
T. Hoenselaars) wordt besproken door

Zeeland (1998, 4) bevat o.a. een recensie van K. Bostoen, Bonis in bonum:
Johan Radermacher de Oude (15381617), humanist en koopman (door

L.E. Jensen; Met en zonder lauwerkrans.

F.F.X. Smulders).

Dussen, K. Porteman, L. van Gernert en
P. Couttenier) wordt besproken door
M.B. Smits-Veldt; Rotterdam bibliopolis.

Het van zichzelf reeds interdisciplinaire
tijdschrift De Zeventiende Eeuw
(1998, 2) is gewijd aan interdisciplinariteit. Voorafgegaan door een inleiding
van L. Noordegraaflaten auteurs uit verschillende vakgebieden hun licht schij-

Een rondgang langs boekverkopers uit de
zeventiende en achttiende eeuw (red.

Schrijvende vrouwen uit de vroegmoderne
tijd 1550-1850: Van Anna Bijns tot Elise
van Calcar(red. R. Schenkeveld- van der

H. Bots, O.S. Lankhorst, C. Zevenbergen) wordt besproken door A.M. Th.
Leerintveld; en tot slot bespreekt
B. Thijs twee publicaties over overzeese
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avonturen: V.B. Roeper en G.D.J.
Wildeman, Reizen op papier. Journalen

en reisverslagen van Nederlandse ontdekkingsreizi gers, kooplieden en avonturiers
en Om de Zuid. De eerste schipvaart naar
Oost-Indie onder Cornelis Houtman,
1595-1597, opgetekend door Willem
Lodewycksz. (vert., ingel. en geannot.
door V. Roeper en D. Wildeman).
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In de reeks Cahiers voor Nederlandse
letterkunde is in november 1998 een
aflevering verschenen die handelt over
het literaire werk van R. Blijstra (19011975). Hans van Stralen bespreekt in
zijn artikel eerst de literatuuropvattingen van Blijstra, die een gezaghebbend
criticus was in bladen als Critisch
Bulletin en Het Vrije Volk en ook pleitte
voor vormen van science fiction. Daarna
laat Van Stralen zien dat Blijstra zich in
zijn verhalend proza vooral heeft beziggehouden met de problematische verhouding tussen individu en samenleving en steeds een balans heeft proberen
te vinden tussen engagement en distantie. Bestellingen van dit nummer zijn
mogelijk door storting van f 25,- op
postbanknummer 3808367, t.n.v. Uitgeverij Passage te Groningen, onder vermelding van: nr. 1998/2.

J.M.J. Sicking

Passie voor boeken
Ter gelegenheid van de jaarwisseling
verraste de Nederlandse Boekhistorische Vereniging (NBV) haar leden met
een boekje getiteld Tassie voor boeken'.
Deze uitgave bevat een uitwerking van
het vraaggesprek van Marita Mathijsen
met Kees Fens dat op 20 juni 1998 tijdens de jaarvergadering plaatsvond. Op
passende wijze werd hiermee het eerste
lustrum van de NBV gevierd. Het boekje is vormgegeven door Paul Dijstelberghe. Het werd gedrukt op de persen
van Jan de Jong van Uitgeverij De Buitenkant. Belangstellenden die dit jaar lid
worden van de NBV (opgave bij de

secretaris, de heer B.P.M. Dongelmans,
Stevinstraat 14, 2405 CP Alphen aan
den Rijn) krijgen het boekje gratis thuisgestuurd. Het lidmaatschap kost f 45,per jaar. Anderen kunnen het boekje
bestellen door overmaking van f 12,50
(f 10,- + verzendkosten) op girorekening 5537064 t.n.v. Nederlandse Boekhistorische Vereniging te Amsterdam
o.v.v. Tassie' en het adres waar het boekje naar toe moet worden gestuurd.

B.P.M. Dongelmans
VOL

Achtste Bert van Seim-lezing
Op dinsdag 7 september 1999 zal de
achtste Bert van Selmlezing plaatsvinden. Dr. Orlanda S.H. Lie zal spreken
over Trouwengeheimen. Geneeskunst
en beeldvorming in de Middelnederlandse artesliteratuur'.
De Middelnederlandse artesliteratuur bevat diverse geschriften met gegevens over het vrouwelijk lichaam en de
vrouwelijke natuur. Zo zijn er traktaten
die zich richten op de anatomie, fysiologie en pathologie van het vrouwelijk
lichaam en de behandeling van vrouwenkwalen. Andere teksten stellen het
lichaam van de vrouw voor als een vergissing van de natuur, dat een gevaar kan
zijn voor de omgeving. In dit soort teksten gaat het om geheime of intieme
zaken, zoals de vrouwelijke geslachtsdelen, seksualiteit, menstruatie, bevruchting, voortplanting en bevalling. Ze
worden dan ook wel aangeduid als
`Secretum' of `Secreta mulierum' (heimelijkheid / heimelijkheden der vrouwen). Wortelend in de klassieke
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oudheid, werd deze traditie in de Middeleeuwen voortgezet door gezaghebbende Latijnse auteurs. Vanaf de twaalfde eeuw ontstaan er ook versies in de
volkstaal, waardoor een breder publiek
icon worden bereikt. Aan de hand van
enkele Middelnederlandse artesteksten
en hun overlevering wordt ingegaan op
de vraag naar publiek en functie van
deze teksten. En welk vrouwbeeld werd
erin gepropageerd?
Alumni van de Opleiding Nederlands, studenten, docenten, vakgenoten
en alle andere belangstellenden worden
van harte uitgenodigd deze lezing bij te
wonen.
De lezing vindt plaats in zaal 011 van
het Centraal Faciliteitengebouw (gebouw 1175) van het Witte Singel/
Doelencomplex te Leiden en begint
klokke 16.15 uur. Aansluitend wordt in
het restaurant een drankje geschonken.
Toegangskaarten voor de lezing kunnen
tot 15 augustus worden aangevraagd bij
de Universiteit Leiden, Opleiding Nederlands, Commissie Bert van Selmlezing, P.N. van Eyckhof 1, Postbus
9515, 2300 RA Leiden. Men kan ook
gelijktijdig met de bestelling van de uitgave van de lezing op de giro-overschrijving een toegangskaart aanvragen. De
toegangskaarten worden kort na medio
augustus toegestuurd. Voor nadere
informatie: secretariaat van de opleiding
Nederlands, tel. 071-5272604.
De uitgave van de Bert van Selmlezingen wordt verzorgd door uitgeverij
De Buitenkant te Amsterdam. De achtste Bert van Selm-lezing zal verschijnen
op 7 september 1999. U kunt in het
bezit komen van een of meer exemplaren door f 19,50 (of een veelvoud daarvan) over te maken naar gironummer
5855625 t.n.v. Universiteit Leiden cs
Opleiding Nederlandse Taal- en Letterkunde, geb. nr. 1167, Postbus 9515,
2300 RA Leiden; o.v.v. "Achtste Bert
van Selm-lezing" of, bij bestelling vanuit

het buitenland, door toezending van een
Eurocheque. De bestelling is op 7 september na afloop van de lezing of te
halen of zal na die datum worden toegezonden.
B.P.M. Dongeirnans

Afscheid dr. Agnes Verbiest
Op vrijdag 5 november a.s. zal de Universiteit Leiden afscheid nemen van
dr. Agnes Verbiest. De Opleiding
Nederlands viert dit afscheid met een
symposium getiteld: Wat woorden
doen. Naar een kritische taalbeschouwing.
Programma:
13:00 - 13:30 ontvangst en welkom
13:30 - 14:00 lezing
dr. M. Gerritsen
14:00 - 14:15 coreferaat
drs. I.E.W.M. Bogaers
14:15 - 14:45 lezing
prof. dr. R. Bartsch
14:45 - 15:00 coreferaat
dr. B. Voorzanger
15:00 - 15:30 pauze
15:30 - 16:00 lezing
dr. E. van Boven
16:00 - 16:15 coreferaat
drs. M. Groos
16:15 - 16:45 afronding symposium;
overhandiging feestbundel
receptie
16:45 - 19:15
Kaarten zijn te bestellen bij de Opleiding Nederlands, Postbus 9515, 2300
RA Leiden; voor inlichtingen: A.A.
Sneller: sneller@rullet.LeidenUniv.nl of
Y.E. Brook: 071-5272120/2604
Y.E. Brook
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Nodeloze onrust
Het (roomse karakter' van Vondels Gysbreght van Aemstel
Johan Koppenol
Zoals bekend hebben gereformeerde predikanten zich verzet tegen de eerste opvoering van Vondels Gysbreght van Aemstel. Het was hun ter ore gekomen dat er in het
stuk katholieke scenes zouden worden vertoond er gingen zelfs geruchten over een
mis — en zij vonden dat het Amsterdamse publiek niet aan deze csuperstitie van de
paperije' mocht worden blootgesteld. 1 Met hun protest boekten zij uiteindelijk een
bescheiden succesje: de officiele opening van de nieuwe Amsterdamse schouwburg
werd enkele dagen uitgesteld. In plaats van op 26 december 1637 gingen de deuren
van het gloednieuwe theater open op 3 januari 1638. Het publiek kon zich alsnog
vergapen aan de ondergang van de eigen stad, zij het na schrapping van een of meer
van de oorspronkelijk geplande vertoningen. 2 Vondels tekst bleef gehandhaafd. 3
Er is de nodige aandacht geweest voor deze kwestie. Uit de literatuurgeschiedenis kennen we de Gysbreght als schoolvoorbeeld van een aemulerende imitatio, een
verchristelijkte Aeneis. Natuurlijk maakte het feit dat het stuk in de middeleeuwen
speelt het noodzakelijk dat het getoonde christendom het katholicisme was. De
zaak werd echter aanzienlijk gecompliceerd door de wetenschap dat Vondel enkele
jaren na het schrijven van Gysbreght zou overgaan tot die kerk. Kan men, zoals
menigeen heeft gedaan, in het spel de eerste tekenen van die op harden zijnde bekering aanwijzen? Vormde de Gysbreghtwerkelijk een gevaar vanwege het katholieke
gehalte van het stuk? Maar hoe zit het dan met de kritische toon jegens het katholicisme die evenmin ontbreekt?
Wel of geen probleem?
De eerste die zich over het katholicisme in de Gysbreght heeft uitgelaten is Geeraert
Schaep, een van de Amsterdamse burgemeesters bij wie de predikanten aanklopten.
Schaep zag geen probleem. Hij verklaarde dat het stuk `weer souden strecken tot
bespottinge van het pausdom als tot oneere van de Christelycke religie'. 4 Schaep was
een bekende van Vondel: in het jaar van de Gysbreght dichtte de laatste een Gelvck
aen den Heer Geeraert Schaep met zijn Burgemeesterschap en de Spiegel van Marie
Spiegels, gemaelin van Burgemeester Geeraerd Schaep. 5 Men mag aannemen dat
Schaep via Vondel op de hoogte was van het hoe en wat van de Gysbreght, anders
had hij niet zo stellig kunnen reageren op de aanklacht van de predikanten.
Deze namen echter geen genoegen met Schaeps antwoord. Nog altijd waren de
gereformeerden ervan overtuigd dat de strekking van Vondels stuk was 'het paw=
dom smakelijck te maecken' en dus herhaalden zij hun klacht. 6 Nu kreeg burgemeester Jacob de Graeff de opdracht het spel zorgvuldig te lezen. Hij deed dit en
rapporteerde dat hij niets aanstootgevends had ontdekt. De Graeff was van mening
dat er in het spel weliswaar katholiek gehandeld werd, maar dat dit dwingend voortvloeide uit het feit dat het rond 1300 speelde, zo blijkt uit een brief van Vossius aan
De Groot. In zijn antwoord benadrukte De Groot de juistheid van deze historische
redenering. 7 Later zou Geeraardt Brandt dezelfde mening verwoorden. 8
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Veel meer vertellen de officiele bronnen niet. 9 Wie de stukken leest zal grocer
belang hechten aan het oordeel van regeringszijde, dan aan dat van de predikanten.
De burgemeesters wisten waar ze over spraken: Schaep moet goed op de hoogte zijn
geweest en De Graeff was dat na nauwkeurige bestudering van de Gysbreght vanzelfsprekend ook. De predikanten daarentegen baseerden zich vooral op geruchten:
naar verluidzouden er katholieke scenes worden opgevoerd, men heeft gehoord dat
de meest aanstootgevende zaken zijn geschrapt — zelf hebben ze niets gezien. 10 Als
lezers van Gysbreght zouden zij toch hebben moeten nadenken over de volgende
regels uit de voorspelling van de engel Rafael aan het slot van het spel (vs. 18311834):
Want d'opperste beleit zijn zaecken wonderbaer.
De Hollandsche gemeent zal, eer drie honderd jaer
Verlopen, zich met maght van bondgenooten stercken,
En schoppen 't Roomsch autaer met kracht uit alle kercken.

Hoe men deze verzen ook wil lezen en welke waarde men er ook aan hecht: hartstochtelijk katholiek is het in geen geval."
In het conflict tussen stad en kerk wogen de argumenten van de burgemeesters
uiteindelijk het zwaarst en het stuk — waarin flink geinvesteerd was — ging in premiere, zij het na schrapping van enkele katholieke elementen. 12 Men moet daarbij
echter niet uit het oog verliezen, dat er vanuit het stadhuis twee verschillende opvattingen waren verkondigd. Voor De Graeff was het duidelijk dat men anno 1304 nu
eenmaal katholiek was en dus mocha Vondel dat tonen in zijn historiespel. Wat burgemeester Schaep zei, ging verder: het getoonde katholicisme deed in zijn ogen
afbreuk aan het pausdom. De twee meningen sluiten elkaar natuurlijk niet uit, maar
ze verschillen wel.
Kennelijk heeft men vanaf het allereerste moment verschillend geoordeeld over
het katholicisme in de Gysbreght. Er zou een uitgebreid overzicht to maken zijn van
alle meningen en inzichten, ik beperk me echter tot het weergeven van enkele extremen. 13 Brom maakte de auteur van de Gysbreghttot een raszuivere katholiek (zij het
dat de dicker dit zelf nog niet wist):
De Hebreeuwse stiji is Vondels bijbelspelen haast niet dieper ingedrukt dan het
Katholiek karakter dit stadsdrama. "De zoete Jezus", "de lieve Jezus", "de zuivere
moedermaagd", het accent is overal onvervalst. Eredienst en priesterschap, heiligen en
engelen, relieken en paramenten, vasten en knielen, alles staat op zijn plaats. [...] Het
geheel doet zo Rooms aan als een altaar. 14
Voor Leendertsz — inderdaad protestant — staat de onjuistheid van deze visie als een

paal boven water. De eerder geciteerde regels uit Rafaels profetie zijn hem afdoende: Wie een afgezant des Hemels zoo iets laat zeggen, is niet Roomsch en heeft
geene Roomsche sympathieen'. In Leendertsz ogen kon het stuk 'door menschen
van elke godsdienstige gezindte met voldoening gelezen en gezien worden, omdat
het noch Roomsch, noch Protestant is, maar historisch'. 15
De meest gezaghebbende pen die sindsdien over de Gysbreght heeft geschreven is
nog altijd die van W.A.P. Smit, het bestaande beeld van de Gysbreghtleunt zwaar op
zijn bespreking. 16 Over de geloofskwestie laat hij zich niet expliciet uit, maar hij lijkt
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aan te sluiten bij de historische visie van Leendertsz. Sindsdien heeft de kwestie
goeddeels afgedaan. Het beeld van het christelijke Troje aan de Amstel staat nog
altijd overeind. Alleen Smits-Veldt heeft in enkele recentere publikaties de aandacht
gevestigd op bedenkelijke trekken van de priesterfiguren en van bisschop Gozewijn.
Dit maakt Vondel in haar ogen `mogelijk minder `krypto-katholiek', en in elk geval
meer Iritisch katholiek' dan hij vaak wordt gezien'. 17 Daarmee is het laatste woord
over de kwestie echter nog niet gezegd.

Het zal je zieleherder maar zijn: overste Willebord
Na de bekende opening van Vondels stuk, waarin Gysbreght de verlossing van zijn
stad aan God toeschrijft en hij zich rechtvaardigt voor zijn aandeel in het verzet
tegen Floris V, besluit hij te informeren waarom de vijand zo plotseling is vertrokken. Hij gaat daarvoor naar Willebord, overste van het Kartuizerklooster buiten de
stadswal.
De overste, de eerste vertegenwoordiger van het katholieke geloof die in het spel
optreedt, betoont zich dankbaar voor de onvoorziene terugtrekking van de vijanden. Zij zijn gevlucht met achterlating van vele eigendommen en er wacht Gysbreghts leger dus een rijke oorlogsbuit. Gysbreght veronderstelt dat de gunstige keer
is bewerkstelligd door de gebeden van de kloosterlingen en hij vraagt of zij niet
onder het oorlogsgeweld hebben geleden. Dit blijkt niet het geval: er was nog geen
appel uit de boomgaard gestolen, aangezien het klooster onderdak had verleend aan
een van de vijandelijke veldheren, Willem van Egmont. Gysbreght is blij dat de
monniken niets is overkomen, hij had zich ernstige zorgen gemaakt. Op verzoek
vertelt Willebord vervolgens hoe de vijanden onderling verdeeld waren geraakt en
— na zijn inmenging — de wijk hadden genomen. Gysbreght betoont zich zeer dankbaar.
Meteen al in deze eerste passage worden er signalen afgegeven die erop wijzen dat
men met Willebord op zijn hoede moet zijn. Wat te denken van zijn vreugde om de
aftocht van de 'brute' vijanden die hij niettemin heeft gehuisvest en met wie hij in
kennelijke harmonie verkeerde? 18 En van zijn ongeinteresseerdheid? Als hij zo
begaan was met Gysbreght als hij zegt, waarom informeert hij dan nergens naar bij
hun ontmoeting, nadat Gysbreght nota bene een jaar lang gevangen is geweest in
Amsterdam? En waarom reageert hij niet op Gysbreghts suggestie dat de kloosterlingen voor de stad hebben gebeden? Van Eemeren heeft er terecht op gewezen dat
Gysbreght Willebord aanspreekt als tolk van God, maar dat de prior die tank niet
op zich neemt en alleen over aardse zaken spreekt.°
Het is direct duidelijk dat Willebord veel belang hecht aan materiele zaken. Men
kan zich moeilijk aan de indruk onttrekken dat het lot van Gysbreght en Amsterdam hem uiteindelijk minder raakt dan het verlies van zijn appeloogst. Minstens
even tekenend als zijn zorg om het kloosterbezit, lijkt zijn opmerking tegen Gysbreght over de rijke oorlogsbuit: kennelijk was dat het eerste waar de geestelijke aan
dacht.
Deze negatieve indruk wordt nog versterkt en bevestigd door het tweede optreden van de overste. Dat komt in het tweede bedrijf als de vijanden onverwachts
terugkeren. Wanneer Diederick van Haerlem aan de ldoosterpoort staat en de
geschrokken portier Willebord is gaan halen, vertrekt deze laatste aanvankelijk geen
spier. 2° Sterker nog: hij beet de teruggekeerde vijand eenvoudig welkom (vs. 533):
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Ghy zijt my wellekoom, al koomt ghy ongebeden.

Willebord maakt zich niet druk om Amsterdam, hij slaat geen alarm, er wordt geen
monnik naar de stad gestuurd: niets. Zijn zorgeloosheid contrasteert scherp met de
bezorgdheid die Gysbreght omgekeerd wel toonde voor de kloosterlingen.
Emoties gaat de overste pas uiten op het moment dat Diederick aankondigt dat
het klooster tijdelijk troepen zal moeten huisvesten. Nu schrikt hij wel en zijn al
aangestipte materialisme krijgt nu ruim baan. Willebord wil niet toestaan dat het
klooster schade lijdt (vs. 548-549):
Het klooster is Gods erf, en Iesus eigen goed.
Wie kloosters raeckt, die raeckt den appel van Gods oogen.

Vervolgens somt hij alle pausen en vorsten op die zijn orde met wetten en privileges
hadden begunstigd — daarmee impliciet aangevend dat het klooster misschien toch
eerder een menselijke dan een goddelijke instelling is. Diederick laat zich echter niet
vermurwen, ook niet door bijbelcitaten en vervloekingen, en wanneer het oponthoud aan de poort hem te lang begint te duren hoeft hij maar even te dreigen met
geweld of Willebords staakt zijn verzet: zijn spijs en drank staan klaar voor het krijgsyolk.
Hier spreekt de zelfzuchtigheid. Willebords geestelijke staat is een karikatuur,
zoals Smits-Veldt terecht vaststelde: Willebord [...] beantwoordt geheel aan de
negatieve visie van Vondels stadgenoten op monniken in het algemeen en op de
vroegere Amsterdamse Kartuizermonniken in het bijzonder'. 21 God lijkt een marginale rol te vervullen in het geestesleven van Willebord; hij gebruikt de bijbel
slechts als wapen in de strijd om zijn materiele goed. De overste is geen lichtelijk
komischen prater', zijn optreden getuigt niet van `meegaande zachtmoedigheid' en
het gaat ook verder dan `zelfgenoegzaam en cweinig principieel': het is verwerpelijk. 22

Een angsthaas en een bedenkelijke held: deken Peter en proost Willem
Terwijl Willebord rustig kerst gaat vieren, voltrekt zich in Amsterdam een ramp. De
listige aanslag van de vijanden slaagt, zo blijkt in het derde bedrijf. Vondel voert daar
opnieuw een geestelijke op het toneel, te weten broer Peter, deken van de Nieuwe
Kerk. Zodra Peter lucht had gekregen van het verraad van de stad, had hij zijn kerk
verlaten en was hij naar het kasteel van de Van Aemstels gerend om alarm te staan.
Gysbreght gaat vervolgens poolshoogte nemen. Deken Peter blijft op het kasteel en
zoekt een mogelijkheid weg te komen uit Amsterdam. 23 Hij is er duidelijk op uit
zijn eigen huid te redden. Peters handelen wordt ingegeven door angst. Dat een
kapitein als laatste het zinkende schip hoort te verlaten, is hem ontgaan.
Wanneer de strijd om Amsterdam de laatste face ingaat en Gysbreght Badeloch
probeert over te halen te vluchten, is Peter de eerste om haar aan te moedigen; hij
mag dan namelijk mee. Als Badeloch eindelijk toestemt, vraagt zij Peter te bidden
voor de vluchtenden en voor Gysbreght, die dan nog altijd van plan is tot de dood
door te vechten. De deken doet dit met een curieus gebed. Hij is in anderhalve regel
klaar met de achterblijvers, waaronder Gysbreght (vs. 1807-1808):
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Erbarm u over dit bedruckt belegert slot:
Bescherm 't rechtvaardigh hoofd.

Voor degenen die scheep gaan, waaronder hijzelf (vertroost ons desgelijx, vs. 1819)
heeft hij dan nog vijftien regels over, om als volgt te eindigen (vs. 1821 1822) :
-

Uw geest die blaeze in 't zeil: uw heilige engel stiere
Het roer, en zette ons op [ -aan wal], daer elck u vrolijck viere.

Het geheel ademt meer opluchting vanwege de eigen redding, dan zorg voor de achterblijvende Gysbreght en zijn radeloze echtgenote.
Na Peters gebed verschijnt dan Rafael, die Gysbreght tot bezinning brengt. Het
is — inderdaad — de vraag of men mag stellen dat de engel verschijnt op het gebed
van de geestelijke. 24 Alle gebeden in het stuk zijn nog gefnuikt en met het gebed van
Peter is het mogelijk niet beter gesteld. In elk geval wendt Rafael zich nadrukkelijk
niet tot de geestelijke, maar tot Gysbreght.
Broer Peter had zijn Nieuwe Kerk op het eerste gerucht in de steek gelaten. In
dat opzicht staat hij tegenover zijn collega Willem van Aemstel, een broer van Gysbreght en proost van dezelfde kerk. Willem komt niet zelf op het toneel, maar zijn
geschiedenis.wordt door Arent van Aemstel verhaald. Anders dan Peter is Willem
niet bang aangelegd. Hij was vanuit de belegerde kerk hulp gaan zoeken, had Arent
met zijn troepen gevonden en was met hen teruggekeerd naar de kerk om die te verdedigen. Voor Smits-Veldt, die overste Willebord en deken Peter als negatieve figuren ontmaskert, is Willem daarom een held. 25
Natuurlijk kan men bewondering hebben voor de moed waarmee Willem zich
in het strijdgewoel werpt, maar men kan zich afvragen hoe zinnig zijn bijdrage daaraan eigenlijk is. Al zijn aandacht gaat uit naar het redden van een befaamd relikwie:
`proost Willem, quam, geladen onder d'armen het overschot van 't kruis des heilands' (vs. 1143-1144). Kennelijk hoopte hij het kruishout te kunnen sparen voor
de handen van geweldenaars, maar het mag niet baten — en het heilig kruis kan op
zijn beurt Willem ook niet sparen (vs. 1201 1202) :
-

Het heilighdom van 't kruis den proost dee weinigh nuts.
Geen stool beschutte hem, noch geen vierkante muts.

Willem wordt afgeslacht voor het hoogaltaar van de Nieuwe Kerk. Voor het nietkatholieke deel van Vondels publiek moet hij, net als Willebord, gefigureerd hebben als vertegenwoordiger van een religie die draait op uiterlijk vertoon.
Gozewijn de hovaardige
`Het loops met Amsterdam, gelijck ghy hoort, ten ende' (vs. 951) — met die woorden betreedt Gozewijn van Aemstel, de gewezen bisschop van Utrecht, het toneel.
Gozewijn, die onderdak gevonden heeft in het Amsterdamse Klarissenklooster,
roept zijn nicht Klaeris en de overige nonnen op te vluchten nu het nog kan. Zelf
is hij oud en vastbesloten te blijven. De vrouwen weigeren hem echter in de steek
te laten. Hij en de nonnen zetten zich neer voor het altaar, in afwachting van de
vijand. Op Gozewijns verzoek helpen de vrouwen hem zich te bekleden met de bisschoppelijke tekenen: mantel, mijter, ring en staf.
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Het lijkt fraai, zeker wanneer men de Gysbreght beschouwt als verchristelijkte
Aeneis. In de parallelscene in het werk van Vergilius is het de oude koning Priamus
die zich met de tekenen van zijn koningschap omgordt. Gozewijn bekleedt zich met
een hogere waardigheid, namelijk die van het christelijk geloof. Maar hier schuilt
een adder onder het gras. Priamus draagt zijn eretekenen met recht: hij is nog altijd
koning van het vallende Troje. Gozewijn is daarentegen helemaal geen bisschop
meer: hij is door zijn kerkelijke meerderen uit zijn ambt gezet. 26 Dat Gozewijn zichzelf hier opnieuw voordoet als bisschop is hoogmoed en zijn moordenaars werpen
hem dit ook voor de voeten, ze bevelen de `basterdbisschop' de `valschen mijter' of
te zetten (vs. 1454-1455).
Gozewijn denkt, zelfs in het aanzicht van de dood, uitsluitend aan zijn eigen eer.
Hij wil als bisschop sterven, opdat zijn dood `zy veer van schande en smaed' (vs. 989)
— alsof men alleen als bisschop waardig kan sterven. Gozewijn regisseert zijn eigen
dood tot een uiterst wrang toneelstuk. Hij zegt dat het verlies van zijn bisschopseer
draaglijk was geweest, als er verder geen onschuldig bloed had gevloeid (vs. 10011006). Die uitspraak maakt het extra wrang dat er binnen enkele uren omwille van
diezelfde eer vele vrouwenlevens geofferd zullen worden.
Dat er aan Gozewijns optreden een bedenkelijke kant zit — ik formuleer het nu
met opzet voorzichtig — is al eerder opgemerkt. Scholz-Heerspink en Smits-Veldt
hebben de metaforen uit de Gysbreghtvergeleken met emblematische beelden. Nu
zegt de bode over de dood van Gozewijn, dat hij die onderging als een witte offerstier in een heidens offerritueel (vs. 1462b-1465). Smits-Veldt wijst daarbij naar
Cats' embleem over de gilde-os, die eerst werd gekranst en vervolgens geslacht. Cats'
commentaar culmineert in de uitspraak: 'Hoe cort is 'sweerelts lust! hoe langh des
hels bedervenr. Smits-Veldt merkt op dat Gozewijn, met zijn weigering te vertrekken, het hemelse bevel negeert en dus het hemelse plan verstoort. Zij bespreekt dan
ook de mogelijkheid dat Vondel Gozewijn hier bewust laat afkoersen op `een niet
door God gewild, onecht martelaarschap, dat niet gezocht wordt ter wille van de
verdediging van een geloofsovertuiging'. 27 Zij blijft echter zeer voorzichtig — ik denk
te voorzichtig. 28
Vondel geeft voldoende aanwijzingen om Gozewijn te ontmaskeren. Men hoeft
bijvoorbeeld maar naar de verkleedpartij te kijken. Gozewijn wil graag als bisschop
sterven, dat wil zeggen in zijn voile glorie als vertegenwoordiger van Christus op
aarde. De tegenstelling tussen de twee had echter niet groter kunnen zijn. Waar het
Christuskind in alle armoede in een voerbak met stro wordt gelegd, tuigt Gozewijn
zichzelf op met een keur aan wereldse rijkdommen: priesterkleed, mijter en ring.
De rei van edelingen legs niet voor niets veel nadruk op deze tegenstelling (vs. 698699 en vs. 735-739):

0 kind, ghy zijt, gelijck uw moeder,
Met pracht noch hoovaerdy bevleckt
Hier is de wijsheid ongeacht:
Hier geld geen adel staet noch pracht.
De hemel heeft het kleen verkoren.
Al wie door ootmoed word herboren,
Die is van 't hemelsche geslacht.
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De naaktheid en de ootmoed van het kind staan in schril contrast met het vertoon
en de hovaardij van de bisschop.
Gozewijns blik is vertroebeld, hoe dapper hij ook samen met de nonnen zingt
over het goddelijk licht dat het blinde heidendom (vs. 1016) verlicht. Dat de bode
zijn dood vergelijkt met — het beeld alleen al! — het kelen van een offerstier tijdens
't blinde heidendom (vs. 1463) kan alle onzekerheid daarover wegnemen. Hier staat
geen deugdzaam bisschop, maar een schijnheilige.

De Klaerissen — de vermoorde onschuld?
Wanneer Gozewijn Klaeris en de nonnen maant te vluchten, weigeren zij resoluut.
Klaeris wil haar eigen bloed, haar oudoom die haar in het christendom had opgevoed, niet verlaten en de nonnen zijn even resoluut (vs. 977b): `Dit outer is ons
wijck'. Voor de toeschouwer is dan al duidelijk dat dit niet goed zal aflopen, want
in de droom van Badeloch was al voorspeld (801-802):
Geen tegenworstelen noch strijden magh u baeten.
Gods heilgen hebben kerck en outers lang verlaten. 29

De nonnen hadden echter op dat moment nog niet van de droom gehoord, dat
gebeurt pas wanneer Gysbreght het Klarissenklooster betreedt. Gysbreght laat op
dat moment ook weten dat de hemel nog een tweede keer heeft gesproken en hem
in een visioen had opgeroepen Gozewijn en Klaeris te bergen (vs. 1035, zie ook
vs. 1357-1363). De vrouwen zijn echter even zelfverzekerd als de bisschop en zij
blijven waar ze zijn.
Op Klaeris en de nonnen is minder aan te merken dan op Gozewijn. Van alle vertegenwoordigers van de kerk zijn zij het meest positief. Toch geldt ook voor de vrouwen dat zij geen martelaarsdood sterven. Klaeris en de overigen religieuzen worden
niet vermoord omwille van hun geloof, hun moordenaars zijn katholiek zo goed als
zij. Had Diederick niet in het tweede bedrijf tegen Willebord laten weten dat hij als
christen liever geen kloosterlingen bezwaarde? De afrekening die plaatsvindt voor
het altaar in de kloosterkerk is een politieke afrekening, een beestachtige vergelding
van de moord op Floris V, ingegeven door persoonlijke wraakgevoelens.
De slachting van de nonnen heeft een parallel in de kindermoord, in hun rei na
het derde bedrijf hadden de nonnen die overeenkomst zelf gesuggereerd. Maar het
is een parallel in kontrast. Vele malen is erop gewezen dat Badelochs droom tot in
details overeenkomt met Aeneas' droom waarin Hector verschijnt. Maar er is nog
een derde draad ingeweven. Ook bij het kerstverhaal hoort een droom, de droom
waarin Jozef wordt gewaarschuwd voor het naderend onheil van de kindermoord:
`Sta op, neem het kind en zijn moeder en vlucht naar Egypte, en blijf aldaar, totdat
Ik het u zeg; want Herodes zal alles in het werk stellen om het kind om te brengen'
(Mattheus 2:13). Badeloch krijgt een vergelijkbare waarschuwing (vs. 803-804):
Op op, bergh Gozewijn, voor al mijn eenigh pand,
Klaeris, mijn zoete zorgh, aleer d'abdije brand.

Wat zou er gebeurd zijn indien Jozef en Maria behept waren geweest met dezelfde
hovaardij als Gozewijn en Klaeris? Wat zou er van de heilsgeschiedenis geworden
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zijn, wanneer zij niet op staande voet gehoor hadden gegeven en in Israel waren
gebleven? De parallel tussen de slachting van de Klaerissen en de Kindermoord gaat
maar ten dele op. Vondels nonnen waren, anders dan de moeders van Israel, op de
hoogte van het gevaar dat zij liepen en zij hadden kunnen en moeten vluchten.
Het optreden van de Klaerissen is en blijft daarom een vertoning — in al zijn gruwelijkheid, laat daar geen misverstand over bestaan — een vertoning niet alleen in
toneeltechnische zin, maar ook als zodanig, onder regie van Gozewijn. De intentie
waarmee de nonnen de dood tegemoet gaan is goedbedoeld, maar zij handelen uit
verdwazing. Zij negeren een drievoudig gebod: dat van geestelijk leider Gozewijn
(die zich het bloedbad inderdaad veel te makkelijk laat aanleunen), dat van hun
wereldlijk heer Gysbreght van Aemstel (die zich in elk geval wat minder eenvoudig
bij de slachting neerlegt), en uiteindelijk dat van de hemel, of in elk geval van een
stem uit de hemel, die hen via de droom van Badeloch heeft willen sparen. De vrouwen zijn misschien de minst schuldige, maar zeker geen onschuldige slachtoffers en
Gysbreght werpt hen dit dan ook expliciet en volkomen terecht voor de voeten (vs.
1037):
En maecktghe zelf uw ziel noch schuldigh aen dien moord?

Het is een harde, maar juiste beschuldiging. 3° Voor de Klaerissen geldt, net als voor
Gozewijn, dat hun dood `een niet door God gewild, onecht martelaarschap' is. 31
Klaerisndovg betnmhulvorngezamhid
en hovaardij. Hun jammerlijke dood, een dramatisch hoogtepunt in de Gysbreght,
is daarom geen goddelijk, maar een menselijk drama.

Nogmaals: een katholiek stuk?
Natuurlijk is Gysbreght van Aemsteleen katholiek stuk, in de zin dat het speelt in een
middeleeuws en dus katholiek Amsterdam. Maar probeerde Vondel met zijn spel
werkelijk 'het pausdom smakelyck te maecken', zoals de predikanten zeiden? Wie
alle passages betreffende de oude kerk bekijkt, kan moeilijk volhouden dat dit het
geval is. De officiele vertegenwoordigers van de kerk blijken stuk voor stuk niet te
deugen: zij zijn ofwel nauwelijks gelovig te noemen (Willebord), laf (Peter), verblind door hun materialisme (Willebord en Willem), danwel hovaardig en ongehoorzaam aan de hemelse wil (Gozewijn, Klaeris en de nonnen). 32
Voor zover er iets positiefs over het geloofsleven in de Gysbreght valt te melden,
geldt dat niet de kerkelijke waardigheidsbekleders, maar de gewone gelovigen: Gysbreght en zijn familie. In de eerste confrontatie tussen Gysbreght en Willebord was
al duidelijk geworden dat Gysbreght in wezen veel geloviger was dan de overste.
Waar Gysbreght Gods and ontwaart, ziet Willebord slechts menselijk handelen,
en dan met name zijn eigen optreden. Gysbreght handelt wel naar Gods bevel, zij
het dat daar drie hemelse waarschuwingen voor nodig zijn. Ook Badeloch betoont
zich een gelovige vrouw in haar voorbereiding op het kerstfeest.
De katholieke kerk als instituut lijkt in de Gysbreght weinig waarde te hebben
voor Vondel: niet voor niets krijgt Badeloch in haar droom te horen dat Gods heiligen de kerk en altaren sinds lang verlaten hebben (vs. 802). De getoonde kerk is
een lege huls. Vondel legt in zijn beschrijving van de ondergang van Amsterdam veel
nadruk op de geweldadigheden in kerken en kloosters, de uiterlijke verschijnings-
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vormen van het instituut kerk. Het zijn de beelden, de kazuifels, de altaren en het
overige croomse poppegoed' dat het moet ontgelden.
Mogelijk heeft Vondel aanvankelijk het vernielen van de beelden in een vertoning willen laten zien. Uit de klachten van de predikanten kan namelijk worden
opgemaakt dat zij een dergelijk schouwspel vreesden: Vatse ock voorhadde een
commedie vande beeldtstorming mede te speelen'. 33 Ik vermoed dat dit een tableau
zou zijn in de Gysbreght. Dit zou dan de vertoning kunnen zijn die uiteindelijk, na
de gereformeerde protesten, geschrapt werd voor de premiere. 34 Natuurlijk levert
de beeldenbrekerij uit de Gysbreghtgeen verheffende taferelen op, maar dat lijkt me
nu juist voor de gereformeerde predikanten niet werkelijk een punt van zorg.
Het is duidelijk dat de vernielingen van kerkgoederen in de Gysbreght vooruit
wijzen naar de Beeldenstorm. Rafael maakt dit expliciet met zijn voorspelling dat
er een betere tijd komt voor Amsterdam, een tijd waarin de `roomse' altaren de kerken zijn uitgeschopt. Vondel beschrijft met veel aandacht de katholieke rijkdommen, maar hij heeft minstens evenveel aandacht voor de vernieling ervan. De roof
van lassuiffelen en kappen, die stijf staen van gesteent, van parlen en rood goud'
(vs. 1 172b-1 173), het neerhalen van beelden, het vertrappen van relikwieen en het
schenden van graven en heiligdommen: het past, volgens de woorden van Rafael,
allemaal in Gods plannen met de stad. De uiterlijkheden van het katholieke geloof
zijn daarmee scherp veroordeeld. Hier kan ook een verklaring liggen voor het feit
dat Vondel nergens rept over de eucharistie, maar zich volledig concentreert op de
vernieling van het `aanslibser van beelden, kleding en juwelen. 35 Met de eucharistie had hij de kern van het christendom geraakt (zij het in katholieke gedaante),
maar die stond niet ter discussie.
Dat Vondel een atheer had van uiterlijk kerkvertoon, weten we uit de gedichten
die hij in mei 1630 schreefvoor de opening van de remonstrantse kerk — het Amsterdamse stadsbestuur had hun toestemming gegeven weer openlijk bijeen te komen.
Het gaat om drie gedichten: Op den bov van den christen tempel t'Amstelredam en Op
afbeeltsel der selver tempeh beide korte verzen, en het langere Inwying van den christen tempel tAmsterdam. 36 Hierin klinkt behalve vreugde vanwege het nieuwe godshuis ook een waarschuwend geluid. Het ware geloof woont in een zuiver hart en
niet in een fraaie kerk ( Op 't afbeeltseh vs. 1-2, 5):
De Heyligheyd hing noyt in kostelycke stof:
Al was de Tempel heel van louter goud gegoten, [...]
Se straelt in't heyligh hart: waer dat is, daer is God.

Op allerlei wijze benadrukt Vondel de tegenstelling tussen uiterlijk en innerlijk, tussen waar en schijnbaar geloof. In de Inwyingklinkt het (vs. 57-66):
0 reuckeloos geslaght, die, met uw' guycheltroni,
Meent God te paeyen, door een' bloote ceremoni:
Wat stoft ghy, op uw' kerck, met Cherubins bemaelt? [...]
Het lust sijn' Majesteyt in tempels nocht in troonen,
Maer in een buygsaem hart te waeren en te woonen.

Het zijn versregels die de kerkpronk, de halsstarrigheid van Gozewijn en Klaeris en
het bloedbad in een ander licht plaatsen. Het lijkt goed om de strekking van
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Inwying, door Vondel samengevat in de regel: Vergaep u niet te seer, aen prael van
sichtbre kercken' (vs. I 58) ook op Gysbreght van Aemstelte betrekken. 37
De wijze waarop Vondel in Gysbreght de katholieke kerk en haar vertegenwoordigers afschildert, lijkt mij voldoende reden om aan te nemen dat hij op dat moment
nog geen katholieke sympathieen koesterde. Overigens betekent dat nog niet dat
men van een 'anti-rooms stul' kan spreken. Of van een protestants stuk. De gedichten over de remonstrantse kerk maken duidelijk dat de religieuze kritiek in de Gysbreghtniet alleen het katholicisme raakt: alle christenen lopen het gevaar teveel aan
de buitenkant te blijven hangen.
Hoe ondoorgrondelijk zijn Gods wegen?
In Gysbreght van Aemstelis helemaal niets wat het lijkt te zijn. Dat begint al met de
eerste versregels:
Het hemelsche gerecht heeft zich ten lange lesten
Erbarremt over my, en mijn benaeuwde vesten.

Het hemelse gerecht heeft zich helemaal nergens over erbarmd en de opening is
symptomatisch voor de rest van het stuk. Van Stipriaan heeft onlangs gewezen op
het begoochelende karakter van Gysbreght en terecht vraagtekens geplaatst bij de rol
van de titelheld. 38 Zoals de geestelijken verblind zijn, is ook Gysbreght blind voor
de gevaren die zijn stad bedreigen. Hij faalt als bestuurder en moet afdruipen. Vondels ironie wil dat de enige keer dat Gysbreght wel bedacht is op bedrog — wanneer
Badeloch hem haar droom vertelt — hij volledig de mist ingaat (vs.759):
De droomen zijn bedrogh. ghy vreest uit misverstand.

De droom zal al snel pijnlijke werkelijkheid worden.
De toeschouwer en lezer van de Gysbreghtmoet voortdurend bedacht zijn op het
spel met waan en werkelijkheid. Vondel schildert geen christelijk en dapper Troje
aan de Amstel dat schuldeloos ten onder gaat. Men is veel te sterk uitgegaan van een
een-op-een-verhouding tussen Vondels tekst en de Aeneis en van een eenduidige
parallel met het kerstevangelie. In werkelijkheid lopen zo ongeveer alle parallellen
dood of verkeren zelfs geheel in het tegenovergestelde. 39
Het is daarom goed om stil te staan bij wat Smit heeft aangewezen als 'de kerngedachte van de Gysbreght als nationaal-Christelijke verwerking van Troje's ondergang'. 4° Hij vond deze kern in de woorden van Rafael (vs. 1823 1824, 1831 en
1 85 5- 1 8 56) : 4 '
-

0 Gijsbreght, zet getroost uw schouders onder 't kruis
U opgeleit van God. [...]
Want d'opperste beleit zijn zaken wonderbaet
schep moed, en wanhoop niet,
Maer volgh gehoorzaem na het geen u God gebied.

De mens moet onvoorwaardelijk vertrouwen in Gods leiding, ook wanneer dat hem
langs onbegrijpelijke wegen voert:
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In de Christelijke verhouding tot God domineren geloof en onbegrensd vertrouwen,
die vanzelf de gehoorzaamheid meebrengen
Voor een Christen moet het daarom
voldoende zijn, te weten dat God alle gebeuren bestuurt en dat dit dus nooit zinloos
kan zijn, hoezeer het sours die indruk moge wekken. Hoe God uit het kwade het
goede doet voortkomen, en waarom hij als hulpmiddel juist van het kwade gebruik
maakt, onttrekt zich aan het menselijk oordeelsvermogen. 42

Smits analyse is nog altijd in hoge mate bepalend voor het Gysbreght-beeld, maar er
valt op zijn woorden wel iets of te dingen.
In de visie van Smit gaat Amsterdam min of meer schuldeloos ten onder, maar
dat is niet vol te houden. Van Stipriaan heeft gewezen op Gysbreghts falend bestuur.
Het falen op religieus gebied is misschien nog wel groter. Gods heiligen hebben zich
niet voor niets van de Amsterdamse altaren teruggetrokken. Uit analyse van de
katholieke elementen in het stuk blijkt dat Amsterdam wel christelijk lijkt, maar het
nauwelijks is en dat gelds dan met name voor de officiele kerk.
Voor Smit past al het lijden in het goddelijke plan met de wereld. De kinderlevens die Herodes offert, zijn niet verloren:
Vast staat slechts, dat 66k de kindermoord van Bethlehem in Zijn Goddelijk bestel
zin had en zin heeft. Op het hoogste plan — dat van het heilsgebeuren — ligt hier dus
weer een parallel met Amsterdam en de vraag naar de zin van zijn verwoesting. En de
parallel versterkt mij in de overtuiging, dat Vondel het ontbreken van een
onmiddellijk-aansprekend motief voor de ondergang van Gijsbreghts stad beschouwd
heeft als wezenlijke voorwaarde voor de verchristelijking van zijn heidens-klassieke
voorbeeld. 43

De parallel naar Amsterdam is hier te snel getrokken. Men zou op grond van Smits
woorden nog denken dat Vondel de predestinatieleer aanhing — uit het Decretum
horribile (1631) blijkt wel anders.
Gods wegen mogen ondoorgrondelijk zijn, dat betekent nog niet dat al het zinloze geweld uit de Gysbreght door God zo is voorzien en bedoeld, en dan ook nog
zonder dat we mogen vragen naar het waarom. Dit spoort eenvoudigweg niet met
de tekst. Uit de hemel klinkt tot tweemaal toe een stem, de stem van Machteld in
de droom van Badeloch en de stem van misschien wel God zelf in het visioen van
Gysbreght. De hemel dringt erop aan Gozewijn en de Klaerissen te redden, maar
men is horende clod. Het gaat niet aan, om dan vervolgens te beweren dat vanuit
de hemel bewust is aangestuurd op het bloedbad in het Klarissenklooster omdat dat
in Gods plan zou passen. En trouwens: welk plan? Uit het optreden van Rafael blijkt
dat er in Gods plan met Amsterdam geen plaats is ingeruimd voor de nagedachtenis van de Klaerissen. Integendeel: Gods plan voorziet in een machtig Amsterdam
waarin de roomse altaren met kracht uit de kerken zijn geschopt.
Ook het beeld van de ideale, lijdzame christen zoals Smit dat uit de Gysbreght
haalt, dient mijns inziens bijgeschaafd te worden. Amsterdam gaat niet voor niets
ten gronde: de spelers hebben schuld aan het leed dat hen treft. Vondel laat zien hoe
de mens door gebrek aan gehoorzaamheid, beoordelingsfouten, hoogmoed, dwaze
verblinding en onredelijke liefde kan struikelen en vallen, met alle gevolgen van
dien. Het is echter, anders dan Smit beweert, niet zo dat de werking van dit kwaad
zich aan zijn inzicht onttrekt. Voor zover ik het zie, maakt Smit het leven te ondoor-
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grondelijk en zijn God lijkt me onberekenbaarder dan Vondel hem bedoelde. De
mededeling dat God zijn zaken wonderbaar bestuurt is niet alleen bedoeld om
berusting te kweken bij een onvermijdelijk leed. Het is ook een troostwoord voor
een stad die gefaald heeft, maar die desondanks een nieuwe kans zal krijgen. De toeschouwer van de Gysbreght is gewaarschuwd. 44

Klinken op de treurige afloop
De Gysbreght was bestemd voor de feestelijke opening van de schouwburg, een
nieuw sieraad voor het opbloeiende Amsterdam. In dat licht zou men zich kunnen
verbazen over Vondels stofkeuze. De dichter mocht dan diep onder de indruk zijn
van het werk van Vergilius, maar waarom de totale ondergang van Troje aan de
Amstel geprojecteerd? Wat is er feestelijk aan je eigen vernietiging? Vondel zag dit
bezwaar ook en hij zegt er in de opdracht aan Hugo de Groot het volgende over:
Of eenige Amsterdammers moghten walgen van den zwaeren val hunner muuren, en
verstoien der voorouderen te hooren; zoo word die bittere nasmaeck verzoet door
Rafaels voorspelling van de heerlijcke verrijssenisse der verdelgde vesten en
verstroielingen; dat wy nu op 't allergeluckighste beleven. 45

Toch neemt de voorspelling van de nakende grootheid van de stad niet alle onbehagen weg en de vraag bleef en blijft: `waarom moest Amsterdam verbranden alvorens groot en machtig te kunnen worden?'"
Na het voorgaande is deze vraag wel te beantwoorden. De stad waarin Gysbreght
rondloopt verschilt op wezenlijke punten van het Amsterdam uit Vondels tijd. In
de middeleeuwse stad was de katholieke kerk een lege huls geworden; bovendien
faalde het stadsbestuur. Onder die omstandigheden moest wel verworden tot een
slagveld waar alleen nog her recht van de sterkste en de menselijke wetten van wraak
en weerwraak golden.
`Urbs antiqua ruit' schreef Vondel als motto boven zijn spel, 'de oude stad is ten
onder gegaan'. Dat klopte en dat was maar goed ook. De middeleeuwse stad uit de
Gysbreght van Aemstel bestond niet meer. De katholieke kerk en haar vertegenwoordigers met hun uiterlijk vertoon hadden afgedaan, de kloosters waren gesloten, de hervorming had gezegevierd. De premiere van de Gysbreght van Aemstel was
inderdaad een feest voor Amsterdam, niet ondanks maar juist vanwege de treurige
ondergang van de oude stad op het toneel. De nieuwe schouwburg droeg bij aan de
roem van de stad, die door de reformatie en de Opstand had kunnen uitgroeien tot
de metropool die zij was.

Besluit
Na zijn overgang tot de oude kerk heeft Vondel afstand genomen van allerlei teksten en ze niet laten herdrukken. Voor zover mij bekend is Gysbreght de enige tekst,
die hij heeft willen bijschaven en aanpassen in katholieke zin. Hij deed dat door de
profetie van Rafael — met daarin de voorspelling dat de roomse altaren met kracht
uit Hollands kerken zullen worden geschopt — met enkele regels uit te breiden:
Valt u verwoesten der godtsdienstigheit te lastigh,
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Volhardt by 't out geloof en Godts altaer stantvastigh,
Op 't spoor der ouderen, u moedigh voorgetreen,
Zoo draeft men reght naer Godt, door alle starren heen. 47

Een dergelijke reddingsactie, hoe goed bedoeld ook, haalde natuurlijk weinig uit.
Gysbreght was uitgegroeid tot Vondels meest geliefde werk en de publicatie kon niet
meer ongedaan worden gemaakt.
Het loont de moeite Vondels treurspel Maeghden uit 1639 in dit licht nog eens
te bekijken. Ook in dit drama worden onschuldige vrouwen vermoord, maar het
gaat daarbij mijns inziens om een martelaarschap van een totaal andere orde. Waar
in Gysbreght nonnen door medechristenen worden vermoord op grond van persoonlijke wraakgevoelens, daar worden in Maeghden nonnen uitgemoord door heidense Hunnen, en dat wel degelijk om hun geloof. De Gysbreghtkon niet ongedaan
gemaakt worden, maar Vondel kon er wel iets tegenover plaatsen. Kan men Maeghden beschouwen als een soort `compensatie-spel?"
Met een beeld van de Gysbreght waarin het getoonde katholicisme wordt afgewezen en waarin zelfs de tragische moord op de Klaerissen zijn goddelijke glans verliest, dringen zich nieuwe vragen op: hoe kon de kloosterscene zich met zoveel
kracht in het Nederlands cultureel erfgoed nestelen? Hoe het mogelijk is dat zovelen
van mening waren en zijn dat ze een positief christelijk stempel draagt en zelfs het
katholicisme `smakelijk' maakt? Het antwoord op deze vragen moet denk ik niet
gezocht worden in het religieuze aspect van het optreden van de nonnen — als men
wil aannemen dat Vondel hen niet als navolgenswaardige exempla van christelijke
gedrag heeft bedoeld — maar juist in de menselijke aard van hun tragedie en de aangrijpende kracht waarmee Vondel hun lot op het toneel weet te verbeelden. Het leed
van de Klaerissen spreekt rechtstreeks tot het hart van de toeschouwer en wint het
klaarblijkelijk van het godsdienstig gevoel.
In beginsel was de gereformeerde angst voor het katholieke gehalte van de Gysbreghtonnodig. Burgemeester Schaep had het zonder meer bij het rechte einde toen
hij stelde dat de katholieke elementen in het stuk eerder aanleiding gaven tot spot,
dan tot verheerlijking. Het is dat de predikanten het toneel als zodanig verwierpen,
anders hadden ze hun gelovigen met een gerust hart naar de schouwburg kunnen
sturen, immers: urbs antiqua ruit.
Universiteit van Amsterdam
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Noten

1 Ik citeer de stukken van kerkeraad en burgemeesters naar: Sterck (1932b)
35; en de aanvullingen daarop in: Oey-de Vita (1973), 87-94. Het aangehaalde citaat in: Sterck (1932b), 35.
2 Oey-de Vita (1973), 88, zie voor de vertoningen met name: Sterck (1932a);
Sterck (1932b); Maximilianus (1932); Maximilianus (1933); Albach
(1987).
3 Oey-De Vita (1973) passim; Van Gernert (1993), 231.
4 Sterck (1932b), 36; Oey-de Vita (1973), 88.
5 Vondel (1929), 500-503. De datering van het gedicht aan Marie Spiegel
staat overigens niet helemaal vast.
6 Sterck (1932b), 36; Oey-de Vita (1973), 88.
7 Leendertsz (1910), 172.
8 Brandt schrijft naar aanleiding van de tegenstand dat Vondel: 'de Roomsche
kerkzeden, naar eisch des tydts, daar in ten toon stelde'. Brandt (1932), 32.
9 Er bestaat naast de officiele stukken nog een gedicht van Tengnagel, waarin
men kan lezen dat acteur Willem Bartolsz de Ruyter, die de rol van
Gozewyn zou vervullen, tijdens de repetitie grappen had gemaakt over de
mijter die hij moest dragen. Hij had het ding een `strontpot' genoemd. Het
verhaal maakt duidelijk dat er niet bepaald een gewijde sfeer hing rond de
toneelbisschop. Tengnagel zal het verhaal hebben gehoord van Adam
Carelsz van Germez, een goede bekende die vermoedelijk de rol van bode
speelde. Tengnagel (1969), 547; Albach (1937), 11-12.
10 In december kenden zij de tekst duidelijk nog niet, pas in januari blijkt
dominee Pietersz het stuk te hebben gelezen. De burgemeesters sturen de
predikanten na hun eerste klacht ook terug om zich werkelijk op de hoogte
te stellen: 'Is by ommevragen geresolveert eerst seecker te verneemen ende
dat Burgemeesteren te remonstreren'. Oey-de Vita (1973), 87-88, 90-91.
11 In het verleden heeft men op grond van deze regels wel gesuggereerd dat
Vondel een beetje aan het schipperen was en kool en geit wilde sparen, zie
bijvoorbeeld: Brom (1935), 145-146: `Zo'n plichtmatig toegevoegde, alles
behalve feestelijk gestemde regel over de Hervorming verdrinkt toch in de
overvloed van Katholieke verzen'; Sterck (1932a), 27-28: 'Zoo ziet men, hoe
zelfs een genie als Vondel in de war gebracht kan worden, wanneer bekrompen vitzucht van kleingeestige menschen in zijn werk gaat "royeren". Daardoor trachtte hij het ieder naar den zin te maken'.
12 In de notulen van de kerkeraad heet het: 'hoewel so geseyt wordt de aenstootelijckste saken daeruit geroyeert te sijn'; in de verslagen van burgemeester Bicker: 'de anstottelyckheyt in de commedie is wech genomen soo dat
het nu soo quaet niet en is ock dat het spel sijn glans quyt was', Oey-de Vita
(1973), 88, 90. Zie verder: Albach (1937), 14-15; Smits-Veldt (1994), 2.
Over de vraag wat er precies geschrapt is (een vertoning van een mis?) is een
discussie gevoerd door Sterck en Maximilianus, zie: Sterck (1932a); Sterck
(1932b); Maximilianus (1932) en Maximilianus (1933). Zie ook hieronder.
13 Ik zal in het verdere betoog niet steeds alle meningen die eerder te berde zijn
gebracht evalueren.
14 Brom (1935), 143-144, 145.
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15 Leendertsz (1910), 173-174.
16 Smit (1956), 174-219.
17 Smits-Veldt (1987-1988) 387-393, m.n 393; Smits-Veldt (1994), 19-20.
18 Willebord verkeerde regematig met de vijandelijke leiders, zo vale op te
maken uit vs. 260.
19 Van Eemeren (1979), 94-95.
ont20 Smit drukt zich veel te sterk uit wanneer hij zegt dat Willebord
stelt, wanneer hij zijn late gasten herkent'; de oversee is hoogstens onaangenaam getroffen. Zie: Smit (1956), 184.
21 Smits-Veldt (1994), 20.
22 Zie voor deze typeringen respectievelijk: Albach (1937), 9; Asselbergs
(1967), 208; Smits-Veldt (1994), 20.
23 Smits-Veldt (1994), 20.
24 Smits-Veldt (1994), 20.
25 Smits-Veldt (1994), 20.
26 Namelijk door de aartsbisschop van Keulen, zie: Vondel (1994), vs. 120124.
27 Smits-Veldt (1987-1988), 387-393, m.n. 391.
28 Zie ook Naar voorzichtige houding in: Vondel (1994), 20 (en noot 32
aldaar).
29 Brom doet dit mijns inziens te makkelijk of door te zeggen dat dit `een te
letterlijke navolging van antieken is'. Brom (1935), 144.
30 Er zij bier overigens nog gewezen op de scene in het vijfde bedrijf waarin
Gysbreght zichzelf wil doodvechten omwille van zijn eer en zich doof houdt
voor de redelijke woorden van de Heer van Vooren, vs. 1551-1654. Zie: Van
Stipriaan (1996) 369.
31 Smits-Veldt (1987-1988), 387-393, m.n. 391.
32 In het Vondeljaar 1987 heeft Porteman zich gebogen over de vraag hoe het
toch kon dat de Gysbreght in de Zuidelijke Nederlanden zo weinig weerklank had gevonden, terwijI Vondel er verder toch triomfen vierde: Porteman (1987-1988). Een mogelijk antwoord op deze vraag wordt niet gegeven: het stuk kan beneden de rivieren geen weerklank hebben gevonden
vanwege de inhoud en strekking, die weinig vleiend waren voor de katholieke kerk.
33 Oey-de Vita (1973), 90.
34 Dit als aanvulling op de discussie tussen Sterck en Maximilianus: Sterck
(1932a); Sterck (1932b); Maximilianus (1932) en Maximilianus (1933).
35 Zie: Sterck (1932a), 25-30.
36 Vondel (1929), 319-328. Zie over deze gedichten: Becker (1987), passim.
37 Onderzoek naar Vondels latere opvattingen op dit punt is gewenst.
38 Van Stipriaan (1996), passim.
39 Zie hiervoor met name: Van Stipriaan (1996), 370-372; Van der Paardt
hanteert in verband met de omgekeerde parallellen tussen de Gysbreght en
de Aeneas de term `contrastimitaties'. Zie: Van der Paardt (1987), 246.
40 Smit (1956), 201.
41 Door Smit meermalen aangehaald om zijn analyse te steunen, zie met name:
Smit (1956), 200, 214.
42 Smit (1956), 201-202.
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43 Smit (1956), 206.
44 Zie voor dit aspekt: Van Stipriaan (1996), passim.
45 Vondel (1994), 29.
46 Smit (1956), 199.
47 Geciteerd naar: Sterck (1932a), 28 (die citeert naar de editie van 1659, verschenen bij Abraham de Wees).
48 Ik hoop hier elders op in to gaan.
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ci" Ruusbroecs Unvollendete
Tekstgeleding in de handschriften en de compositie van

Vanden

XII beghinen
Mike! M. Kors
Vanden XII beghinen is een beetje het stiefkind van het Ruusbroec-onderzoek. In de
middeleeuwen was het al evenmin een geliefde tekst, getuige het feit dat we over
slechts drie volledige afschriften kunnen beschikken.' Het negatief oordeel over
deze tekst toen en nu is wel door verschillende motieven ingegeven. Wordt de
moderne lezer afgeschrikt door het gebrek aan structuur en inhoudelijke eenheid,
de middeleeuwer vond de tekst inhoudelijk aan de riskante kant. 2 Ampe ondernam
in een artikel uit 1945 een eerste poging om vanuit voornamelijk tekstinterne argumenten de samenstellende delen van de tekst te onderscheiden. De titel geeft al aan
dat bij hem het perspectief van de moderne lezer centraal staat: "Orde en wanorde
in Ruusbroec's XII beghinen'. 3 Op grond van inhoudelijke gegevens track hij aan
te tonen dat Ruusbroecs tekst uit drie hoofddelen bestaat. Deze driedeling vindt zijn
oorsprong in een opsomming van Ruusbroecs werken door Johannes Mombaer;
drie werken op deze lijst interpreteert Ampe als de delen van de Beghinen. Hij heeft
overigens in zijn later werk deze interpretatie laten vallen. Anderzijds laat hij in dit
artikel door middel van een bespreking van de hoofdthema's zien dat in sommige
gedeeltes meer samenhang zit dan men op het eerste oog zou vermoeden. Typerend
voor Ampes werkwijze is dat hij hier en daar aangeeft hoe in geval van inconsequenties de juiste volgorde zou moeten zijn. In mijn bijdrage gaat het vooral om de
vraag wat we uit de handschriftelijke overlevering kunnen afleiden omtrent de
hoofdlijnen in de compositie van de Beghinen. Getracht zal worden om na te gaan
uit hoeveel delen deze tekst oorspronkelijk bestond en door wie ze uiteindelijk tot
een geheel werden samengesmeed.
Vanden XII beghinen: ontstaan en inhoud
Het is niet zeker wanneer de Beghinenwerd geschreven. Handschriftelijk onderzoek
heeft aangetoond dat dit waarschijnlijk niet voor ca. 1365 het geval is geweest. 4 Aan
het einde van de jaren zeventig was het in ieder geval gereed, omdat de Beghinen
toen voor het eerst werd genoemd, in een brief van Geert Grote aan Ruusbroec en
de paters van Groenendaal. Daarin wordt ook voor het eerst de titel Vanden XII beghinen gebruikt; in het Latijn luidt deze bij Grote De XII Bagutis. 5 Deze titel is, zoals
in de middeleeuwen bij zoveel van oorsprong titelloze traktaten het geval, ontleend
aan de openingswoorden van het traktaat: Het saten .xij. beghinen.
De laatste editeur, Van Mierlo, heeft het traktaat in vier delen opgesplitst. Inhoudelijk is deze optie zeker te verdedigen, alleen moeten op grond van het gebruik van
de initialen in de handschriften de grenzen bij de delen drie en vier anders gelegd
worden. Van Mierlo laat bijvoorbeeld het derde deel in zijn tekst beginnen op een
plaats waar we in de handschriften geen enkele markering (b.v. lombarde, paragraafteken) aantreffen. Pas verderop in de tekst treffen we in de codices een initiaal
aan, die een veel betere indicator is voor het begin van een nieuw gedeelte in het
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traktaat. Voor een indeling van de Beghinen is het dan ook beter de structurering
van de handschriften te volgen. Dan blijkt dat na de initiaal voor het derde deel een
bijbelplaats (Gen. 1,1) volgt, wat een traditioneel begin is, terwiji de direct voorafgaande tekst een introductie op het thema van deel Brie vormt. 6 Deze werkwijze,
waarbij een overgang gecreeerd wordt van het ene naar het andere deel, treffen we
eveneens aan in andere traktaten van Ruusbroec, zoals de Brulocht. De tekst van het
derde deel begint als volgt:
Inden beghinne der werelt ende der heiligher scriftueren, soe leert ons die prophete
Moyses dat god maecte hemel ende eerde (...) 7

Als we het gebruik van de initialen in de handschriften in aanmerking nemen 8 en
op grond van de thematiek een vierdeling willen aanbrengen, is de nieuwe indeling
(gerekend naar de paginering in de editie Van Mierlo):
I:
II:
III:
IV:

p. 3-35
p. 39-69 9 (in de Ed. Van Mierlo loopt dit deel door t/m p. 63)
p. 70-171, r 20 (in de Ed. Van Mierlo loopt dit deel door t/m p. 166)
p. 171, r. 27-p. 224 (in de Ed. Van Mierlo p. 169 224)
-

Uiteraard verandert hierdoor Vanden XII beghinen niet in een helder gestructureerd
traktaat, maar we komen op deze manier al wel wat dichter bij de middeleeuwse
tekst. We bespreken nu de inhoud naar deze nieuwe indeling.
Het eerste deel opent met een lang stuk poezie, de langste tekst op rijm uit Ruusbroecs oeuvre. Hierin step Ruusbroec allereerst het oude ideaal van de dertiendeeeuwse begijnenspiritualiteit aan zijn lezers voor. Deze spiritualiteit is volgens hem
in zijn eigen tijd ver te zoeken. De rest van de poezietekst is een voorstel tot hervorming van het geestelijk leven naar dit aloude ideaal, waarin de godsschouwing
een belangrijk element vormde. Hij laat eerst twaalf begijnen aan het woord die
aspecten van hun geestelijk leven beschrijven. Op het schouwende leven gaat hij
vervolgens in proza nader in. Opvallend is de formulering die hij gebruikt om deze
overgang te markeren: Nu moetic rimen laten bliven, II Salk scouwen dare bescriven;
deze komt in belangrijke mate overeen met de omschrijving die hij in Vanden seven
sloten, geschreven voor de franciscanes Margareta van Meerbeke, bezigt om van poezie op proza over te gaan: Nu willic rimen laten bliven, II ende sonder decsel die waerheit scriven. 10 In beide gevallen ziet het er dus naar uit dat hij met het oog op zijn
publiek met poezie begint, maar overstapt op proza om inhoudelijk ingewikkelder
dingen te kunnen beschrijven. De concessie aan zijn publiek kan natuurlijk gezien
worden als een klassieke captatio benevolentiaevoor minder ontwikkelde lezers.
In het tweede deel van de Beghinen gaat Ruusbroec uitgebreid in op de vier soorten van ketterij die zich in de mystiek voordoen, en daartegenover plaatst hij vier
vormen van waarachtige liefde tot God. Uiteraard is dit tweede deel het best te
begrijpen na zijn uiteenzettingen in het eerste deel. Ruusbroec voert in deel twee
een aanval uit op het mystiek gedachtegoed van Eckhart, dat door de kerkelijke veroordeling uit 1327 in een kwade reuk was komen te staan. Hij citeert herhaaldelijk
uit diens beruchte armoedepreek "Beati pauperes spiritu", 11 maar hij doet dit zonder Eckharts naam te noemen. In Ruusbroecs tekst worden de dwaalleren steeds
aangekondigd door formuleringen als: "deze mensen zeggen", "deze mens zegt".
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(Het is wel zo dat in Eckharts preek formuleringen als "wij zeggen" of "ik zeg" schering en inslag zijn, zodat een directe relatie mogelijk is.) De citaten zijn zo letterlijk
en goed gekozen dat het vrijwel zeker is dat Ruusbroec de beschikking over de tekst
heeft gehad. 12 Lang niet alles wat Ruusbroec hier bestrijdt komt uit de koker van
Eckhart, maar het is goed denkbaar dat Ruusbroec de leer van Eckhart tot in zijn
uiterste consequenties wilde voorstellen: van verreweg het meeste dat hij zijn tegenstanders aanwrijft is niets bij Eckhart aan te treffen. Het is zelfs aannemelijk dat hij
bepaalde groepen dissidenten op het oog heeft, zoals de beweging van de vrije
geest. 13 In ieder geval is zeker dat hij naast Eckhart ook het werk van Margarete
Porete, die in 1310 op de brandstapel kwam, heeft gekend. 14 Wellicht gebruikte hij
bovendien bronnen waarover wij niet meer beschikken. 15
Deel drie heeft geen duidelijk inhoudelijke relatie met hetgeen voorafgaat. In dit
omvangrijke gedeelte brengt Ruusbroec het geestelijk leven in verband met sterren
en planeten. De hoofdstructuur is gegeven door het feit dat hij de planeten
beschouwt in hun typologisch karakter voor het geestelijk leven. Opmerkelijk is wel
dat hij niet zeven, maar slechts zes planeten behandelt. Dit kosmologisch en astrologisch gedeelte wordt onderbroken door een enorme uitweiding naar aanleiding
van de planeet Venus. In dit gedeelte komen tal van zaken aan de orde komen, zoals
een felle uitval naar misstanden in de kerk en het kloosterleven.
Het laatste deel omvat een uitgebreide meditatie over het lijdensverhaal naar aanleiding van de zeven getijden van het brevier. Hierbij maakt Ruusbroec veelvuldig
gebruik van een bestaande vertaling van de evangelienharmonie. 16 De structuur van
het werk wordt doorbroken door een lange uitweiding, die Ruusbroec met lezus'
testament' aanduidt, en waarin de zes klassen van zondaars die volgens Ruusbroec
tijdens Jezus' leven bestonden, een belangrijk thema vormen. Hij laat zien wat de
zondaars toen en nu met elkaar verenigt. Ruusbroec zou Ruusbroec niet zijn, als hij
niet daarna liet zien hoe het er in het geestelijk en maatschappelijk leven wel aan toe
moet gaan. Net zoals bij de uitweiding in het derde deel is het innerlijk verband
soms zoek en gaat hij nogal associatief te werk.

Twee of meer delen?
De brief van Geert Grote waarin Vanden XII beghinen genoemd wordt, is in twee
opzichten merkwaardig: in de eerste plaats omdat Grote zich als het ware over het
hoofd van Ruusbroec heen tot diens confraters richt en in de tweede plaats omdat
hij zich ontpopt als een nogal fel criticus van twee van Ruusbroecs laatste werken,
Beghinen en Van seven trappen. Het feit dat Grote zich in deze brief niet rechtstreeks
tot Ruusbroec wendt, kan betekenen dat Ruusbroec toen ziek was: het is bekend
dat hij tegen het einde van zijn leven vaak in de ziekenboeg lag. Wat Grote schrijft
over de Beghinen, ook al is het grotendeels in negativo, is natuurlijk van groot
belang, omdat het een contemporain getuigenis en een vroege fase in de receptie
documenteert. De voor ons thema relevante passages luiden:
Verder heb ik het boek Vanden XII beghinen, althans het eerste deel, aan Margriet van
Mekeren en anderen gegeven, en dat doe ik nog steeds; maar wat het overige gedeelte
betreft heb ik er Been verspreiding aan durven geven. 1k weet weliswaar dat de
bedoeling van onze eerbiedwaardigste pater altijd heilig is en geheel vervuld van de
Geest, maar wat hij in dit boek zegt over de sterren, de planeten en de astronomic en
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hoe hij dat in overdrachtelijke zin wil opvatten, daarin wijkt hij af van hetgeen de
kerkvaders zeggen. 17

En even verderop luidt zijn eindoordeel dan ook:
Om deze en vele andere redenen raad ik af om aan dit boek, het eerste deel
uitgezonderd, verspreiding te geven, totdat het vele dat voor het innerlijk nuttig is, als
het is losgemaakt van hetgeen minder bruikbaar is, tot een geheel wordt samengesmeed en aan het eerste deel wordt toegevoegd — als hij [=Ruusbroec] daarmee
tenminste akkoord zou gaan."

Uit deze brief blijkt dat aan het eind van Ruusbroecs leven diens confraters te Groenendaal de verantwoording dragen voor de verspreiding van zijn late werk. Uiteraard wordt de schrijver nog wel geraadpleegd over aan te brengen veranderingen,
maar hij is hier toch vooral het object van discussie geworden. Op de inhoudelijke
kritiek van Grote gaan we op deze plaats niet verder in, omdat die voor ons oogmerk verder van weinig belang is. 19 Wel kan opgemerkt worden dat diens negatief
oordeel mogelijk een rol heeft gespeeld bij de geringe verspreiding van dit werk in
later tijd. Want blijkens deze brief viel Grote de rol van distributeur in de Noordelijke Nederlanden toe. Als we namelijk de handschriftelijke overlevering uit de
tweede helft van de veertiende eeuw overzien, vale op dat Ruusbroecs teksten in het
Middelnederlands nagenoeg uitsluitend in Brabant werden gerecipieerd. 2° Grote
wilde als (kritisch) bewonderaar van Ruusbroecs werken zeker bijdragen tot de verspreiding ervan, getuigen zijn Latijnse vertalingen 21 en het distributiewerk dat hij,
zoals uit deze brief blijkt, voor de Beghinen ondernam. Tot de eerste kring van recipienten in de Noordelijke Nederlanden behoorde zoals we lazen Margriet van
Mekeren, hoogstwaarschijnlijk een begijn uit Nijmegen. 22 Zoals bekend, was de
geestelijke zorg voor semi-religieuze vrouwen een belangrijke activiteit van Grote,
die niet alleen in 1374 zijn ouderlijk huis ter beschikking stelde aan vrome vrouwen, maar ook voor begijnen een in het Middelnederlands gesteld traktaat schreef
over simonie en het ideaal in het geestelijk leven. 23 Ruusbroec was evenzeer bekommerd om het geestelijk welzijn van vrouwen, zoals blijkt uit zijn traktaten en zijn
brief aan de franciscanes Margriete van Meerbeke (Briefl en Sloten), alsmede uit
zijn brieven aan diverse wereldlijke vrouwen (Brieven 2, 4-7). Deze zielzorgerlijke
activiteiten beginnen rond 1346, de vroegst mogelijke datering voor de Sloten. Het
begindeel van Beghinen heeft, zoals gezegd, het ideaal van de begijnenspiritualiteit
nadrukkelijk als hoofdthema. Het is daarom goed denkbaar dat de oorspronkelijke
doelgroep uit begijnen bestond, zoals ook uit de volgende passus blijke, die onmiddellijk volgt op de clausen van de begijnen:
Siet, dits de staet van goeden beghinen
Die seere na die dogheden pinen,
Die langhe hier te voren waren,
Ende die oec leven in desen jaren.
Maer dese staet es sere vergaen,
Dat hevet ontrouwe te male ghedaen.

Wildi rechte trouwe pleghen... 24

333

MIICEL M. KORS

334

In deze passus zegt Ruusbroec dat het begijnenideaal in zijn tijd nauwelijks nog
bestaat: dese staet es sere vergaen. De oorzaak ziet Ruusbroec in de ontrouwe. De formulering Wildi rechte trouwe pleghen leidt het program in van een spiritueel reveil
voor vrouwen. Ruusbroec heeft het niet alleen over begijnen Die langhe hier te voren
waren, hij laat bovendien een van hen aan het woord: uit Hadewijchs werk citeert
hij in kort bestek drie keer. 25 Omdat hij dat doer in de clausen van de begijnen komt
Hadewijch in bijna letterlijke zin aan het woord. We kunnen ons dus goed voorstellen dat de Nijmeegse begijn Margriet van Mekeren tot het door Ruusbroec
beoogde publiek behoorde en dat Grote juist daarom haar de tekst ter beschikking
stelde. Bovendien was zij kennelijk voor Ruusbroec en de paters te Groenendaal
geen onbekende figuur, want anders had het weinig zin dat Grote haar in zijn brief
met name noemde. Het zal voor hen zondermeer duidelijk zijn geweest waarom zij
van Grote een afschrift van het eerste deel had gekregen, want argumenten hiervoor
ontbreken in zijn brief.
Vraag blijft echter wat Grote in bovenvermeld epistel nu precies met het `eerste
deer bedoelde. In ieder geval behoorde daar ons derde deel niet toe, want daarin
behandelt Ruusbroec de gewraakte planeten-allegorie. Maar het gedeelte dat handelt over de ketterijen in het mystieke leven zou er nog wel bij kunnen horen. Een
oplossing voor dit probleem kan worden gevonden in de handschriften.

Tekstgeleding in de handschriften met Vanden XII beghinen
In de jaren 1360-1380 kwam te Groenendaal, het klooster waar Ruusbroec leefde
en werkte, een tweedelige codex tot stand met diens volledige werken. Hiervan bleef
een deel bewaard, het handschrift Brussel, KB., 19.295-97, ook bekend onder zijn
sigle A. Het verloren gegane deel bevatte de Beghinen. Recent onderzoek heeft aangetoond dat het Ruusbroec-handschrift G (=Gent, U.B., 693) een zeer nauwkeurige kopie is van de beide delen van het Groenendaalse verzamelhandschrift. 26 Het
handschrift Brussel, K.B., 1165-67 (verder aangehaald met zijn sigle: F) biedt een
afschrift van het verloren gegane deel uit Groenendaal. Uit de gegevens in de codices
F en G is het wellicht mogelijk te reconstrueren wat de tekstgeleding van de Beghinen in het verloren gegane deel van het Groenendaalse verzamelhandschrift is
geweest. Weliswaar hoeft die geleding nog niet samen te vallen met wat Ruusbroec
zelf schreef, toch krijgen we op deze manier een beeld van de structurering van de
Beghinen in een zeer vroege face van de handschriftelijke overlevering en bovendien
van een receptie in Ruusbroecs onmiddellijke omgeving.
In het onderstaande zal niet alleen getracht worden een antwoord te vinden op
de vraag wat Grote nu precies met het `eerste deel' kan hebben bedoeld, er wordt
eveneens ingegaan op de vraag wat de tekstgeleding in de handschriften ons over de
compositorische aspecten van de Beghinen kan leren.
In onderstaand schema staat in de meest linkse kolom pagina- en regelnummer
volgens de editie door Van Mierlo. Onder de handschrift-siglen staan naast elkaar
vermeld: vindplaats in het betreffende handschrift en hoogte van de initiaal in
regels. Indien de initiaal de vorm van een J heeft en deze langszijdig is geplaatst,
wordt het aantal regels niet vermeld, omdat de hoogte in zulke gevallen niet bepalend is voor de hierarchie in de tekst. In F wordt de initiaal in p. 39,10 voorafgegaan door een witregel, in G door een halve lege kolom (221vb) op de versozijde
van het voorgaande blad, waardoor de tekst op een nieuwe pagina begint; de initi-
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aal van G is bovendien opengewerkt. in het handschrift c ontbreekt een aanzienlijk
deel van de tekst (zie hieronder), net als in Bn, en in Ko een klein gedeelte, namelijk het poezie-gedeelte aan het begin: in die gevallen is dat in de tabel aangegeven
met om (voor omissie), gevolgd door bladzijde en regelnummer. Alle handschriften
hebben ook paragraaftekens, maar hun functie is niet dezelfde als die van de initialen: die zijn gebruikt voor de indeling op hoofdlijnen, de paragraaftekens voor een
fijnere structurering. voor het onderwerp van ons artikel zijn derhalve alleen de initialen van belang.
Hs.

F

G

Editie
148ra/6
3,7
213ra/4
3,14
id./1
id./(J)
3,21
id./(J)
id./(J)
3,28
id./1
id./1
4,8
id./(J)
id./(J)
4,15
148rb/1
id./(J)
4,22
id./1
213rb/1
4,30
id./1
id./1
id./1
5,2
id./1
id./1
5,15
148va/1
5,22
id./1
• id./(J)
id./1
213va/1
5,31
6,2
id./1
id./1
6,11
id./2
id./1
6,29
148vb/2
id./1
9,8
9,30
14,7
150va/2
214vb/2
17,5
18,25 152ra/2
216ra12
19,31 152vb/2
216va/2
21,34 153vb/2
217ra/2
22,29 154ra/2
217va/2
24,19
222ra/5
39,10 159ra/3
170rb/2
231ra/(J)
70,6
72,21
74,18
76,4
77,2
78,17
79,12
84,3
86,24
87,22
88,17

D

Ko

77ra/8
id./2
id./2
id./2
id./2
id./2
id./2
77rb/2
id./2
id./2
id./2
id./2
id./2
77va/2
id./2
77vb/2
id./2
78va/2

om tim

6r/4
10v/2

79ra/2
79va/2
80ra/2
80rb/2

14v/2
17v12
19r/2

83ra/5
88ra/4

39r/2
80r/(J)

c

13,30 59r/4

Bn

omt/m

65r/2
68r/2
69r/2
71r/2
72v/2
81r/3
100v/2
102v/2
103v/2
104v/2
105v/2
106v/2
107r/2
110v/2
112v/2
113r/2
114r/2

1r/5

69,34
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89,30
90,21
91,13
92,15
153,24
158,10
158,12
171,27
178,31
182,28
185,14
221,5
222,21
223,5
223,18
224,4

114v/1
115v/2
116r/2
116v/2
205ra/2
207ra/2

264vb/1
266vb/2

193r/2
107va/4
108vb/3 199v/2

212ra/2

271vb/2

111va/3

215rb/3

275ra/2

113rb/3

215r/2
225r/2
230r/2
233v12

287r/(J)
235ra/3

292va/2

om
om
om

124v/2
125v/2
om

-

124rb/3
288v/2

73r/1
119v/2
82v/2
89r/2
92r/2
94v/2

-

126v/2
127r/2

Zoals uit het overzicht blijkt, stemmen F en G geheel en al overeen in het gebruik
van initialen, terwijI D maar op twee extra plaatsen een initiaal heeft, waar F en G
een paragraafteken hebben (p. 9,8 en 9,30). Daarom kan worden gesproken van een
vrijwel volledige overeenstemming tussen deze drie handschriften, die als enige de
volledige tekst overleveren. Ko, dat slechts een klein deel van de tekst weglaat, sluit
grosso modo bij deze indeling aan, maar brengt wel vanaf p. 178,31 extra initialen
aan. Bn bevatte oorspronkelijk de tekst vanaf 70,6, maar van het eerste katern werden de voorste twee bladen weggescheurd, zodat de tekst thans in 74,28 begint.
Toch is nog een deel van de initiaal in 70,6 zichtbaar, zodat de hoogte ervan kan
worden vastgesteld. De indeling vertoont vooral overeenkomsten met Ko; beide
handschriften zijn zeer oostelijk: Bn komt waarschijnlijk uit het vrouwenklooster
Nazareth te Geldern, Ko is in de omgeving van Keulen geschreven
Het tweede deel (p. 39,10-einde) wordt in F en G min of meer als een apart traktaat onderscheiden: in F door een witregel, in G zelfs door een halve lege kolom.
Een latere bewerker heeft in deze kolom, direct onder de tekst, een explicit aangebracht: Hier gaen die xii beginen uute. Onderaan in dezelfde kolom zette hij de titel:
Hier beghint een onderwijs. Een onderwijs is de koptitel voor de rest van de tekst, die
begint op de rectozijde van het volgende blad; deze titel komt uitsluitend in G voor.
De initiaal waarmee in G Een onderwijs begint, is een echte openingsinitiaal van vijf
regels hoog en versierd met penwerk, nog een regel hoger dan de openingsinitiaal
van de Beghinen! voor de initiaal van het Onderwijswas echter nog voldoende ruimte in kolom 221vb; de tekst begint dus met opzet op een nieuwe bladzijde. Aangezien G zeer nauwkeurig het Groenendaalse handschrift volgt, mag ervan worden
uitgegaan dat in dat handschrift de tekst eveneens op een nieuw blad werd begonnen. 27 Het is in dit verband ook opmerkelijk dat de tekst in kolom 22 1 vb eindigt
met amen, niet alleen in G, maar eveneens in de andere handschriften. Het gebed
aan het einde, gevolgd door het afsluitende amen, draagt het karakter van een slotgebed en is een bijkomend argument om hier de afsluiting van een afgerond traktaat te veronderstellen:
Dat verleene ons alien die vader, die sone ende die heilighe gheest, een ghewarich god
in drie personen, die onze ken es ende onze crone. Amen. 28
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In handschrift F, dat eveneens een kopie is van de Groenendaalse codex, wordt de
overgang naar het volgende deel gemarkeerd door een witregel; dat kan erop wijzen
dat er ruimte was opengelaten om een titel toe te voegen. In het afschrift van F is
evenwel nergens anders een witregel te vinden, zodat er zeker betekenis aan moet
worden toegekend. De handschriften c, D en F reserveren bovendien hun op een
na grootste initiaal voor het begin van het tweede deel. Als we het initiaalgebruik in
F, G en D nader bekijken, dan valt op dat dit relatiefkorte deel hecht gestructureerd
is, waarbij opgemerkt moet worden dat het grote aantal initialen in de eerste honderd regels valt terug te voeren op het feit dat de kopiisten van D, F en G de clausen van de begijnen door een lombarde markeren. Het tweede deel is in vergelijking
hiermee nauwelijks door initialen gestructureerd.
De overeenstemming tussen F en G in het gebruik van witruimte en initialen
wijst er sterk op, dat degene die in Groenendaal de tekst kopieerde die wij thans
kennen als Vanden XII beghinen, in feite twee afzonderlijke teksten heeft onderscheiden. Tekstinterne gegevens, alsmede de distributie van de initialen in de verschillende delen door alle handschriften bevestigen dat beeld. Dat betekent dat de
Beghinen oorspronkelijk waarschijnlijk uit twee teksten heeft bestaan, hetgeen
nieuwe perspectieven opent voor de inhoudelijke analyse en de oudste receptiefase.

De speciale positie van het Rooklooster-handschrift c
Een geval apart vormt handschrift c, dat uit de tweede helft van de veertiende eeuw
stamt en dat afkomstig is uit Rooklooster, een klooster dat vlakbij Groenendaal lag.
Dit handschrift brengt in het eerste deel minder structurering aan dan de overige
codices, maar gebruikt daarentegen in het tweede deel, en dan met name in het
gedeelte gewijd aan de planeten, een aanzienlijk aantal initialen. De gedeelten die
in c niet voorkomen wijzen op twee mogelijkheden: 1) c vertegenwoordigt een vroegere fase van de tekst; 2) c laat ondanks zijn ouderdom al een bewerking zien. In het
eerste geval kan c niet van het Groenendaalse handschrift afstammen, in het tweede geval wel. Dat c een korte maar oorspronkelijke versie van de tekst heeft, is wel
een reele mogelijkheid als men bedenkt dat van een tekst als de Becoringhen waarschijnlijk eerst een kortere versie in omloop was; 29 ik kom hieronder op deze vraag
terug.

De tweedeling van de Beghinen
Dat de veertiende-eeuwse traditie twee delen in de Beghinen onderscheidde, was
reeds uit de brief van Grote duidelijk geworden. De distributie van de initialen in
de handschriften D, F, G en c laat nu evenwel zien dat deel 1 destijds bestond uit
p. 3,7-35,11 (gerekend naar Ed. Van Mierlo), deel 2 uit p. 39,10-einde. Het is echter duidelijk dat dit tweede deel inhoudelijk gezien zeker nog eens uit Brie onderdelen bestaat:
2a valse en echte mystiek (p. 39, 10-69, 34)
2b het geestelijk leven in verband gebracht met de planeten (p. 70, 6-171, 20)
2c het leven van Jezus als ons brevier (p. 171, 27-einde)
De overgang van 2a naar 2b is in alle handschriften door een initiaal gemarkeerd,
terwijI in 2a in geen enkel handschrift een initiaal voorkomt na de openingsinitiaal
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op p. 39,10. Dat we hier met een overgang te maken hebben lijdt dus geen enkele
twijfel. Anders ligt dat bij de markering van de overgang van 2b naar 2c: de initialen op p. 153,24 en 158,10 laten nog niet het begin van een nieuw deel zien, maar
markeren verbindende teksten. Op p. 153,24 gaat het namelijk om de overgang van
de uitweiding (naar aanleiding van de planeet Venus) naar de passus waarin de
kooplieden-metafoor wordt voorbereid, die vanaf p. 158,10 centraal staat, als de
planeet Mercurius wordt behandeld. Mercurius werd immers traditioneel verbonden met handel en kooplui. Als we nu handschrift c in de beschouwingen betrekken, dan valt op dat juist die verbindende teksten erin ontbreken; zelfs de overgangszin p. 158,10-12 komt niet voor, die in de overige handschriften gemarkeerd
wordt door een initiaal, terwij1 de zin erna wordt voorafgegaan door een paragraafteken. Maar ook de voorafgaande uitweiding naar aanleiding van de planeet Venus
(p. 95,12-158,6) ontbreekt in handschrift c. Hetzelfde geldt voor deel 2c (p. 171,
27-einde) en de voorafgaande overgangstekst (p. 169,6-171,20).
Alle gegevens samen kunnen wijzen op een gefaseerde totstandkoming van de
Beghinen. Zonder een uitspraak te doen over de onderlinge chronologie zijn de volgende gedeeltes te onderscheiden:
1
2
3
4
5
6

p. 3, 7-35, 11 (= deel 1)
p. 39, 10-69, 34 30 (= deel 2a)
p. 70, 6-95, 9 & 158, 12-168, 20 (= deel 2b)
p. 95, 12-158, 12 (= deel 2b)
p. 169, 6-171, 20 (= deel 2b)
p. 171, 27-slot (= deel 2c)

Hierbij valt op dat de delen 1 en 2a en 2c in een keer zijn ontstaan, terwijl alleen 2b
een mogelijk gefaseerde totstandkoming laat zien; in hoeverre de hypotheses naar
aanleiding van handschrift c houdbaar zijn, is hieronder nog onderwerp van discussie. Het is bijzonder lastig om uit te maken of er nu sprake is van losse traktaten
die werden samengevoegd of dat het gaat om een zich uitbreidende tekst. Bovendien weten we niets zeker over de chronologie. Er is wel een duidelijke inhoudelijke
relatie tussen 1 en 2a: het eerste deel handelt grofweg over het schouwende leven,
terwijI 2a valse en echte mystiek als onderwerp heeft. Geen enkele relatie valt er vast
te stellen tussen 2a en 2b. Tussen 2b en 2c is wel een aantal overeenkomsten aan te
wijzen: beide hebben een structurele parallel, want in deel 2b wordt de hoofdstructuur bepaald door beschouwingen over de zeven planeten (al worden er maar zes
behandeld), en in deel 2c staan de zeven getijden centraal. In beide gevallen wordt
deze structuur bovendien door een aanzienlijke uitweiding onderbroken, respectievelijk naar aanleiding van de planeet Venus en Jezus' testament. In het eerste geval
omvat de uitweiding in de editie door Van Mierlo 60, in het tweede 35 pagina's. Op
een totaal voor de hele tekst van 220 bladzijden is dat bijna de helft! Onnodig te
zeggen dat deze uitweidingen het zicht op inhoud en structuur van het traktaat ernstig bemoeilijken.
In 2b valt in het gedeelte met de uitweiding het abundant gebruik van het begrip
(Cristus) regule op,31 dat een belangrijk Leitmotiv vormt. Belangrijk is dat het eerder niet voorkomt. In de overgang naar 2c neemt de frequentie zelfs opvallend toe. 32
Inp.170,2-3lezw(acursivngemj):
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Cristus selve es onse regule. Sijn leven ende sijn leere es onse ordinarijs ende onse
ghemeyne breviarijs in alle de werelt.

Deze passus vertoont veel overeenkomst met hetgeen in deel 2c (p. 209,11-12)
wordt gezegd naar aanleiding van de uitweiding over Jezus' testament:
Dit es Cristus regule, syn leringhe ende sijn leven (...)

Evenmin kan het toevaI zijn dat de tekst van de Beghinen als volgt wordt beeindigd
(deel 2c, p. 224,15-18):
(...) ende sy ghinghen van daer met goeden moede in groten vrede, dien Jhesus bereet
hevet synen discipulen die sine regule houden, die hi levede ende leerde, ende daer by
inne ghestorven ende opverstaen is in die glorie sijns vaders. Amen.
We zien dat er in deze drie citaten volledige overeenstemming is in het gebruik van

de woorden regule, leven en leren/leeringhe. Verder komt regule in 2c nog een keer
voor, maar context en betekenis zijn daar anders (p. 171,22). We mogen dus vaststellen dat deel 2b in zekere zin de thematiek van 2c voorbereidt. Een dergelijke
inhoudelijke en structurele overeenkomst sluit toch wel uit dat latere bewerkers van
alles bij elkaar zouden hebben gezet. Ik meen dan ook dat we in de samenstelling
van de Beghinen, die ongetwijfeld uit ongelijkaardige stukken bestaat, de hand van
Ruusbroec zelf mogen zien. Bewerkers zouden immers tal van compositorische
zwakheden (verwijzingen die niet kloppen, letterlijke herhalingen, het aankondigen van punten die niet aan de orde komen, het ontbreken van de maan in het overzicht van de planeten, etc.) kunnen hebben gladgestreken, wat evenwel niet is
gebeurd.
Op dit punt is het goed nog eenmaal kritisch naar handschrift c te kijken. Hierboven werd vastgesteld dat aan het einde van 2b de frequentie van het woord regule
opvallend toenam, en er werd betoogd dat daarmee in feite de thematiek van 2c
wordt aangekondigd. Maar handschrift c bevat eveneens het gedeelte waarin deze
thematiek wordt ingeleid. Dit moet betekenen dat in handschrift c of in zijn voorbeeld bewust het laatste deel is weggelaten. Daarmee is een gefaseerd ontstaan van.
2b nog geenszins van de baan, daarop wijzen immers voldoende gegevens in de overige handschriften. Het veertiende-eeuwse handschrift c laat waarschijnlijk geen
vroegere versie van de tekst zien, maar representeert wel een van zijn vroegste bewerkingen.
Het is moeilijk uit te maken of nu 2b of 2c het eerst werd geschreven. Een belangrijke aanwijzing dat 2c het laatst ontstond, vormt een van de zeldzame autobiografische passages uit Ruusbroecs werk, die in dit deel voorkomt. 33 Ruusbroec reflecteert daarin op zijn schrijverschap en zijn spirituele ervaring (p. 218,32 219,8, met
lichte wijziging van de interpunctie door mij):
-

Dit woordt hebbic dicwile ghescreven. Maer ic vertye mijns ende late my onder de
eewighe waerheit ende onder dat ghelove der heiligher kerstenheit ende onder die
leeraren die de heilighe scriftuere overmids den heilighen gheest hebben ontbonden.
Maer dat ic ghevoele, dat moet my bliven: ic en macht uut mijnen gheeste niet
verdriven. Al soudt my alle die werelt vromen, ic en mocht niet twifelen noch Jhesum
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mestrouwen, dat by mi soude verdoemen. Alsic contrarie hore, dan willic swighen.
Van duechden ende van onduechden willic luttel meer scriven.

De formulering dit woordt hebbic dicwile ghescreven wijst er toch wel op dat op een
oeuvre wordt teruggeblikt. Daar de Beghinen bovendien Ruusbroecs laatste werk
vormen, lijkt het haast of we hier een geestelijk testament lezen. Dat deze beschouwing bovendien het einde van het werk inluidt, blijkt uit de omschrijving: Van
duechden ende van onduechden willic luttel meer scriven. In ieder geval maakt deze
persoonlijke passus het heel onaannemelijk dat anderen zich met de compositie van
de tekst hebben ingelaten. Al draagt de Beghinen hier en daar het karakter van een
"Unvollendete', het blijft een werk van de meester zelf.
Hiermee is het probleem wat Geert Grote met het `eerste deel' heeft bedoeld
opgelost. Het gaat om een betrekkelijk korte tekst, die in de uitgave door Van Mierlo slechts een zevende deel van het geheel vormt: 33 pagina's op een totaal van 220.
Gezien de vrij hechte structurering van dit eerste deel is het goed mogelijk dat het
langere tijd als apart traktaat heeft gefunctioneerd.
In het Groenendaalse verzamelhandschrift, dat geheel of grotendeels tijdens
Ruusbroecs leven tot stand is gekomen, zijn de Beghinen in feite als twee traktaten
afgeschreven. Grote hanteerde reeds dezelfde tweedeling, hoewel door hem het traktaat kennelijk als een geheel werd beschouwd, want hij gaf het voor het eerst de overkoepelende titel. In handschrift G kreeg het tweede deel later juist een aparte titel:
een van de latere bewerkers van het handschrift voegde de notitie toe: Hier gaen die
XII beghinen uute Hier beghint een onderwijs. "Een onderwijs" is vervolgens de
lopende titel voor de rest van het werk. Tot deze titel, die zoveel als `een vermaning'
betekent, kwam de bewerker, doordat het tweede deel sterk het karakter van een vermaning draagt, daar het waarschuwt tegen tal van vormen van ketterij. 34 In het vervolg zullen we echter niet meer mogen spreken van de delen "twee tot en met vier",
maar van de delen 2a - c, omdat uit de tekstgeleding in de handschriften blijkt, dat
het tweede deel als een geheel werd opgevat. Nochtans is de inhoud zo divers, dat
het toch handig is om die verschillende gedeeltes apart te blijven aanduiden.

Slotbeschouwing
De delen 2b en 2c van de Beghinen zijn op elkaar betrokken, maar uit de handschriftelijke overlevering blijkt dat dit pas in een later stadium is gerealiseerd. Waarschijnlijk hebben er eerst twee teksten bestaan: deel 2b, dat over de zes (beoogd
waren natuurlijk zeven) planeten gaat, en 2c, dat het passieverhaal in relatie met de
zeven getijden behandelt. Deel 2b bevatte in eerste instantie mogelijk niet de excurs;
ten aanzien van 2c weten we niet of de uitweiding naar aanleiding van Jezus' testament van meet of aan onderdeel van de tekst uitmaakte. In een later stadium zijn de
beide teksten op elkaar betrokken en het lijkt er het meeste op dat de uitweiding in
2b na voltooiing van de tekst van 2c ontstond. Dat blijkt onder meer uit het voorkomen van het kernwoord regule, dat in 2b alleen in de excurs en de overgangstekst
voorkomt. De tekst van 2b is binnen Ruusbroecs oeuvre een buitenbeentje: nergens
anders betrekt hij op deze wijze astrologie en astronomie op het geestelijk leven.
Niets lijkt uit te sluiten dat sommige stukken later door Ruusbroec verder bewerkt
zijn. Dat hij waarschijnlijk tot het laatst toe zelf aan het werk is geweest, blijkt niet
alleen uit de wijze van bewerking, maar evenzeer uit de hiervoor aangehaalde autobiografische ontboezeming aan het einde van de tekst.
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Wanneer Ruusbroec zijn Beghinen schreef, is met dit alles nog verre van duidelijk. Het is wel zeker dat hij zich in de late jaren veertig en de jaren vijftig van de
veertiende eeuw meer en meer richtte op het schrijven van teksten ten behoeve van
vrouwen, getuige zijn Brieven alsmede de traktaten Sloten en Spieghel. We zouden
het eerste deel van de Beghinen voorzichtig in deze periode kunnen plaatsen. Aangezien deel 2a een soort pendant van het eerste vormt, moet het wel later zijn
geschreven. Maar dit levert uiteraard niet meer dan een relatieve chronologie op. De
grote aandacht voor de vermeende ketterse leer van Eckhart is misschien het best te
plaatsen in zijn Groenendaalse periode, na circa 1350. 35 Hoewel hij ook in zijn
Brusselse periode al sporadisch aan Eckhart-kritiek heeft gedaan, 36 ligt het zwaartepunt toch in het latere tijdvak. Er zijn bovendien maatschappelijke gebeurtenissen die op de tekst betrokken kunnen worden en een nadere precisering van de datering mogelijk maken.
In het derde kwart van de veertiende eeuw werden ketterse begijnen en begarden
op omvangrijke schaal vervolgd. 37 In het begin waren deze acties voornamelijk op
het Duitse taalgebied gericht, en massieve vervolging vond plaats naar aanleiding
van de bullen van Urbanus V uit 1365 en 1368 38 , alsmede van de bevelen en wetten van Keizer Karel IV uit 1369 die daarvan het direct gevolg waren. 39 De maatregelen van Karel IV werden in 1371 nog eens bekrachtigd door de bullen van Urbanus' opvolger, Gregorius XI.° Hoe effectief die maatregelen waren blijkt uit het feit
dat in 1372 ketterse begijnen en begarden, alsmede aanhangers van Wycliffhun toevlucht zoeken in het Rijnland, Brabant en Holland. 4 ' Op 17 februari 1373 verzoekt
keizer Karel IV nog eens aan de meeste van zijn vorsten en hertogen (waaronder die
van Brabant!) en aan alle graven, om volledige medewerking te verlenen aan de pauselijke inquisiteur. 42 Uit een en ander blijkt derhalve dat vanaf circa 1370 in Brabant ketterse groeperingen aanwezig waren. In deel 1 van de Beghinen verwoordt
Ruusbroec het oude ideaal van de begijnenspiritualiteit. Hij constateert echter: Siet

dits den staet van goeden beghinen / die seere na die doghede pinen, / die langhe bier te
voren waren / ende die oec leven in desen jaren. / Maer dese staet es seere vergaen. Het
laatste vers duidt erop dat de begijnen van hun oorspronkelijk ideaal zijn afgedwaald. Nu was het ook na de veroordelingen aan het begin van de veertiende eeuw
reeds zaak dat de begijnen zich in Brabant en Noord-Frankrijk duidelijk moesten
profileren ten opzichte van hun ketterse tegenhangers ten oosten van de Rijn, om
uiteindelijk weer gerehabiliteerd te kunnen worden. 43 Interessant is nu dat Ruusbroec in deel 2a van de Beghinen ingaat op het ketters gedachtengoed, dat na 1350
vooral under ketterse begijnen circuleerde, ook in de meer noordelijke gewesten van
Europa. 44 Dat de begijnen in de Nederlanden in deze periode in een kwade reuk
waren komen te staan, blijkt eveneens uit de in 1374 opgestelde statuten van het
door Geert Grote opgerichte huis voor vrome vrouwen, waarin nog eens gestipuleerd wordt dat zij beslist geen begijnen zijn, en dat ze zich verre moeten houden
van de lectuur van ketterse of verdachte boeken. 45
Hiertegenover staat het feit dat Geert Grote niettemin op zich positief stond
tegenover de begijnen. Dit blijkt uit zijn traktaat De simonia ad beguttas, dat, in
tegenstelling tot wat de noodtitel suggereert, wel degelijk over begijnenspiritualiteit
handelt. In hetzelfde licht mogen we Grotes beslissing zien om in de late jaren zeventig deel 1 van de Beghinen aan de Nijmeegse begijn Margriet van Mekeren ter
beschikking te stellen. 46 Hieruit blijkt dat in deze periode het ideaal van de begijnenbeweging nog levend was en door Grote werd gestimuleerd.
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Ruusbroec schreef de Spieghel der ewigher salicheitin 1359 en na deze datum nog
Van seven trappen, het Boecsken der verclaringhe— deze in ieder geval veer 1370 — en
tenslotte de Beghinen. Als we deze gegevens combineren met de hierboven beschreven maatschappelijke context, dan zouden deel 1 en 2a van de Beghinen een heel
concrete reactie kunnen zijn op de opkomst van ketterijen in Brabant na 1370, en
kunnen we in ieder geval deze beide delen van de Beghinen karakteriseren als een
`Spatwerk' van Ruusbroec. Als we verder in aanmerking nemen dat Ruusbroec in
een autobiografische passus aan het eind van deel 2c terugblikt op zijn oeuvre, dan
wordt duidelijk dat de karakterisering 'Spatwerk' de gehele tekst geldt. In deel 2b
en deel 2c zou hij dan op een toegankelijke en veilige wijze zijn leer voor een breed
publiek uiteen hebben willen zetten. Aan de ene kant door aan to knopen bij het
kennelijk aansprekende thema van astrologie en kosmologie, aan de andere kant
door de verweving van het passieverhaal met de getijden van het brevier. Ook met
dit laatste haakte hij in op een actueel gegeven, want juist in deze tijd wordt het bidden van het brevier in de landstaal door leken populair, zoals eveneens blijkt uit de
vertaling van de getijden door Geert Grote. Zo lijkt de Beghinen dan uiteindelijk
tech een traktaat dat duidelijk in een bepaalde periode en maatschappelijke context
thuishoort, en zeker geen later samengestelde verzameling vormt van allerlei losse
werkjes uit verschillende perioden van Ruusbroecs schrijverschap.
"Of ieder het eens zal zijn met alle details over indeelingen en overschakelingen,
moge in 't midden blijven.' Aldus, in 1945, de men nog jonge Ruusbroec-kenner
Albert Ampe s.J. aan het einde van zijn bijdrage over de Beghinen. Een halve eeuw
later kunnen we wel andere paden bewandelen, maar Ampes verzuchting blijft
staan.
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Noten

1 Het gaat hier om de volgende handschriften: 1) Brussel, K.B., 3416-24; 2)
Brussel, K.B., 1165-67; 3) Gent, U.B., 693. In het onderzoek zijn deze
Ruusbroec-verzamelhandschriften ook bekend onder hun siglen als respectievelijk D, F en G. Het Kopenhaagse handschrift, K.B., Thott 137 8° bevat
(als enige tekst) een vrijwel compleet Ripuarisch afschrift (het zal hier worden aangeduid met het sigle Ko). Circa de helft van de tekst wordt overgeleverd in het veertiende-eeuwse handschrift Parijs, Bibliotheque de l'Arsenal,
8217 (in het onderzoek ook bekend onder sigle c). Onlangs werd een handschrift teruggevonden dat driekwart van de tekst bevat: Bonn, ULB, S 2055
(verder aangeduid met het sigle Bn). Daarnaast is er nog een klein aantal
handschriften met korte excerpten.
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2 Zo bij voorbeeld Geert Grote (1340-1384); zie voor een verdere bespreking
hieronder.
3 Ampe 1945.
4 Kienhorst & Kors 1998.
5 Uitgave in Gerardi Magni Epistolae, p. 107-109. Het is niet zeker wanneer
Grote deze brief aan Ruusbroec c.s. schreef. De datering 1381 die Mulder
geeft is niet beargumenteerd. Een datering rond 1380 lijkt wel tamelijk veilig (zie hierna).
6 Ed. Jan van Ruusbroec 1948, p. 67-69.
7 Ed. Jan van Ruusbroec 1948, p. 70 r. 6. Alle citaten zijn naar deze uitgave;
het hoofdlettergebruik bij Zijn / Hij / Hem / God, etc. is door mij evenwel
niet overgenomen.
8 Zie ook het overzicht van het initiaalgebruik op p. 335-336.
9 De pagina's 36-38 van deze uitgave bevatten geen tekst.
10 Jan van Ruusbroec 1981, p. 101, r. 13-14.
11 Zie hierover J. van Mierlo 1932, p. 304-346, inz. 333-346.
12 Zie E. Colledge
Marler 1984, p. 14-47, inz. 16-18. Vergelijk over de
bestrijding van Eckhartiaans gedachtegoed door Ruusbroec ook R.A.
Ubbink 1978, p. 225-229 en 232-234.
13 Cf. Schweitzer 1984, p. 48-67, inz. 64.
14 Colledge & Marler 1984, p. 34-36, 43.
15 Opmerkelijk is in dit verband de formulering: Siet, des ongheloefi es noch vele
meer, dat is niet ghehoort en hebbe (p. 45,13-14). Zij betekent wellicht dat
het hier gaat om informatie die bij geruchte is vernomen.
16 Zie Kors 1998, p. 58-74.
17 Latijnse tekst: Ceterum librum de «De XII Bagutis» pro prima parte Margarete de Mekeren et aliis communicavi et communico; pro reliqua eum parte
non fui ausus publicare. Sensum namque patris reverendissimi nostri scio
sanctum semper et plenum spiritu; tamen ea, que ponuntur et transferuntur
de stellis, planetis, astronomia in libro hoc ad sensus spirituales, extra
modum loquendi sanctorum Patrum exorbitant. (Gerardi Magni Epistolae,
p. 108).
18 De Latijnse tekst: Ex hiis et aliis multis suadeo librum non publicari, nisi
partem primam, quosque omnia, que intus cunt utilia, quorum grandis est
copia, minus aptis rescicis, ad quoddam unum colligantur et prime parti, si
ipse hoc dignum iudicaverit, adiungantur. (Gerardi Magni Epistolae,
p. 109).
19 Zie Vekeman 1981, p. 161-165; Wackers 1989, p. 55-73.
20 Zie Kienhorst & Kors 1998, p. 4-35.
21 Te weten van Die geestelike brulocht, Een spieghel der eeuwigher salicheit en
Van seven trappen.
22 Zie over haar Obbema 1996, p. 137-165, inz. 162-164.
23 De tekst werd uitgegeven door Willem de Vreese: Geert Grote, De Simonia
ad Beguttas. 's-Gravenhage, 1939. Zie ook A.G. Weiler 1995, p. 114-132.
24 Ed. Van Mierlo, p. 6,24-7,3 (cursivering van mij); direct hierna volgen
voorschriften om deze rechte trouwe to beoefenen.
25 Ed. Van Mierlo p. 4,1 en 4,4-5 (de in voetnoot 7, p. 4 aangegeven relatie
met Strofisch Gedicht V1,71 lijkt wat ver gezocht); 5,31-32 (het hele stuk
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5,31-36 ademt trouwens de geest van het 25ste Mengeldicht, dat weliswaar
nu niet meer, maar nog tot in deze eeuw en in ieder geval in Ruusbroecs tijd
aan Hadewijch werd toegeschreven).
26 Zie Kienhorst & Kors 1998, p. 35-41.
27 Hoe nauwkeurig de kopiiste van G de indeling van het Groenendaalse
handschrift overneemt, kunnen we zien bij de vergelijking met het bewaard
gebleven deel van het Groenendaalse verzamelhandschrift (handschrift A;
Brussel, K.B., 19.295-97). Zo liet ze net als haar voorbeeld anderhalve
kolom leeg na het afschrift van het Tabernakeh en liet zij net als haar voorbeeld het afschrift van de Trappen direct volgen op de Spieghel. Zie hiervoor
ook de afbeeldingen 3-6 in Kienhorst & Kors 1998.
28 Ed. Jan van Ruusbroec 1948 p. 35,9-11
29 Zie hierover Mertens 1997, p. 109-130, inz. 113-129.
30 Zoals opgemerkt bevatten p. 36-38 in deze uitgave geen tekst.
31 Te weten in Ed. Jan van Ruusbroec 1948: 108,20; 123,16; 127,18;
129,10(2x); 129,14; 129,17; 129,18; 131,31; 132,1; 132,29; 133,5; 134,9;
135,28; 137,33.
32 Te weten in Ed. Jan van Ruusbroec 1948: 165,24; 165,27; 165,31; 165,34;
165,35; 166,4; 166,5 (2x); 166,21; 166,24; 166,30 (2x); 169,6. — Reeds
Van Mierlo zag dat regule hier een verbindend begrip is. Hij vraagt zich echter af: "Maar is dit meer dan een kunstmatig verband, dan een kunstmatige
overgang van de eene verhandeling naar de andere?" (p. XXIV). Kennelijk
gaat het hier om een retorische vraag die negatief beantwoord moet worden,
want Van Mierlo gaat er verder niet op in.
33 De enige andere autobiografische passus komt in het Boecsken der verclaringhe voor: Ic en can u mine meinninghe nu te desen male niet claerre bewisen.
Van alien dien dat ic versta, ochte ghevoele, ochte ghescreven hebben, soe
late ic mi under die sententie der heilegen ende der heilegher kerken. Want
ic wille leven ende sterven Cristus knecht in kerstene ghelove. Ende ic beghere te sine overmidts die gratie gods een levende let der heilegher kerken.
(Jan van Ruusbroec, Opera omnia, 1, r. 537-42). Het Boecsken is Ruusbroec
een na laatste werk, dat hij v66r de Beghinen schreef. De overeenkomst met
de hierboven geciteerde passus is frappant en wijst erop dat Ruusbroec in
latere jaren behoefte had aan een zelfrechtvaardiging. Mogelijk dat zijn mystieke leer, toen zij eenmaal bredere verspreiding vond, op kritiek stuitte. Zo
we weten schreef hij het Boecsken op verzoek van de kartuizers te Herne, die
ernstige moeite hadden met bepaalde aspecten van zijn leer, terwijl we hebben gezien dat Geert Grote evenmin kritiekloos tegenover Ruusbroecs werk
stond. De Parijse kanselier Jean Gerson ondernam na Ruusbroecs dood zelfs
een frontale aanval op diens mystiek gedachtegoed, een aanval die door de
Groenendalers met moeite kon worden gepareerd (zie over deze kwestie de
studie van A. Combes, Essai sur la critique de Ruysbroeck par Gerson. Paris,
1945-72. 4 din. (=Etudes de theologie et d'historie de la spiritualite, 4-6)).
34 Kurt Ruh schreef nog oniangs over de titel Vanden XII beghinen, dat "(...)
feststeht, dass der Titel nur fur Tell I gilt". In het bovenstaande is toch wel
aangetoond dat reeds Geert Grote het hele traktaat met de titel De XII
Bagutis aanduidt. Zo bovendien is gebleken, is de titel Een onderwijs in
handschrift G een noodtitel, die door een latere bewerker van het hand-
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schrift is bedacht en waaraan geen autoriteit kan worden toegekend. Vgl.
Kurt Ruh 1996, p. 29.
35 In dit tijdvak tenminste plaatst Van Mierlo de Eckhart-kritiek in Ruusbroecs werk. (Vgl. J. van Mierlo 1932, inz. p. 346 (t.a.v. de Beghinen, zie
p. 334-346). Inderdaad vinden we de Eckhart-kritiek voornamelijk in de
latere werken, zoals Sloten, Spieghel en vooral in het op een na laatste werk,
het Boecsken.
36 Hierop wijst toch wel de parallel in de Brulocht met Eckharts armoedepreek; cf. R.A. Ubbink 1978, p. 228-229.
37 Zie McDonnell 1954, p. 557-74.
38 Te weten die van 3 september 1365 en 15 april 1368 (Fredericq 1889, nrs.
208-209).
39 Te weten die van 9 juni 1369, 10 juni 1369, 17 juni 1369, 18 juni 1369 (zie
Fredericq 1889, nrs. 209-213).
40 Op 7 juni 1371 en 23 juli 1372 (Fredericq 1889, nrs. 214-215).
41 Zie Fredericq 1889, nrs. 216-217.
42 Zie Fredericq 1889, nr. 218.
43 Vergelijk Simons 1989, p. 97-98 en McDonnel 1954, p. 539-48.
44 Zie Wormgoor 1985 p. 115-116.
45 Het meest recente artikel over deze statuten is Weiler 1995.
46 Cf. Obbema 1996, p. 162-63.
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Directeur Bint in de discussie over het
onderwijs
Anneke van Luxemburg-Albers
Kunst wil zeggen verhevigd leven op vereenvoudigde
grondslag. (Bordewijk VW XI: 165)

I Inleiding
In november 1934 publiceerde Bordewijk zijn korte roman Bint. De roman handelt over de directeur van een handelsschool in een volkswijk. Directeur Bint heeft
een onderwijsprogramma geIntroduceerd van stalen tucht dat maatschappelijk
onaanvaardbaar blijkt: de school moet stoppen van de wethouder. Het programma
fascineert ook: een historicus die aan zijn proefschrift werkt, wil er graag een jaar les
geven. 1
De publicatie van de roman bleek in de Nederlandse letteren van die dagen een
gebeurtenis. Achteraf ook in de Nederlandse literatuurgeschiedenis. In Nederlandse Literatuur, een geschiedenis bespreekt Hans Anten, naar aanleiding van Dirk Costers artikel Tint, of de kroning der schoften', de discussie over de al dan niet fascistokle strekking van Bint als een van de 150 gebeurtenissen die tezamen een
geschiedenis van de Nederlandse literatuur kunnen uitmaken. Voor het eerst in zijn
schrijverscarriere, die inmiddels al zo'n achttien jaren telde, trad Bordewijk echt
voor het voetlicht. De roman maakte — vooral na een interview voor een schoolkrant dat in een onderwijsblad kwam te staan 2 — buitengewoon veel tongen en pennen los: veel reacties in kranten en tijdschriften, en ook, nieuw voor die dagen, cornmentaar op de radio. Het commentaar is nooit meer gestopt. Uitschieters daarbij
waren in 1935 de bespreking van Dirk Coster in De Stem, de rede voor de VARAradio van A.M. de Jong, en in 1942 een bespreking die de roman inpaste in een
nationaal-socialistische wereldbeschouwing. 3 Maatschappelijke belangstelling voor
het boek bleef: de roman beleefde tot nu toe meer dan dertig drukken. De laatste is
van 1997. 4
Wat mij bij alle onenigheid over de strekking van de roman altijd verbaasd heeft,
is de klaarblijkelijke overeenstemming over de inhoud en de acrd van dat onderwijsprogramma: kennelijk was het voor iedereen glashelder wat het tuchtprogramma van directeur Bint precies inhield.
In 1994 heeft Griittemeier in zijn belangrijke dissertatie over de Nieuwe Zakelijkheid in de Nederlandse letteren, aandacht aan het programma van Bint besteed.
In het kader van het Bachtiniaanse begrip dialogiciteit onderzoekt hij hoe in de
roman onderwijsideeen vorm krijgen. Door het Bintiaanse programma te confronteren met onderwijsopvattingen van Tolstoi, Comenius en Ligthart, kan hij concluderen dat in Bint een complex geheel van overeenkornsten en verschillen zichtbaar wordt maar geen bepaalde pedagogiek wordt aangehangen of bestreden:
Dadurch lasst der Roman existierende padagogische Stimmen zwar anklingen,
verurteilt aber zugleich die Bemuhungen des Lesers, die Stimmen dingfest zu machen,
zum Scheitern. (215)
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Reinold Vugs wijst in zijn gedetailleerde biografle van Bordewijk, een dissertatie uit
1995 5 , op de maatschappelijke discussie over het onderwijs en onderwijsproblemen
in de jaren dertig en gaat in op Bordewijks eigen opinie over het tuchtvraagstuk in
die dagen zoals die blijkt uit het interview met de schoolkrant van een Haags lyceum
De stokroosstem:
Wel is het mijn overtuiging, dat het tegenwoordige systeem van lesgeven verkeerd is.
Ik ben een absolute tegenstander van de methode Ligthart; een spartaans systeem is
waar het de School betreft volkomen op zijn plaats. (Bordewijk 1935a: 940)

Al veel eerder, in 1988, had Gianfranco Groppo gewezen op de strijd om de jeugd
in de jaren twintig en dertig; volgens hem speelde Bint daarop in.
Hans Anten stelt in zijn bespreking van de discussie over Bintwel de vraag aan
de orde naar de betekenis van de begrippen orde, tucht en macht in de roman, maar
beantwoordt deze zelf niet. Anten onderscheidt discutabele thema's in het onderwijsprogramma van directeur Bint, concludeert dat Bordewijk die noties afwees,
maar concretiseert niet de inhoud van de betreffende begrippen in de roman. Dit
blijkt bij voorbeeld uit het volgende citaat:
Door nu de literaire inkleding van groteske en satire, waarmee Bordewijk ideologische
noties als leidersbeginsel, elitegedachte, uniformiteit, discipline, orde en tucht indirect
onderuit haalde niet te onderkennen, zag Coster Bordewijk en zijn roman in zekere
zin als kwartiermakers voor het nationaal-socialisme in Nederland. (674)

Ik wil graag met wat meer aandacht luisteren naar het programma van directeur
Bint: hij eiste "een stalen tucht" en wilde een "kweek van reuzen kweeken". In overeenstemming met Grtittemeiers uitgangspunt, dat Bachtiniaanse dialogiciteit een
verhelderend begrip is bij de analyse van Bint, wil ik Bints stem laten horen binnen
een meer eigentijds pedagogisch koor van stemmen.
Hoe gebruikte men anno 1934 zulke woorden, in welke contexten en wat betekenden ze? Wat hield het programma van Bints handelsschool precies in, voor wie
was het bestemd, wat beoogde het en hoe werkte het in de romanpraktijk? En: hoe
wordt dit programma literair gepresenteerd?
Aan de hand van teksten uit de roman, met name de toespraken van schooldirecteur Bint, zal ik het programma van de school onderzoeken. Ik plaats het in
een kader van andere, voornamelijk pedagogische, teksten van toen en van nu. Ik
hoop zodoende overeenkomsten en verschillen zichtbaar te maken in de maatschappelijke discussie aangaande het onderwijs in de jaren dertig en de discussie
over Bintin een nieuw licht te stellen. Mogelijk valt daardoor ook wat licht op intertextuele, en nieuw-zakelijke aspecten van de roman die niet eerder aan bod kwamen, en wordt zo, in de geest van de auteur, het denken over het boek, zijn vorm
en zijn inhoud in het algemeen, bevorderd. In het genoemde interview zegt Bordewijk immers:
In 't algemeen zou ik dus willen zeggen: de meeste schrijvers maken 't het publiek te
makkelijk: het is misschien wel gewenst, maar het is niet strikt noodzakelijk, dat men
over hun boeken nadenkt. Dit is bij mijn boeken wel een vereiste, aangezien met de
laatste bladzij de oplossing er niet is: die moet de lezer zelf vinden, fantaseren.
(Bordewijk 1935a: 939)
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Eerst zal ik met een paar lijnen de maatschappelijke positie schetsen van Bordewijk
toen hij zijn roman schreef, en de maatschappelijke context waarin de auteur zijn
roman plaatste. Beide zijn van belang bij het op de juiste waarde schatten van het
door Bordewijk vormgegeven tuchtbegrip (II). Tegen deze achtergrond zal ik een
paar spraakrnakende pedagogische, onderwijs- en rechtskundige publicaties uit de
jaren dertig bespreken (III). In het kader hiervan wil ik Bint zelf aan het woord laten
(IV.1). Vervolgens zien we het systeem in bedrijf, als de belangrijke vergadering aan
de orde komt waarin Bint de beslissing neemt die tot zijn uiteindelijke abdicatie
leidt (IV.2). De toespraak voorafgaande aan het neerslaan van het oproer door de
"hel", vormt het volgende onderwerp (IV.3). Ik besteed ook aandacht aan de stemmen van andere leraren en terzijde aan die van de historicus de Breen (IV.4). Met
behulp van een aantal moderne pedagogische, sociologische en onderwijskundige
stemmen formuleer ik tenslotte mijn conclusie (V).

II

1934: Bordewijk, de opvoeding en het Nederlandse onderwijs
Bordewijk wist waar hij het over had. Hij kende handelsscholen uit zijn eigen vijf
jaar lange lerarenpraktijk. Hij kende de volksbuurten van de grote steden uit eigen
ervaring; hij was geboren in Amsterdam, groeide op in Den Haag en studeerde in
Leiden — en maakte zijn hele leven intensieve wandelingen door de verpauperde binnensteden; de bewoners kende hij doordat hij als advocaat al bijna twintig jaar lang
gedurende drie avonden per week rechtskundige bijstand aan minvermogenden
verleende. Hij kende leerlingen van die leeftijd ook uit eigen ervaring: Bordewijks
kinderen, Robert en Nina, waren in 1934 respectievelijk negentien en zestien jaar
oud.
Als schrijver had Bordewijk zich ontwikkeld van een beoefenaar van het fantastische genre, verteld in een conventionele negentiende-eeuwse stijl, tot een auteur
die actuele onderwerpen in modern proza bondig vorm gaf. In 1919, 1923 en 1924
respectievelijk publiceerde hij drie bundels Fantastische vertellingen in de geest van
Hoffmann en Poe. De vertellingen werden overwegend welwillend besproken maar
trokken weinig lezers. Met de korte romans Blokken (1931) en Knorrende Beesten
(1933) werd Bordewijk onmiddellijk erkend als een modern auteur. De eerste
roman handelde in de woorden van de auteur over:
den ideaal-communistische staat strevend naar het collectieve Neil van zijn
onderdanen maar blind voor de aandriften van het individu en daarom tot ondergang
voorbestemd. (cf. Vugs 1995: 77)

Knorrende Beesten, met als ondertitel "roman van een parkeerseizoen", was, bij
gebrek aan karaktertekening, eigenlijk geen roman. Beide werden werden gekenmerkt door korte zinnen, suggestief beeldend taalgebruik en een in scenes gemonteerd verhaalverloop. De roman Bint, die zich in vorm en Stijl bij de twee voorgangers aansloot, werd in afleveringen voorgepubliceerd in het katholieke tijdschrift De
Gemeenschap, dat vernieuwend proza stimuleerde.
Bordewijk schreef zijn roman toen hij vijftig jaar oud was en de wereld om hem
heen ingrijpend was veranderd. De standsbewuste burgermaatschappij verkeerde in
crisis. Het opkomende nationaal-socialisme claimde een antwoord to zijn op de
maatschappelijke problemen van ontwrichting, werkeloosheid en armoede, poli-
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tieke onmacht en versplintering. Het was echter een beweging die geweld en ongeremde machtsuitoefening in het vaandel voerde, en systematisch de jeugd trachtte
te winnen voor de idealen van volksgemeenschap, bloed, bodem en zuiver ras,
kameraadschap, militarisme en offervaardigheid voor het vaderland.
Sinds het begin van de eeuw hadden pedagogen voor onderwijs gepleit dat niet
de leraar maar de leerling centraal stelde, dat luisterde naar en rekening hield met
het specifiek eigene van het kind en activiteit en creativiteit stimuleerde. Deze
pedagogen eisten uitdrukkelijk aandacht voor het gevoelsleven en wilden ook het
aanleren van sociale vaardigheden bevorderen door middel van beperkt zelfbestuur. 7
Dezpdagoischnwredvogjantimfergnod
geworden en hadden in Nederland afgezwakt en aangepast gestalte gekregen in de
methode van de onderwijzer-pedagoog Jan Ligthart (1859-1916), in publicaties en
pleidooien voor een beter middelbaar onderwijsstelsel, en in wetsvoorstellen die
keer op keer strandden. Er werden wel Dalton- en Montessori-scholen gesticht en
zeer veel Lycea opgericht, maar het middelbaar onderwijs in Nederland behield zijn
categoriale, burgerlijke en schoolse trekken.
De wet van Thorbecke uit 1863 was van de aanvang of zeer omstreden. Sinds de
publicaties van de pedagoog Gunning en van het liberale kamerlid Bos in 1898,
stond de hervorming van het middelbaar onderwijs voortdurend op de politieke
agenda maar een totale wetsvernieuwing zou pas in 1963 komen. Gunning pleitte
vooral voor karaktervorming als onderwijsdoel, Bos daarnaast voor een meer democratische structuur. Hi)* was vooral ook de pleitbezorger voor handelsonderwijs voor
de middenstand.
De positie van het gymnasium, als voorbereidend hoger onderwijs vallend onder
de wet op het hoger onderwijs, en die van de hbs als zowel eindonderwijs als ook
officieus voorbereidend hoger onderwijs, waren met name onderwerp van discussie. Het programma van de hbs zou te overladen en te intellectualistisch zijn. Daarnaast was een algemeen vormend middelbaar onderwijs voor iedereen, dat vooral
karaktervormend moest zijn, tegenover het bestaande categoriale systeem, onderwerp van felle discussies. Vergelijkbare discussies waren ook elders in Europa te
beluisteren. Het handelonderwijs als voorbereidend beroepsonderwijs viel, net als
de ulo- en mulo-scholen, feitelijk buiten deze beide discussies. (cf. Bartels 1963;
Elzinga 1926; Grotenhuis 1998; Matthijssen, 1982)
De wetenschappelijke pedagogiek pleitte dus al sinds jaar en dag in de persoon
van professor Gunning (1859-1951) en later professor Kohnstamm (1875-1951)
voor een nieuw middelbaar onderwijs waarin eerder karaktervorming dan scholing
centraal zou staan. Bij al die pleidooien, ook bij dat voor een werkelijk alomvattend
middelbaar onderwijs, was echter de notie van standsonderwijs moeilijk te doorbreken. Het ulo, het mulo en vaak ook de handelsschool, vielen als vormen van lager
onderwijs en voorbereidend beroepsonderwijs buiten de voorstellen tot reorganisatie. De discussies met al hun maatschappelijk idealisme betroffen uiteindelijk
slechts een kleine groep leerlingen. Tussen 1930 en 1940 bleef, ondanks een
bescheiden groei, het percentage kinderen tussen de 12 en de 18 jaar dat een middelbare school bezocht, gering: 3.6 % in 1930, ongeveer 4.4 % in 1940. (Bartels
1963: 63)
De status van de handelsschool en de organisatie van het handelsonderwijs waren
!mg niet altijd duidelijk en al sinds Thorbecke onderwerp van zorg, van discussie
en van veel verandering. Het handelsonderwijs moest algemeen vormend en op de
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praktijk gericht zijn. Ook was er behoefte aan scholing in economie, om verdere
studie aan een economische hogeschool mogelijk te maken. In de loop der jaren was
het de hbs A die in deze laatste behoefte ging voorzien. Het aantal specifieke handelsscholen liep daardoor sterk terug, landelijk van 65 in 1923 tot 45 in 1930 en 17
in 1937, de laatste achteruitgang mede onder invloed van de conjuncturele crisis.
In dit opzicht is het sluiten van de school van Bint door de wethouder een maatschappelijk niet onbekend verschijnsel. (Bartels 1963: 46 en 52)
De bezuinigingspolitiek van de regering veroorzaakte dat de klassen steeds groter werden, de mogelijkheden om het onderwijs op moderner leest te schoeien
geringer, en dat ordeproblemen toenamen. Dusdanig, dat de opinie algemeen werd
dat leerlingen te zachtaardig behandeld werden en in onderwijskringen de roep
gehoord werd dat de overheid het tuchtrecht van de onderwijzers nauwkeuriger
moest vaststellen. Spraakmakend was ook in 1933 een gerechtelijke uitspraak
geweest in een conflict met een onderwijzer over de leerplichtwet. Een ouder wiens
kind thuis strafwerk had moeten maken, was door de rechter in het gelijk gesteld.
Een door velen ongewenste ondermijning van het gezag.

III Tijdgenoten van Bint aan het woord
In 1931 publiceerde Gunning in het Encyclopaedisch Handboek van het moderne
Denken een orienterend overzicht over de pedagogiek. Hij gaat er van uit dat in het
heersend spraakgebruik onder opvoeding karaktervorrning, gewetensvorming,
moet worden verstaan. Vervolgens zet hij bestaande verschillen van inzicht
betreffende het doel van de opvoeding duidelijk uiteen: voedt men op voor een
leven hier op aarde of voor een eeuwig leven, tot autonome burgers of tot bruikbare
leden van de samenleving? Principieel stelt hij dat enerzijds mensen omdat zij
gemeenschapswezens zijn als zodanig moeten worden opgevoed, maar dat anderzi
zeds:
elk menschenkind een onvervreemdbaar recht heeft, om zichzelfi wil te worden
opgevoed en [wij] achten dit in overeenstemming met de christelijke leer van de
geheel eenige en onaantastbare waarde der menschelijke persoonlijkheid. (110)

Gunning wijst er bezorgd op hoe aanspraken van de staat maar ook an de kerk de
eigenlijke opvoeder an de jeugd te zijn in de Sozialpadagogik "een soliden steun"
vinden en "Het einde is dan de staatspaedagogiek van Mussolini, Hitler en de bolsj ewiki." (110/111)
Om de karakters te vormen staan de opvoeders volgens Gunning drie middelen
ter beschikking: het goede voorbeeld, oefening in goed gedrag en in de derde plaats
"wilsoefening, waarvoor de tucht noodzakelijk is." (112) Gunning preciseert op
interessante wijze zijn inzicht in de samenhang van wil en tucht, vrijheid en gehoorzaamheid:
De waarachtige zedelijke persoonlijkheid is vrij, d.w.z. zij onderwerpt zich aan een
vrijwillig erkenden hoogeren wil, die zich in ons geweten openbaart, onverschillig of
men zich dien denkt als persoonlijk of onpersoonlijk. vrijheid is dus feitelijk
onderwerping en de eenig mogelijke opleidingsschool voor de (zedelijke) vrijheid is
de school der gehoorzaamheid. Want gehoorzaamheid is niet slaafsche onderwerping,
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veeleer het tegendeel daarvan. Als ik een kind beveel te knielen en hem tevens met
geweld neerdruk, of hem verbied de kamer te verlaten en hem tevens daarin opsluit,
oefen ik hem niet in gehoorzaamheid, maar maak hem het gehoorzamen onmogelijk.
Gehoorzaamheid bestaat alleen daar, waar de mogelijkheid van niet-gehoorzamen
open gelaten wordt. (112/113)

In zijn artikel `Gelijkgeschakelde Paedagogiek' uit 1933 zegt Gunning, niet veel
anders dan de nationaal-socialist Kroh, de opvoeding "in het nationale volksleven"
te willen verankeren. Daarbij is hij echter niet gemotiveerd door het "vollcische" en
ook niet door een politiek doel, maar door de eis te beginnen bij wat voor het kind
"naastliggend" is.
De socialistische voorman Koos Vorrink legde in 1933 zijn ideeen over yolksopvoeding neer in een handboek voor de jeugdvorming: Om de vrije mens der nieuwe gemeenschap. 8 In zijn visie zal de massale volksopvoeding waartoe men zich verplicht heeft, leiden tot de verwezenlijking van het socialisme, wat uiteindelijk moet
leiden tot de democratisering van alle levensgebieden. Het onderwijs moet zelfstandige persoonlijkheden vormen zonder standsbewustzijn en met een gezond
rechtsgevoel. Hij eist van de heersende Masse voor de arbeiders het recht op ook verantwoordelijkheid te dragen. Hij wijst erop hoezeer minderwaardigheidsgevoelens,
typerend voor de puberteit, bij arbeiderskinderen bijzonder krasse vormen aan kunnen nemen. Neutraliteit enerzijds en fanatisme anderzijds acht hij de grootste gevaren voor doelstelling en methode van opvoeding. Luisteren en kunnen luisteren
lijken hem het criterium voor een juiste omgang tussen leraren en leerlingen.
In 1932 volgde Kohnstamm sinds 1919 buitengewoon hoogleraar aan het
Nutsseminarium voor Pedagogiek van de Universiteit van Amsterdam, Gunning in
Utrecht op — weer als buitengewoon hoogleraar. Politiek had Kohnstamm onderdak gevonden bij de Vrijzinnig Demokratische Bond, Gunning was, op christelijkhistorische wijze, politiek liberaal.
In de brochure Democratie, dictatuur en opvoeding, bepleitte Kohnstamm in
1934 een volksopvoeding als door Vorrink bedoeld. Met Net nationaal-socialisme
als geestelijk gevaar. opende hij bovendien in 1936 een reeks brochures van Het
Comite van Waakzaamheid dat intellectuelen van links tot rechts wilde verenigen
tegen het totalitaire gevaar dat de vrijheid bedreigde. Kohnstamm achtte het nationaal-socialisme vooral daarom zo gevaarlijk omdat het ook de zwakke plekken aanwees in staat en maatschappij en daarbij de idealen propageerde van zijn tegenstanders: voor socialisme in plaats van egoistisch kapitalisme, voor wetenschap in dienst
van de gemeenschap in plaats van dor isolationistisch intellectualisme, voor een
levende nationale gemeenschap in plaats van een abstract cosmopolitisme, tegen
een verstard staatsbestel. Om duidelijk te maken wat zich in feite verschuilt achter
dit vertoon van idealisme, citeert Kohnstamm Hitler in zijn toespraak op de Neurenberger partijdag van 1933:
"Het Nationaalsocialisme belijdt een heroieke leer van de waardering van Bloed en
Ras en van Persoonlijkheid en van de eeuwige Elite-wetten; daarmee treedt het
bewust in onoverbrugbare tegenstelling tegen de wereldbeschouwing der pacifistischinternationale democratic en haar uitwerking". (in: Kohnstamm 1936: 16)

Aan deze leider, waarschuwt Kohnstamm, beloofden een jaar later een miljoen vol-
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gelingen blinde gehoorzaamheid; zij beloofden ook, niet te zullen rusten voordat
deze "biologische" wereldbeschouwing absoluut en totaal zou heersen.
De rechtsgeleerde Mr.dr. H. de Bie gaat voorjaar 1937 als ter zake kundige 9 met
de besturen van Christelijke Scholen na, wat het antwoord moet zijn op de veelvuldig gehoorde behoefte aan nadere bepaling van het tuchtrecht. De Bie gaat in
zijn voordracht uit van de tuchtdefinitie van Van Dale: "Leiding om iemand aan het
goede te gewennen en van het verkeerde terug te houden, m.a.w. zedelijke leiding."
(De Bie 1937: 2) De Bie wijst ook op het verband tussen het woord tucht en het
oud-hollandse "tijen" dat opvoeden betekent. Als doel van de opvoeding en van de
tucht ziet hij de persoonlijkheidsvorming, de vorming van evenwichtige mannen
en vrouwen:
En als het om opvoeding te doen is, en wij denken aan de oorspronkelijke beteekenis
van het woord "tucht", dan springt het wel zeer sterk in het oog, welke rol de tucht in
de opvoeding spelen moet, waar het bij opvoeding of zooals ik zoo even naar een
aequivalent zoekende zeide: persoonlijkheidsvorming, juist bovenal er om gaat om het
kind te doen uitgroeien tot man of vrouw, door de onevenwichtigheid van de jeugd
heen te voeren tot de evenwichtigheid — helaas niet bij alien bereikt! — van den
volwassen mensch. (3)

Onderwijzers moeten als opgeleide pedagogen "zeer terughoudend zijn in het aanwenden van tuchtmiddelen". Dat kinderen correctie behoeven is echter niet alleen
omdat in zijn visie kinderen als mensen zondig zijn, maar ook zijn er:
tal van kinderen, die in de gezinnen, in die eerste zoo belangrijke jaren niet geleerd
hebben wat noodig is om daarop voort te bouwen in de school, zoodat heel wat moet
worden recht gezet, dat in vroeger jaren terstond recht had kunnen groeien, als de
ouders er toen maar oog en liefde genoeg voor gehad hadden. (6-7)

In dit verband constateert hij dat de roep om wettelijke tuchtmiddelen weer sterker
wordt en dan noemt hij vier oorzaken:
in de eerste plaats [zie

de toenemende ontwrichting in zoovele gezinnen, waardoor

de opvoeding in de school zwaarder wordt; in de tweede plaats, dat een geestesrichting zich baan heeft gebroken, vooral in de groote centra, die alle gezag in de
huidige samenleving verfoeit en den onderwijzer ook ziet als exponent van dat gezag
en daardoor in conflict komt en zijn kind in conflict brengt met de school; als derde
oorzaak zie ik enkele rechterlijke uitspraken [...] en als vierde oorzaak zie ik de
ernstigste, dat vele onderwijzers hun zelfvertrouwen bezig zijn te verliezen. (9)

Niettemin ziet De Bie geen noodzaak tot een wettelijke bepaling van de tuchtmiddelen, omdat voor de overheid de tuchtbevoegdheid van de onderwijzer voldoende
vaststaat. De roep om tucht is volgens hem toe te schrijven aan de slechte omstandigheden waarin de onderwijzer moet werken vanwege de conjuncturele omstandigheden. Van groter belang acht hij het goede onderwijzers aan te stellen, het contact met de ouders te bevorderen en in voorkomende gevallen bij misbruik van
tuchtuitoefening zonder aanzien des persoons op te treden.
Uit zijn verhandeling spreekt een zeer groot vertrouwen in de bestaande maat-
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schappelijke orde. Vertrouwen in het gezag van de overheid, in het herstel van de
conjunctuur en in de noodzaak en de mogelijkheid dat de onderdanen daar in zelfbeheersing en goed vertrouwen op wachten. Opmerkelijk is dat het wel erkende
sociologische probleem van de kinderen die "niet geleerd hebben wat noodig is om
daarop voort te bouwen" eigenlijk onder de mat geveegd wordt en niet in verband
wordt gebracht met de eveneens geconstateerde ontwrichting van de gezinnen. De
Bie presenteert de vier oorzaken als feiten, eerder als resultaat van een natuurlijke
ontwikkeling dan als gevolg wellicht van politieke besluitvorming. Hij vermaant
goedmoedig, over de hoofden van de bestuurders heen, de onderwijzers hun zelfvertrouwen niet te verliezen, en spreekt vaag beschuldigend met een abstracte, een
absolute en een emotionele term over een "geesteshouding die alle gezag verfoeit".
De toespraken van Bint'°
1. Zijn eerste toespraak houdt Bint tot de nieuwe leraar de Bree.
Ik eisch van ieder: tucht. Ik ben hoogst modern. De tijd is voorbij van
gemoedelijkheid, van verbroedering. Dit geslacht is te bandeloos.
Men moet den cirkelgang durven gam Er is snelle verwildering. Men moet ver
teruggrijpen en snel, naar het oude systeem van macht en van vrees. Dit oude is het
nieuwste, het beste, het eenige. Ik eisch: een — stalen — tucht. Nu ga. (11)

Doordat de auteur directeur Bint sprekend invoert in de directe rede, betrekt hij
ook de lezer direct bij het gebeuren. Een filmische werkwijze, anders overigens dan
de methode van de auteurs van de Nieuwe Zakelijkheid, die werkelijk stukken uit
openbare publicaties in hun teksten verwerken. Doordat Bint zich als fictief personage met zoveel aplomb in een bestaande maatschappelijke discussie mengt, werkt
de romanvorm hier als een maatschappelijk commentaar en ook als een satire .
Het is duidelijk dat Bint als voorstander van "het oude systeem van macht en van
vrees", bij implicatie, een tegenstander is van het nieuwe systeem van "gemoedelijkheid" en "verbroedering", van de breed geaccepteerde, maar ook maatschappelijk omstreden, nieuwe kindgerichte pedagogiek van kameraadschappelijkheid.
Door dit standpunt wordt de inhoud van de roman ook maatschappelijk relevant
en, zoals zal blijken, voor sommigen gevaarlijk.
Een systeem van stalen tucht voor ieder, gebaseerd op macht en op vrees; en:
"men moet den cirkelgang durven gaan". Wat moeten we ons daarbij precies voorstellen? Wantrouwt Bint vooruitgang? Is hij een aanhanger van cyclisch denken?
Welk systeem heeft Bint op het oog? Dat van Comenius, zoals Grtittemeier mogelijk acht, omdat deze als eerste een pedagogisch systeem bouwde? (Grtittemeier
1995: 210) Het spartaanse misschien, omdat Bordewijk daarvan zelf in het schoolbladinterview rept? Of dat van Plato's Staat? Systemen waarin het behoud van de
tradities van de staat voorop staat, autoritaire systemen die scheiding van burgers en
niet-burgers vooronderstellen en elites willen kweken? Of, moeten we denken aan
het totalitaire Hitleriaans systeem dat met zijn swastika en militaire taal een verleden meende te vertegenwoordigen? Dergelijke vragen laten zich met de tekst in de
hand niet meteen beantwoorden, hoewel het antwoord voor Bint evident lijkt.
"Macht", "vrees" en "stalen tucht" zijn sleutelbegrippen waarvan de inhoud
nader bepaald zal moeten worden. Als Bint de. Bree toespreekt we zijn nog aan het
,
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begin van de roman — komt de schooljeugd echter niet bijzonder gedisciplineerd de
school binnen. Van lichamelijke tucht en formele discipline lijkt geen sprake. "Bandeloos"heid en "verwildering" van de jeugd, geeft Bint als rechtvaardiging voor de
invoering van zijn systeem, en uit zijn mening dat dit systeem snel moet worden
ingevoerd, blijkt dat er n a r zijn overtuiging gevaar dreigt, dat er sprake is van een
crisis. Met dit inzicht sluit hij aan bij intellectuelen als Kohnstamm en Gunning,
bij politici als Vorrink, maar ook bij schoolbesturen.
Bint spreekt kortaf en ritmisch, als een 'eider met een zending, een missie, wat
blijkt uit het bevel waarmee zijn toespraak eindigt: de tucht geldt ook voor de leraren. 11 Zij moeten weten wat ze willen en, in de zin van Mr. de Bie dus, zelfvertrouwen uitstralen. Het is duidelijk uit de reacties dat Bints buitengewoon bondige taalgebruik, dat als een mise en abime ook in de vertellerstekst wordt toegepast,
verwarring heeft gezaaid. Kohnstamm vergeleek in zijn bespreking van de roman 12
Bint met die "van de `muurkranten' der Sowjets en van de propaganda deStijlvan
van Gobbels". Ter Braak stelt op grond van dezelfde
Het gehele bock heeft de toon van een uitmuntende groteske die zeer diep peilt en
volstrekt niet afgedaan kan worden met het constateren van het element overdrijving,
dat in iedere groteske nu eenmaal onvermijdelijk steekt. (Ter Braak 1949: 419) 13
2. Mijn volgende citaten neem ik uit de twee hoofdstukjes "De samenkomst" en

"De samenkomst, de toespraak" over de vergadering over het kerstrapport. Tijdens
deze vergadering wordt de beslissing genomen die de crux vormt van de plot van de
roman: de wegzending van de leerling van Beek. Bovendien spreekt Bint zich in deze
vergadering uit over zijn systeem, zijn beleid en zijn strategic voor deze laatste twee
jaren van de school. Allereerst wordt aan de nieuwe leraar de Bree uitgelegd hoe het
bevorderingsysteem van de school werkt:
Voor den nieuwen leeraar de Bree verklaar ik, dat een slecht eerste rapport beslist. Een
scholier haalt een slecht eerste rapport niet op. Dat is hier een beginsel. Ik weer zoo
mogelijk de zittenblijvers. Ik adviseer den ouders den leerling met een slecht eerste
rapport van school te nemen. (46/47)

Al in december horen dat je niet zult overgaan en dat je ook niet mag blijven zitten,
moet elke Nederlander rigoureus en ook wat mal in de oren klinken. Extreem en
ongehoord binnen het Nederlandse schoolsysteem. Het lijkt ook een patente maatregel om leerlingen respect voor de macht van de lerarenvergadering in te boezemen. Deze scherpe tegenstelling tot het bestaande werkt alweer satirisch en in Ter
B=6 terminologie als een groteske. De vergadering stelt het beslissende cijfer vast.
Met dit cijfer is echter iets aan de hand:
Het was niet het gemiddelde der leerarencijfers. Het heette op het rapport schoolcijfer. Over het schoolcijfer was soms eenige gedachtenwisseling, doch zonder omhaal.
Men trachtte zijn indruk van een leerling kernig te zeggen. Een onvoldoende schoolcijfer was een slecht rapport. (47)

De indruk waarvan? Niet alleen van de vorderingen, want die staan in het "leerarencijfer" al uitgedrukt. Gewoonlijk bespreken leraren alleen leerlingen van wie
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overgaan gezien de vorderingen onzeker is; halen ze het ja of nee? En, werken ze
goed? We zullen zien.
In de discussie die volgt over de ambitieuze leerling van Beek die het thuis moeilijk heeft en gedreigd zou hebben met zelfmoord als hij wordt weggestuurd, speelt
dit dreigement een doorsiaggevende rol:
— Hij dreigt? vroeg Bint effen.
—Nu ja.
—Hij moet doen wat hij niet laten kan. (51)

Dit laatste commentaar is van de enige lerares in het gezelschap, To Delorm. De
nieuwe leraar de Bree, vanuit wiens gezichtspunt meestal verteld wordt, overweegt:
Het klonk de Bree hard uit den fraai gegarneerden mond. Hij merkte het van zichzelf
Hij voelde dat hij toch nog niet zoo was doorijzerd als de meesten.
—Er is geen reden iemand te sparen die zelfmoord aankondigt. Waar gaan we heen?
Dit zei Bint. Het was beslissend voor de Bree. (51)

Van Beek krijgt een drie van de vergadering en is daarmee weggestuurd. De lievelingsklas van Bint — door de leraren algemeen als moeilijk erkend, door Bint persoonlijk geselecteerd onder andere op merkwaardig uiterlijk en namen, en voor de
Bree een "hel" — krijgt in zijn geheel een vijf: "Zij waren er doorheen." (52) In zijn
recensie spreekt Kohnstamm van "vervalsing der rapportcijfers". Is die kwalificatie
j uist?
Aan het einde van de vergadering neemt Bint nogmaals het woord:
— Ik verwacht na de vacantie moeilijkheden. Het is niet onmogelijk...
Hij hield op.
— .... het is mogelijk....
Hij hield op.
— .... het is waarschijnlijk dat de leerling van Beek zelfmoord zal beproeven, misschien
zal plegen. Fleau stookt al Lang onrust. Ik wil hem van school hebben. Ik heb geen
steun van den wethouder. Fleau zijn vader is een aanzienlijk burger hier. Als van Beek
sterft krijgen wij ernstig verzet. Het verzet zal ons helpen de school te zuiveren. Het
zal een laatste en grondige zuivering zijn.
Bint vervolgde:
— Driemaal, de laatste drie jaren, hebben leerlingen met slechte rapporten zich
zonderling gedragen, zijn gaan zwerven en dergelijke. De ouders in angst, de politie
op de been. De school krijgt de schuld, de ouders hebben de schuld. Mijn kweek
kenmerkt zich door evenwichtigheid. De gedesequilibreerden stoot de school of omdat
zij niet willen leeren gehoorzamen. (mijn cursivering AvL) Ik maal niet om de psyche
van een kind, dat een rottigheid is van dezen tijd. (52-53)

Hier presenteert Bint zijn doe!: wilskrachtige evenwichtige individuen kweken — en
zijn middel: gehoorzaamheid. Karaktervorming dus zoals Gunning beoogt en meer
in het bijzonder evenwichtigheid. Een doe! niet ongelijk aan dat gesteld door Mr.
de Bie. Wie niet evenwichtig is, heeft dat aan zichzelf te wijten, die heeft niet willen leren gehoorzamen. Voor dit sleutelwoord en selectiecriterium in Bints systeem
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heeft Van Dale maar een betekenis: "bereidwillig bevelen of aanwijzingen opvolgen;
luisteren." De leraren hebben an Beek een slecht cijfer gegeven voor "luisteren",
lijkt het, en voor "bereidwillig bevelen of aanwijzingen opvolgen" en zien daarin ook
de reden voor zijn gebrek aan schoolsucces. Vrees, voor de machtvan de leraren hen
weg te kunnen sturen, als ze niet gehoorzamen; dat wordt de leerlingen bijgebracht.
Directeur Bint blijkt van mening dat de in de wet verankerde ouderlijke macht,
de heerschappij over de kinderen, niet naar behoren wordt uitgeoefend, dat kinderen thuis niet leren gehoorzamen. Hij suggereert een verband tussen de nieuwe
pedagogiek die oproept naar het kind te luisteren en de geconstateerde bandeloosheid en verwildering. Voor die pedagogiek heeft Bint geen goed woord over: het is
"een rottigheid". En over de gehoorzaamheid in zijn school is hij categorisch: het is
de noodzakelijke en voldoende voorwaarde voor een evenwichtig resultaat: de
krachtige, zelfbewuste persoonlijkheid die hij wil vormen. In het schoolcijfer beoordelen de leraren de gehoorzaamheid van de leerling, de bereidwilligheid tot luisteren.
Bint lijkt met zijn systeem, zij het absoluut en met stalen consequentie, de eisen
van tucht en gehoorzaamheid uit te dragen die Gunning in zijn encyclopedie-artikel in de opvoeding noodzakelijk achtte. Maar, wat bier ontbreekt is elke verwijzing
naar gevoelens van geborgenheid en veiligheid, die kinderen in het contact met hun
ouders en leraren het vertrouwen geeft waardoor gehoorzamen niet hoeft te worden
afgedwongen. Er wordt individuele noch liefdevolle aandacht geboden zoals Gunning die impliceert. Voor van Beek gelden evenmin christelijke overwegingen van
barmhartigheid en vergevingsgezindheid die herstel, verandering en groei mogelijk
maken.
Bint onthult in deze vergadering nog twee andere kanten, niet zozeer van het
systeem als wel van zichzelf: hij is een listig strateeg en een fanatieke idealist. Zijn
strategie reikt verder dan rapporten en schoolcijfers. Uit zijn woorden blijkt dat hij
de wegzending van van Beek voorzien heeft, dat het besluit van de vergadering hem
goed uitkomt en hem gelegenheid geeft nog tijdens zijn laatste twee jaren een meer
abstract doel en ideaal te realiseren: een systeemzuivere school, met alleen leerlingen die bereid zijn te gehoorzamen.
Blijkbaar heeft Bint van tevoren de cijfers bestudeerd, gezien dat van Beeks geval
besproken moest worden en gemeend dat hij een eventuele zelfmoord van van Beek
goed zou kunnen gebruiken om een andere leerling weg te kunnen sturen en zo de
school helemaal te krijgen zoals hij hem hebben wilde. Wordt van Beek bier geofferd
voor een persoonlijk ideaal? Een leerling die het moeilijk heeft, in paniek raakt en
begeleiding nodig heeft? Dat kun je je afvragen als je, anders dan de Bree, niet afgeleid bent door de fraaie tanden van To Delorm. Bint vervolgt zijn inzicht verschaffende speech:
— Ik eisch van den leeraar dat hij zich niet inleeft in het kind, dat hij niet daalt.
1k eisch van het kind dat het zich inleeft in den leeraar, dat het klimt. Ik eisch dat het
zich inleeft in tien leeraren. Ik eisch dat het tienmaal gehoorzaamheid zal kennen,
tienmaal tucht, dat het door tien voiwassenen zal worden getuchtigd.
De jeugd is bezig zich te constitueeren tot groote groepsverbanden die elken
Zondag langs de straten gaan. Zij hebben een gevaarlijken schijn van schoonheid. Het
individu gaat in hen onder, maar niet uit gehoorzaamheid. Het individu is
mededrager van een collectief machtsvertoon. Het gaat op met de anderen in gelijken
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wil. En het gaat onder in macht, omdat het geen gehoorzaamheid leert, maar macht.
De mensch mag niet meer massa zijn dan voor de staatsorde noodig is. Hij mag geen
leger vormen dan het staatsleger. Al deze zondagslegers zijn infect. De mensch moet
gehoorzaamheid leeren en tucht. Daardoor onderwerpt hij zijn wil en ontdekt hij zijn
wil. (53/54)

Met zulk retorisch geweld maakt Bint zijn onderwijsmethode en opvoedingsdoel
duidelijker: wie van Bints school komt, die heeft geleerd te luisteren en daarmee zijn
voordeel te doen, die kan zichzelfonder tucht stellen en weet wat hij wil. Ook wordt
duidelijk dat machtsuitoefening slechts een pedagogisch middel is, geen doel op
zich, en dat de staat voor Bint in de eerste plaats een verzameling is van individuen.
Van voorkeur voor een fascistische orde lijkt geen sprake. In zijn bespreking citeert
Ter Braak ook deze passage; hij onderstreept de laatste zin en ziet Bint als tragikomische held, die zijn idealen hooghoudend met zijn school ten onder gaat:
Bints programma is realistisch maar het is tegelijk donquichoterie, omdat het door
de tegenwoordige maatschappij niet meer wordt begrepen; (Ter Braak V: 420)

Bints speech gaat nog verder:
— Dat Ales, zei Bint, is niet nieuw. Maar het is noodig om wat volgt.
En hij ging door:
— Ik waardeer het vanavond gevoerde debat. Het was precies, concies. Maar ik weet
dat er onder jullie zijn die in de klas nog te veel spreken. leder woord in de klas moet
bevel zijn. Het bevel is kort. Het woord in de klas kan korter zijn. Wij moeten de
spreekwoordelijke wijdloopigheid van den Nederlander bekampen, logenstraffen. (5455)

Gunnings geschriften blijken weer interessant in dit Bintiaanse verband: zo deelt hij
met Bint het standpunt dat de Nederlander zijn moedertaal in wijdlopigheid verwaarloost. Al in 1906 sprak hij met betrekking tot het taalmisbruik in het onderwijs, aanmoedigend en ook niet weinig retorisch, van "het mes zetten" in "het weeke
vlees onzer nationale vadzigheid". (Gunning 1908: 238) Na een uitweiding over het
taalmisbruik vervolgt Bint:
Mijn buurman heeft een grammofoon met jazzplaten, negerjazz. 14 Ik luister altijd.
Het is niet mooi, het is meer. Het is hortend, verscheurd, oer. Zoo moet onze taal
wezen. De welsprekendheid is dood. Wie Naar opgraaft pleegt necrofilie, is psychopaath. Ik wil van mijn tijd het beste oogsten en daarmee mijn school voeden. 1k wil
een kweek van reuzen kweeken, niet wetenschappelijk, maar maatschappelijk. Het
opgroeiend geslacht zal later zeggen: "Die was van de school van Bint". Dien zullen
zij gehoorzamen. Nu gaat. (55)

In het begin van zijn speech lijkt Bint te pleiten voor een militaristisch taalgebruik:
de leraren moeten steeds zo kort mogelijke aanwijzingen geven — maar in het vervolg blijkt hij zijn leraren op te roepen tot een vooral bondige, eigen en eigentijdse
taal, die de leerlingen kan inspireren tot bewustwording van wat zij zelf later aan
grootse dingen in de maatschappij willen doen.
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Die leerlingen moeten door deze vorm van gehoorzaamheid ook tot natuurlijke
'eiders worden. De school is een handelsschool, geen gymnasium en ook geen hbs,
zoals Kohnstamm abusievelijk vermeldt. Bint leidt consequent en volgens het
Romeinse adagium niet op voor de wetenschap maar voor de maatschappij: non
scholae sed vitae. De school staat in een volksbuurt en over de leerlingen heeft de
Bree aan het einde van het schooljaar geleerd:
Zij waren meest kinderen uit den kleinen middenstand, er waren ook kinderen bij
van meesterknechts wier ideaal het was

een noon te laten leeren. Zij kwamen meest

uit milieus vol zorg, de ouders ontzegden zich veel om hen te laten leeren, om hen
nog niet te laten verdienen. Het milieu zou doorgaans behoorlijk zijn, niet minder,
niet meer. Ouders en kinderen stonden op voet van gelijkheid in die gezinnen vol
zorg. Er was geen tucht. (111)

Bint heeft geen voorkeur voor de bestaande maatschappelijke elite, ook niet voor de
elite van de wetenschap; hij wil zelfbewuste mensen opleiden voor een eigentijdse
maatschappij. Maatschappelijk stemt hij overeen met Vorrink. Maar Bints voorkeur
gaat uit naar de sterken en die voorkeur cultiveert hij. Bint berijdt een persoonlijk
stokpaard, wat hem onderscheidt van Vorrink, van Gunning en van Kohnstamm.
Bint toont zich in zijn puristische behoefte de school voor de laatste twee jaren van
ongewenste elementen te ontdoen, behalve een strateeg ook een ongevoelige fanaticus, voor wie het systeem boven het belang van een individuele leerling gaat.
3. Van Beek springt tijdens de kerstvakantie in het water en sterft aan een longontsteking. De woorden die Bint na de vakantie in de lerarenvergadering aan hem
wijdt, zullen hem door leraren en ouders zijn kwalijk genomen. Nu zijn deze in hun
onthutsend eerlijke onverschilligheid ook opmerkelijk. Ik citeer uit het hoofdstukje "Het oproer":
Ik maal niet om van Beek. Toen hij levend was maalde ik niet om hem omdat hij
nooit iets worden zou. Nu hij dood is maal ik niet om hem omdat een vroegtijdige
dood op zichzelf mij niets zegt. Het bestaan van een mensch brengt nu eenmaal
risico's mee. (59/60)

Bij Bint ontbreekt stelselmatig elk spontaan gevoel van mededogen voor de zwakke leerling, maar ook elke principiele verwijzing naar het Christendom en het gebod
van de naastenliefde. In dit opzicht staat Bint provocerend recht tegenover Nederlands twee meest vooraanstaande pedagogen. Kohnstamm reageerde zelf dan ook
fel op Bint. In Paedagogische Studien waarschuwt hij ervoor dat de pakkende stijl van
het boek tot vergoelijking zal gaan leiden van dit systeem van "zich uitlevende
wreedheid", niet gebonden aan "Christelijke en maatschappelijke deugden". Maar,
er valt op deze pagina's meer te leren over Bints systeem. Bint zei even voor deze
woorden over van Beek:
— Er zal ernstig verzet komen. De dood van van Beek is de aanleiding. Ik heb dat
verwacht. De dood van van Beek is niet de oorzaak. De oorzaak zit in den tijd zelf, in
het slechte daarvan. De tijd hangt fanatiek aan leuzen, de een zoo hol als de ander.
De leus vervangt het beginsel. Voor een leus loopt ieder storm, ook de jeugd. De
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jeugd wil nu stormloopen tegen de school voor de leus van kameraadschap met de
onderwijzers. Zij wil stormloopen tegen mijn systeem. Ze is in de vacantie nog eens
grondig bewerkt. (59)

Bints pedagogisch beginsel is, voor zover we nu uit de tekst weten, leerlingen beginselvast te maken, wilskrachtig en zelfbewust, en daarom gehoorzaamheid te leren,
leren te luisteren naar leraren die elk op hun beurt moeten weten wat ze te vertellen
hebben en hoe. Kameraadschap op school tussen leraren en leerlingen beschouwt
Bint als een holle frase.
4. Via andere leraren, met name de leraar Remigius, leers de Bree nog andere ideeen
van Bint kennen. Het zijn Bints woorden, maar geselecteerd en weergegeven door
andereni 5
:

Bint zei:
—Het land is vol, maar de kolonien zijn uitgestrekt, en de zee is vrij. Een sterke
figuur vindt nog ruimte voor daden. En trouwens, voor dezen is ook het eigen land
niet te vol. Want hij slaat ruimte om zich heen.
De school was er zoo een waar geen bizonder knappe scholieren voorkwamen. Het
klasgemiddelde was hier hooger, daar lager, maar de buitengewoon begaafden kregen
er geen kans. Bint had geen belangstelling voor buitengewone begaafdheid. Hij zei,
dat hij daar later nooit iets van had gemerkt in de maatschappij. De buitengewoon
begaafden van vroeger jaren waren in de maatschappij vrijwel spoorloos verdwenen.
Zij waren gewone gezinshoofden geworden met een redelijke betrekking en
vooruitzicht, — anders niet.
— Mijn ervaring, zei Bint, is die van iedere school. Ze bewijst, dat het schoolonderwijs
slecht aansluit aan de eischen van de maatschappij. Je moet dus een van tweeen, de
school veranderen of de maatschappij. (72)

De maatschappij van de jaren dertig is voor kinderen uit een volksbuurt niet vriendelijk. De toekomstperspectieven zijn niet rooskleurig. De verhoudingen tussen
patroon en werknemer zijn zeker niet kameraadschappelijk. Bint lijkt realistisch als
hij zijn leerlingen daarop wil voorbereiden met zijn systeem van wilskracht, gehoorzaamheid en luisteren.
Bint zei:
—Ik veracht ieder, die prat gaat op onze gouden eeuw. De term is een aanklacht voor
het heden. Die zich over nu schaamt is op den goeden weg. (73)

En:
Het was de Broom van Bint zijn land nog eens zoo groot te maken als in het verleden.
Bint zei:
—Er zijn geen slechter vaderlanders dan die spreken van "ons landje".
Hij was eerzuchtig. (66)

Geen opvoeding dus om de tradities te behouden maar om grootse daden te durven stellen en zo de tradities eigentijds te veranderen: geen Plato, geen Sparta; niet
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conservatief, wel nationalistisch. De Bree reageert op Remigius' informatie over
Bint met de hem kenmerkende actieve verbeeldingskracht:
De Bree keek er de leerlingen scherp op aan of hij door de kindergelaten al de breede
kaken der voorvaderen zag doorbreken. Hier en daar zag hij iets wat er naar zweemde.
(73)

En dan is er tenslotte het eenheidsbeginsel:
Hij zei:
— Als twee leeraren vriendschappelijk worden geeft dat vanzelf afscheiding van de
anderen. Het korps kan geen de minste splijting dulden. (73-74)

Dit eenheidsbeginsel, zo tegendraads en absoluut gesteld voor de leraren, speelt een
dramatische rol bij wat het oproer gaat heten. De oproerlingen, opgestookt door
Fleau, weten niet echt wat ze willen: ze schreeuwen maar wat: "Vrijheid, geen straf,
we wreken van Beek." (61) De klas de hel daarentegen, van tevoren opgeroepen
door Bint, is een van wil en daardoor in staat het oproer te breken en iedereen de
school in te jagen. Dan vertelt de tekst, opmerkelijk want zeldzaam, vanuit Bint zelf:
Bint was trotsch. 4D was zijn gaafste werk. Er was hier jets gevaarlijks en
onberekenbaars dat hem trok. Er was iets vertrouwds dat hem meer trok. Er zaten
zulke geweldige schobbejakken. Toch had 4D een hoog ontwikkeld gevoel van
saamhoorigheid met de school. Het regende hier altijd straf, en niemand uitte ooit
een klacht. Er was een neiging tot losbandigheid, maar nooit een neiging tot verzet,
collectief. 4D deed geen greep naar de macht. 4D erkende zijn systeem, was het.
(69/70)

Het gaat Bint bij zijn "kweek" dus niet om gehoorzame burgers. Hij spreekt over
gehoorzaamheid zoals Gunning erover spreekt. Het gaat hem om wilskrachtige
mensen die als individu het staatsbestel erkennen en daarbinnen een gemeenschap
van gelijkgezinden weten te waarderen. Om "losbandigen" wellicht, maar niet om
"bandelozen", en niet om revolutionairen. Ms Bint de hel het oproer laat neerslaan,
demonstreert hij ook een groteske vorm van zelfbestuur. Bint is echter geen socialist, eerder een a-religieuze liberaal zonder standsbesef. Hij demonstreert bovendien
ook de neutrale en fanatieke soort opvoeder die Vorrink niet wil.
Er is nog een belangrijk aspect van het systeem. In de Paasdagen liet Bint de leraren klassereizen maken, een leraar met een heele klas op de frets. Daarover had Bint
gezegd, vijf jaar tevoren, men hij zijn systeem invoerde:
— Ik heb gedacht de schoolreizen of te schaffen. 1k doe het niet, want dat is een Pout.
Na de reis moet je den tucht heroveren. Dan verslap je niet. Het is goed dat de reizen
blijven. (76)

Tucht in het Bintiaanse systeem blijkt een opvoedingsmiddel, niet een doel in zich,
en betekent enerzijds gehoorzaamheid: erkenning van en vrees voor de bestaande
macht, en bereidheid tot luisteren, aanwijzingen te willen volgen en anderzijds zelftucht, bewustzijn van de eigen wil, opdat later grootse daden verricht kunnen wor-
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den. Kameraadschap met de leraar kan wel bestaan, maar in afwisseling met de
tucht, en ook als een opdracht aan de leraar.
Op deze plaats is het nuttig een paar woorden te wijden aan de leraar de Bree. Hij
is vooral de focalisator in de weergave van de gebeurtenissen. Deze leraar en historicus ziet zichzelf als leerling van Bint en gedraagt zich als een afhankelijk bewonderaar. Hij maakt in de roman een ontwikkeling door tot grotere zelfbewustheid en
zelfstandigheid. Er wordt verband gesuggereerd tussen het systeem van Bint en die
ontwikkeling. Deze Ieraar nu wordt beschreven als iemand met een actieve fantasie,
als opgewonden standje en als neuroticus. Ook als tegenovergesteld aan Bint, zowel
fysiek als qua temperament en karakter. Zijn behoefte aan Bint als leider, zijn bespiegelingen over het systeem en zijn gevolgtrekkingen — b.v. die over een verbod op
denken en op vragen stellen (79 respectievelijk 101) — kunnen dan ook niet zonder
meer als mededelingen over het Bintiaanse systeem worden gelezen. De Bree zaait
zodoende verwarring, hij is een stoorzender, de weergave van het systeem wordt
onduidelijker. Het optreden van de Bree kan geduid worden als de uitdrukking van
een — nieuw-zakelijke — meerstemmigheid en van multiperspectivisme binnen de
roman; met zijn observaties en zijn reacties kan de Bree de lezer overigens ook veel
leesplezier verschaffen.
De woorden "macht", "vrees" en "stalen tucht" zijn inmiddels nader omschreven en
beter in hun maatschappelijke context geplaatst. Gebleken is dat de tucht in het
Bintiaanse systeem maatschappelijk niet zo uitzonderlijk is, wel de barse toepassing
ervan, het ontbreken van noties van gevoel en christelijk mededogen, van liefde en
aandacht voor individuele leerlingen zonder aanzien des persoons.
Ik breng nogmaals de sociaal-democraat Koos Vorrink in het geding, met name
was hij zegt over de tucht:
Een afzonderlijke waarde heeft de oefening in geestelijke tucht als bereidheid tot het
bewust zich stellen van en pas op een toekomstig tijdstip te verwezenlijken doel, ja
voor de ideaalvorming in het !even zelf. [...1 Het [kind] leers doeleinden over een
langere tijdsduur volhardend na te streven, teleurstellingen, vermoeienissen te
verdragen en het hoofd te bieden. (206-208)

Bints impliciete eis aan van Beek dat hij volhardt, zijn moeilijkheden verdraagt en
het hoofd biedt in plaats van te dreigen met zelfmoord, blijkt hier overeen te komen
met de eis die Vorrink aan (arbeiders)kinderen wil stellen.

V Conclusie
Bints spreken van tucht en zelftucht, is aantoonbaar in overeenstemming met het
spreken over tucht van de meest vooraanstaande pedagogen en sociaal-democraten,
zij het dat Bint er in extreem bondige taal over spreekt en hij de tucht bij de bevordering rigoureus en vreeswekkend doorvoert. Bint is tegen de uitoefening van
macht door de massa. 16
Hij is een pleitbezorger voor het zelfstandige, daadkrachtige en welsprekende
individu, dat in eenheid van wil met anderen grootse en eigentijdse daden kan verrichten om het vaderland weer hoog op te stoten in de vaart der volkeren. Deze
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ambitie moet door zelftucht worden geleid: wie anderen wil leiden moet zichzelf
kunnen leiden. Maar, Bint spreekt niet vanuit een door de bijbel geinspireerd Christendom; hij spreekt niet vanuit een socialistisch ideaal; hij spreekt echter ook niet
vanuit een conservatief standsbewustzijn. Hij staat buiten elk politiek verband.
Bint, directeur van een handelsschool voor kinderen uit een volksbuurt, voedt
kinderen op die maatschappelijk niet veel kansen hebben. De hervormingsvoorstellen voor het middelbaar onderwijs gelden niet voor hen. Het zijn niet hun
behoeften aan kennis en hun mogelijkheden die in de belangstelling staan. Aileen
als zij gebruik weten te maken van wat zij geleerd hebben, als ze weten wat ze willen en er alles voor over hebben om dat te realiseren, dan zullen zij slagen. Het Bintiaanse systeem van stalen tucht speelt realistisch in op een maatschappelijke werkelijkheid.
Matthijssen gaat er in zijn De elite en de mythe: sociologische analyse van strijd om
onderwijs onder andere van uit dat economische mechanismen veranderingen in de
structuur van het onderwijssysteem tegenhouden. (Matthijssen, 1982: 151). Van
Gelder en Wendrich hebben erop gewezen hoezeer Kohnstamm en Gunning,
ondanks hun onmiskenbare democratische gezindheid, er in hun geschriften blijk
van gaven, ideologisch aan de heersende Masse gebonden te zijn, hoe ze er stilzwijgend vanuit gaan dat de "heersende verhoudingen in feite de enig mogelijke zijn"
en daardoor "de mensen de ruimte en mogelijkheid onthouden over andere dan de
heersende maatschappelijke verhoudingen na te denken". (Van Gelder en Wendrich
1984: 342)
Bordewijk heeft met de creatie van Bint en diens bijdrage aan de discussie over
het onderwijs, deze economische mechanismen en deze verborgen ideologie, grotesk en dramatisch in het licht gesteld.
Universiteit Amsterdam
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Noten
1 Dit artikel is een bewerking van een lezing op 8 juli 1998 in Kaapstad uitgesproken op het SAVN-congres. Het motto is ontleend aan F. Bordewijk
`Het bureau voor rechtsbijstand.' (Bordewijk 1988: 165) Ik dank de historisch-pedagoog Jan Jongkind dat hij mij heeft gewezen op het themanummer uit 1984 van het tijdschrift Comenius over pedagogiek en nationaalsocialisme, en op het artikel van Van Gelder en Wendrich hierin over de
reacties van Kohnstamm en Gunning op het nationaal-socialisme.
2 Het interview met Bordewijk verscheen in De stokroosstem en werd gedeeltelijk overgenomen in het Weekblad. (Bordewijk 1935a)
3 Dirk Coster schreef zijn spraakmakende recensie in De Stem, juli 1935: 783791. Op 1 juli 1942 verscheen van de hand van Dr. Magda Stomps een
recensie in het nationaal-socialistische tijdschrift Nederland. (Stomps 1942)
De rede van A.M. de Jong voor de VARA-radio op 12 Oktober 1935 is verloren gegaan.
4 De laatste dertig drukken van Bint, Blokken en Knorrende Beesten tezamen.
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5 Vugs 1995, met name de pagina's: 19-113.
6 In overeenstemming met Bordewijks spellingswijze in deze roman, verwijs
ik met de - naar de leraar de Bree. Ook naar de leerling 'van' Beek verwijs ik
op deze wijze, met een kleine letter. Mijn uitgangspunt bij deze keuze is, dat
literaire personages hun tijdgebondenheid zoveel mogelijk moeten blijven
tonen.
7 Voor het overzicht van de gemeenschappelijke kenmerken van de reformpedagogiek: zie Adalbert en Britta Rang 1984.
8 Het handboek van Koos Vorrink kwam uit bij de AJC, de uitgeverij van de
socialistische jeugdbeweging, in Amsterdam.
9 Mr. de Bie schreef een standaardwerk over het kinderrecht en was rechter to
Rotterdam. In 1946 werd hij door Bordewijk, in diens functie als bestuurslid van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, naar voren geschoven als lid voor een commissie die `foute' schrijvers zou Koren. (Vugs 1995:
186)
10 Ik citeer Bint uit de facsimile-editie van 1984.
11 De ondertitel van de roman luidt: roman van een zender.
12 Zie Kohnstamm 1935.
13 Zie Ter Braak 1949.
14 Voor de goede orde merk ik hier op dat Bints taalgebruik in zijn tijd natuurlijk "politiek correct" was.
15 In een lezing in april 1935 in De Bijenkorf zei Bordewijk tegen zijn publiek:
"Bint is een zender, de leeraren zijn de golven, de leerlingen de ontvangtoestellen." en in een brief vermeldt hij: "de lange letters van den omslag verbeelden de masten van een radiostation. Bint immers is een `zender' (het
ontwerp van den omslag is een zeer gelukkige vondst van de uitgeefster
geweest)." (Scholten 1984: III)
16 Bint is ook geen racist. 1k wijs er hier op dat "de hel" ook een joodse leerling, Voorzanger, kent.
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Top-, middenklasse en marginate auteurs
Loopbanen van debutanten uit de jaren zeventii
Nel van Dijk

I Inleiding
Hoe komt het dat Leon de Winter met elke nieuwe titel verzekerd is van ruime aandacht binnen de pers, terwijl dat voor een auteur als Christine Kraft, die ook al zo'n
twintig jaar actief is en regelmatig publiceert, niet is weggelegd? Waarom ontvangen sommige auteurs een constante en hoge waardering voor hun werk, terwijI de
publicaties van anderen heel wisselend en met slechts enkele recensies worden onthaald? Gaat het hier uitsluitend om kwaliteitsverschillen of spelen ook andere factoren een rol?
In dit artikel worden verschillen in auteursreputaties beschreven. Bij het zoeken
naar een verklaring voor deze verschillen zal de aandacht uitgaan naar factoren die
buiten het literaire werk liggen. De mate waarin de inhoud van een werk verantwoordelijk is voor de ontvangst en daaruit voortvloeiende statusverschillen zal dus
verder buiten beschouwing worden gelaten. Het onderwerp van onderzoek words
gevormd door een specifieke groep schrijvers, namelijk debutanten uit de tweede
helft van de jaren zeventig. Informatie over het aantal titels dat deze auteurs in de
twintig jaar na hun debuut (tot en met 1994) publiceerden en over de hoeveelheid
literairkritische aandacht die zij voor die titels ontvingen, is samengebracht in een
aantal data-bestanden. Deze bestanden leverden het materiaal waarmee een longitudinaal loopbaanonderzoek uitgevoerd kon worden.
Succes, erkenning en status zijn abstracte begrippen. Welke indicatoren zijn
geschikt om deze noties te operationaliseren? Welk meet-instrument moet worden
gebruikt? Dient er te worden gekeken naar verkoopcijfers, de hoeveelheid herdrukken, het aantal recensies, de oordelen van de literaire kritiek of het aantal literaire
prijzen? Voor niet-literaire loopbanen geldt het inkomen doorgaans als een belangrijke indicator van succes. Dit gaat echter niet op voor de carrieres van literaire
auteurs. Slechts een uiterst Mein deel van alle schrijvers is in staat van de pen te leven,
de meesten moeten op andere manieren voor een inkomen zorgen. Ze hebben een
betaalde baan naast het schrijverschap, ze doen een beroep op het beurzenstelsel van
het Fonds voor de Letteren of ze ontplooien nevenactiviteiten als het houden van
lezingen en/of het zitting nemen in forums (IJdens en De Nooy 1988, De Vries
1993, Vrij Nederland, 1993) .
De hoeveelheid literairkritische aandacht in dag- en weekbladen zal hier worden
gebruikt als voornaamste indicator van de status van een auteur. Aan deze keuze ligt
de veronderstelling ten grondslag dat van de verschillende instellingen die betrokken zijn bij de kwaliteitstoekenning aan literaire werken, de literaire kritiek een sleutelrol inneemt. Een boek dat aan de aandacht van recensenten ontsnapt, heeft een
kleinere kans het lezerspubliek te bereiken. De keuzes, uitspraken en oordelen van
de literaire kritiek hebben bovendien uitwerking op andere partijen in het literaire
veld. Zo beinvioeden ze uitgevers in hun keuze een auteur al dan niet in het fonds
op te nemen, jury's van literaire prijzen bij hun prijstoekenning en, op langere ter-
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mijn, ook degenen die literatuuronderwijs verzorgen of een literatuurgeschiedenis
samenstellen.
De vraag naar verschillen in auteursreputaties zal worden toegespitst door met
name te kijken naar de loopbanen van `middenklasse auteurs'. Deze groep bevindt
zich tussen de topauteurs in, die dikwijls productiefzijn en voor elke titel ruime aandacht van de literaire kritiek ontvangen en de marginale auteurs, die meestal kort
actief zijn binnen de literatuur en nauwelijks aandacht voor hun werk krijgen. De
loopbanen van middenklasse auteurs vormen een interessant studie-object omdat
ze in het onderzoek tot op heden een enigszins verwaarloosde categorie vormen.
Naar topauteurs, zij die deel uitmaken van de zogenaamde 'canon', wordt doorgaans
niet alleen in de journalistieke kritiek, maar ook in de essayistische kritiek en de academische literatuurbeschouwing ruime aandacht geschonken. Marginale auteurs
vormen nogal eens het onderwerp van beschouwingen waarin de werking van het
literaire systeem wordt bekritiseerd en waarin pogingen tot op- of herwaardering
worden ondernomen.
Onderzoeksvragen die in dit artikel aan de orde komen zijn 1. Hoe ziet de aandacht- en waarderingsgeschiedenis van middenklasse auteurs er uit? en 2. In welk

opzicht verschilt de loopbaan van een middenklasse auteur van de loopbaan van een topauteur? In de volgende paragraaf zullen de resultaten worden besproken van een
loopbaananalyse die betrekking heeft op een steekproef van middenklasse auteurs
uit het corpus van debutanten uit de jaren zeventig (vraag I). De aandacht gaat met
name uit naar de literairkritische aandacht, maar er wordt ook informatie gegeven
over andere aspecten van een literaire loopbaan zoals de productiviteit van een
auteur en de uitgever die een literair werk op de markt brengt. In paragraaf 3 worden als casus de loopbanen van twee auteurs met elkaar vergeleken (vraag 2). In deze
paragraaf zal ook de rol die auteurs zelf hebben bij de beeldvorming rond hun werk
aan de orde komen. Door interviews te geven, door literaire nevenactiviteiten te
ontplooien en/of door zelf recensies te schrijven, kunnen auteurs invloed uitoefenen op de manier waarop hun werk wordt waargenomen en beoordeeld. Het artikel wordt afgesloten met een aantal concluderende opmerkingen.

2 Een loopbaananalyse van middenklasse auteurs
Voordat op de eerste onderzoeksvraag kan worden ingegaan, moet de notie 'middenklasse auteur' verder worden toegelicht. Voor een omvangrijker onderzoek naar
de loopbanen en reputaties van literaire auteurs, werd een data-bestand aangelegd
met informatie over de literairkritische receptie van 59 auteurs die met een prozaof poezietitel debuteerden in de periode 1975-1979 (Van Dijk en Vermunt 1997).
Er waren meer nieuwe schrijvers in deze periode, maar als tweede selectie-criterium
gold dat auteurs na hun debuut ten minste nog een tweede fictie-titel moesten hebben uitgebracht. Van de 59 debutanten werd genoteerd welke titels ze vanaf hun
debuut tot en met 1994 publiceerden en hoeveel aandacht deze titels ontvingen binnen de landelijke en regionale dag- en weekbladkritiek. Het ging om totaal 473 titels
waarvan rond de 3000 besprekingen verschenen.
Om een zo homogeen mogelijke middenklasse groep te selecteren werd uit het
debutantenbestand eerst een groep auteurs afgescheiden die voornamelijk (dat willen zeggen meer dan 50 procent) prozatitels op hun naam hadden staan. De reden
hiervoor is dat prozatitels over het algemeen meer literairkritische aandacht ont-
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vangen dan dichtbundels of titels uit andere genres en een reele vergelijking van de
hoeveelheid recensies daardoor bemoeilijkt wordt (Janssen 1994:55). Vervolgens
werd een middenklasse auteur gedefinieerd als een auteur met meer dan twee prozatitels op zijn of haar naam en met een gemiddelde van minder dan vijf besprekingen per titel in een `topperiodiek'. Onder topperiodieken worden de landelijke
dag- en weekbladen verstaan die op een regelmatige basis substantiele aandacht aan
literatuur besteden. Wat de dagbladen betreft zijn dat De Volkskrant, NRC, Trouw
en Het Paroo1.2 Van de weekbladen zijn dat Vrij Nederland De Haagse Post, De Tijd
(vanaf 1990 HP/De Tijd), De Groene Amsterdammer, Elsevier en Hervormd Neder-

land.
Met bovengenoemde restricties op het terrein van genre, productiviteit en de
hoeveelheid kritische aandacht, bleef een groep van zeventien auteurs over die als
middenklasse auteurs beschouwd worden (zie bijlage 1). In het geval van auteurs
die minder dan twee prozatitels publiceren, kan men eigenlijk nauwelijks spreken
over een literaire loopbaan. 3 Ontvangt een schrijver per titel meer dan gemiddeld
vijf recensies in topperiodieken dan spreken we over een topauteur. Tot deze groep
geslaagde debutanten uit de jaren zeventig behoren negen auteurs, namelijk:
A.F.Th. van der Heijden, F.B. Hotz, Oek de Jong, Frans Keliendonk, Nicolaas Matsier, Doeschka Meijsing, Geerten Meijsing, Jan Siebelink en Leon de Winter. Van
deze auteurs ontving de in 1990 overleden Frans Kellendonk met gemiddeld tien
recensies per titel de meeste aandacht van de literatuurkritiek. De commotie rond
zijn in 1986 verschenen roman Mystiek Lichaam, dat door sommige dag- en weekbladen herhaaldelijk werd besproken, is verantwoordelijk voor dit hoge gemiddelde. De topauteur met het minste aantal recensies is Jan Siebelink met een gemiddelde van 5.6 per titel. Met vijftien prozatitels in de periode tot en met 1994 is hij
wel weer de meest productieve van alle topauteurs. Het minst productief is Oek de
Jong met vier prozatitels in de onderzochte periode.
Natuurlijk zijn de productiviteit en de hoeveelheid literairkritische aandacht niet
de enige factoren die uitmaken of een auteur tot een bepaalde categorie gerekend
mag worden. Bij de bespreking van de loopbanen van de twee casus-auteurs zullen
ook andere aspecten in beschouwing worden genomen.
2.1

Data-verzameling
Met betrekking tot de prozatitels van de zeventien middenklasse auteurs werden de
volgende gegevens verzameld: het totale aantal; het jaar van publicatie; de naam en
het type uitgever; het aantal recensies in topperiodieken; het aantal woorden van
een bespreking; en het oordeel over een besproken titel. De manier waarop het oordeel van de literatuurkritiek en het type uitgeverij zijn vastgesteld, verdient enige
uitleg. Het oordeel werd gemeten op een 5-puntschaal die liep van Vuidelijk negatief' naar Vuidelijk positief'. Om de betrouwbaarheid van deze meting te toetsen
werd voor een steekproef van 75 recensies een groep van vijftien Letterenstudenten
gevraagd om als tweede beoordelaar op te treden; na de recensie gelezen te hebben
dienden ze voor een van de vijf mogelijkheden op de puntschaal te kiezen. Vervolgens werd nagegaan hoe vaak de score van de eerste beoordelaar (Nei van Dijk) en
de tweede beoordelaar (student) overeenkwamen. Cohen's Kappa = 0.47, t = 7.49
and p < 0.05. 4 De nul-hypothese, die er van uitgaat dat de relatie tussen de twee
oordelen op toeval berust, moet dus worden verworpen. Aangenomen mag worden
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dat er verband bestaat tussen de oordelen van beoordelaar een en beoordelaar twee.
De waarde van Cohen's Kappa, die kan varieren tussen 0 en 1, is niet erg hoog. Oordelen bleken echter niet ver uit elkaar te liggen; in de meeste gevallen lagen de scores net boven of onder de diagonale lijn die een volledig overeenkomstige score
representeert. Daarom worden de scores van beoordelaar een beschouwd als
betrouwbare schattingen van het oordeel dat in een recensie wordt geveld.
Wat betreft het type uitgever werd een onderscheid gemaakt tussen vijf grote,
literaire uitgeverijen — De Arbeiderspers, Bert Bakker, De Bezige Bij, Meulenhoff
en Querido — en alle andere uitgeverijen. De Glas (1992) onderzocht de literaire
titelproductie van Nederlandse uitgeverijen en komt op basis van gegevens uit Boekblad tot de conclusie dat deze vijf uitgeverijen, die algemeen door de jaren heen als
toonaangevend worden beschouwd, ook in het door hem gekozen peiljaar 1991 tot
de meest productieve behoren. De indeling van Janssen (1994: 45), die kijkt naar
de titelproductie in de twee peiljaren 1978 en 1991, vormt geen reden om of to doen
aan een classificatie als 'de grote vijf'. In essentie is deze kern in de afgelopen twintig jaar niet veranderd, alhoewel ze alle vijf deel zijn gaan uitmaken van grote uitgeverijconcerns. Door deze schaalvergroting behoren Meulenhoff en Bert Bakker
nu tot Perscombinatie Meulenhoff (PCM) en De Arbeiderspers en Querido tot de
Weekbladpers Groep. In 1997 werd ook de laatste nog onafhankelijke uitgeverij,
De Bezige Bij, opgenomen in het concern van De Weekbladpers.
Als globaal indelingscriterium mag een categorie als 'de grote vijf' voldoen, in de
onderzoekspraktijk is een relativering op zijn plaats. In de periode van twintig jaar
die het onderzoek naar de loopbanen van middenklasse auteurs bestrijkt, is de
grootte en de status van de vijf genoemde uitgeverijen natuurlijk aan verandering
onderhevig geweest. In de jaren vijftig en zestig was De Bezige Bij bijvoorbeeld een
uitgeverij met een groot prestige. Als voormalige verzetsuitgeverij die werkte op cooperatieve basis, had het in die jaren een grote aantrekkingskracht op auteurs die als
jong en modern werden beschouwd, zoals Hugo Claus, Harry Mulisch, Gerard van
het Reve en Jan Cremer (Roegholt 1972, Kuitert 1997). In de jaren zeventig daalde het prestige van De Bezige Bij echter omdat de uitgeverij er toen minder goed in
slaagde nieuw talent aan te trekken. Jonge, beginnende auteurs kozen in deze periode veelal voor de twee vooroorlogse uitgeverijen met traditie: Meulenhoff en Querido. Bij de bespreking van de loopbanen van de twee casus- auteurs komt dit verschil
in status tussen de vijf grote literaire uitgeverijen opnieuw aan de orde.
2.2

Resultaten
Niet alleen tussen top, middenklasse en marginale auteurs bestaan grote verschillen, in de periode van twintig jaar die het onderzoek bestreek, bleken er ook binnen
de groep middenklasse auteurs aanzienlijke verschillen te zijn (bijlage 1, zie Tabel
1). Het aantal gepubliceerde prozatitels loopt van drie, in het geval van F. van den
Bosch, Agnes de Haas en Heere Heeresma, tot tien in het geval van Christine Kraft.
De hoeveelheid besprekingen varieert ook sterk en loopt van nul, voor titels van bijvoorbeeld Roeland Kerbosch, Aleida Leeuwenberg en Astrid Roemer, tot acht voor
werk van Van den Bosch en Heeresma. Soms daalt de aandacht geleidelijk, maar het
komt vaker voor dat het aantal besprekingen drastisch afneemt, zoals in het geval
van Van den Bosch, Kerbosch en Monika Sauwer.
Tabel 2 laat zien dat de opinies over de publicaties van middenklasse auteurs
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vaker negatief dan positief zijn. In veel gevallen zijn de oordelen over de eerste twee
titels nog redelijk lovend, om daarna, in lijn met de Baling van het aantal recensies,
negatiever te worden. Ms we kijken naar de lengte van recensies in Tabel 3, dan valt
op dat er sprake is van een afname van het aantal woorden en dat deze afname soms
geleidelijk, maar vaker nogal abrupt is. Tabel 4 laat de verdeling van middenklasse
auteurs over uitgeverijen zien. Het valt op dat auteurs uit deze groep vaak van uitgeverij veranderen; het aantal veranderingen varieert van nul in het geval van Van
den Bosch, Kester Freriks, Frans Kusters en J.J. Peereboom, tot drie in het geval van
Roemer, die publiceert bij Corrie Zeelen, In de Knipscheer en Conserve en Levi
Weemoedt die verbonden is aan achtereenvolgens Thomas Rap, Bert Bakker en
Contact. Vijf van de zeventien auteurs gaan van een grote uitgeverij naar een kleiner bedrijf, terwijl vier auteurs van een kleine uitgeverij naar een groter concern verhuizen. In dit laatste geval betreft het overigens auteurs die weinig productief zijn.
Voor de economische continditeit van een uitgeverij is het niet alleen van belang
om nieuwe auteurs aan te trekken, maar ook om auteurs aan het fonds te binden
(De Glas 1998). Kennelijk kwamen nogal wat middenklasse auteurs hiervoor niet
in aanmerking, want de meesten van hen slagen er niet in om hun oeuvre bij een
uitgeverij op te bouwen. 5
De resultaten van de loopbaananalyse van de zeventien middenklasse auteurs
laten zien dat, alhoewel een aantal van hen redelijk productief is, zij er vaak niet in
slagen om ook op langere termijn de kritische aandacht vast te houden. Het aantal
besprekingen van hun werk neemt of evenals de lengte, terwij1 de oordelen over het
algemeen negatiever worden. Wat veroorzaakt dit gebrek aan continditeit in de literairkritische aandacht? Zijn er specifieke kenmerken van de loopbanen van middenklasse auteurs die hiervoor verantwoordelijk zijn? Een exploratief antwoord op
deze vragen zal worden gegeven door de loopbanen van een middenklasse auteur en
een topauteur met elkaar te vergelijken.
3 Een casus: twee auteurs
De twee auteurs van wie de loopbanen nauwkeuriger werden onderzocht zijn Monika Sauwer uit de middenklasse en Nicolaas Matsier uit de groep van topauteurs.
Dat het hier auteurs betreft die niet tot dezelfde sekse behoren, kan als een nadeel
worden gezien. Volgens verschillende onderzoekers is het geslacht van een auteur
een belangrijke variabele als het gnat om loopbanen en reputaties binnen de literatuur (Meijer 1988, Van Boven 1992) en in feite hebben we hier een nogal stereotype situatie: een mannelijke succesvolle auteur en een vrouwelijke minder geslaagde schrijver. Janssen (1997) heeft echter aangetoond dat er geen verschil is tussen
de hoeveelheid kritische aandacht voor mannelijke en vrouwelijke auteurs als wordt
gecorrigeerd voor de variabelen `uitgever' en `literaire nevenactiviteiten'. Vrouwelijke auteurs die verbonden zijn aan een grote literaire uitgeverij en/of literaire
nevenactiviteiten ondernemen, blijken een gelijk aantal recensies te ontvangen als
mannelijke collega's in dezelfde situatie. Rekening houdend met deze resultaten zijn
de uitgangsposities van Sauwer en Matsier wel degelijk vergelijkbaar. Ze zijn bijna
even oud, begonnen hun loopbaan in de jaren zeventig met een verhalenbundel bij
een grote uitgeverij, maar publiceerden ook in andere genres, ze ontvingen veel aandacht aan het begin van hun carriere en tot slot ontplooiden ze allebei in ruime mate
nevenactiviteiten.
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Monika Sauwer debuteerde in 1977 op 3 Harige leeftijd met Mooie boeL een verhalenbundel die bij Bert Bakker verscheen. Na de publicatie van twee kinderboeken volgden vijf prozatitels waarvan de laatste drie door uitgeverij Contact werden
uitgegeven. Van Sauwers eerste titel verscheen in 1978 een herdruk. Haar verhalenbundel uit 1983 en de novelle uit 1986 werden ook opnieuw uitgegeven. Sauwer
is dus een productieve auteur die er in is geslaagd contimateit in haar loopbaan te
creeren. Bovendien heeft ze aangetoond veelzijdig te zijn door in verschillende genres te publiceren. Na de ruime aandacht voor haar eerste twee prozatitels neemt het
aantal besprekingen voor haar werk echter drastisch af. Parallel daarmee verschuiven de oordelen van positief naar duidelijk negatief.
Nicolaas Matsier debuteerde in 1976 bij Querido, net als Sauwer met een verhalenbundel en net als zij op 31-jarige leeftijd. Er volgden nog een verhalenbundel
en een novelle, maar daarna publiceerde Matsier twaalf jaar lang geen prozatitels
totdat in 1994 zijn eerste roman, Gesloten huis, verscheen. In de tussentijd publiceerde hij wel twee kinderboeken en een bundel met eerder in de NRCverschenen
stukjes over het vaderschap. Matsiers debuut werd verschillende malen herdrukt, de
vierde herdruk verscheen in 1985. Ook zijn bundels uit 1979 en 1982 werden
opnieuw uitgegeven, maar Gesloten huis werd met tien herdrukken in een jaar tijd
een echte bestseller. De roman werd genomineerd voor verschillende grote literaire
prijzen en won uiteindelijk De Libris prijs. Mogelijk als neven-effect van dit succes
werden in 1995 verschillende vroege werken van Matsier in een verzamelband
opnieuw uitgebracht.
Zoals kan worden opgemaakt uit Tabel 5 mag Matsier met recht als topauteur
worden aangemerkt; hij ontvangt veel en overwegend positieve aandacht voor zijn
prozatitels, ondanks het feit dat hij binnen dit genre niet bijzonder productief is
geweest. Tabel 5 laat ook zien dat de periodes waarin beide auteurs geen prozatitels
publiceren niet gelijk lopen. In het geval van Sauwer is er een vrij lange periode van
zes jaar tussen de publicatie van haar eerste en tweede verhalenbundel, terwijl Matsier eerst behoorlijk snel achter elkaar drie prozatitels publiceert om zich daarna toe
te leggen op andere genres. Om de positie die een auteur binnen het literaire veld
inneemt in kaart te brengen, is het van belang rekening te houden met de verschillende stadia van een literaire carriere. Periodes waarin niet geschreven wordt en
waarin eventueel andere activiteiten binnen de literatuur worden ondernomen, zijn
hierbij ook van belang. In de volgende paragraaf zal dit punt verder aan de orde
komen.
3.1

Data-verzameling
De loopbaananalyse van de zeventien middenklasse auteurs resulteerde in een aanzienlijke hoeveelheid data. Er is informatie over het aantal gepubliceerde titels, over
het aantal besprekingen van die titels in topperiodieken, over het oordeel en de lengte van besprekingen en over de uitgever die een titel op de markt bracht. De recensies van het werk van de twee casus-auteurs werden nauwkeuriger bekeken: niet
alleen dat er een oordeel wordt geveld is immers van belang, maar ook de wijze waarop zo'n oordeel onder woorden wordt gebracht. Daarnaast zijn de nevenactiviteiten van beide auteurs in kaart gebracht en werden de interviews die ze gaven bestudeerd. In het laatste geval is met name gelet op de wijze waarop Sauwer en Matsier
hun werk van commentaar voorzien en over hun schrijverschap spreken. Op grond
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van deze inventarisatie werd een aantal loopbaanaspecten onderscheiden en verder
uitgewerkt, namelijk: de aanwezigheid van pleitbezorgers binnen de literatuurkritiek; de aard van de argumentatie in recensies; het imago van de uitgeverij; de
manier van profileren in interviews; en het ondernemen van nevenactiviteiten binnen de literatuur.
3.2

Resultaten

3.2. 1

Pleitbezorgers binnen de literatuurkritiek
Alle ingredienten voor een succesvolle literaire loopbaan lijken aanwezig: het
debuut van Monika Sauwer liep heel goed, zo goed dat het in 1979 het Gouden
Ezelsoor ontving; een prijs voor het beste verkochte debuut van het afgelopen jaar.
Bovendien werd dit werk positief besproken in nagenoeg alle belangrijke dag- en
weekbladen (zie bijlage 2). Wel valt op dat de besprekingen soms afkomstig zijn van
minder prominente medewerkers van de betreffende letterkundige rubriek en niet
van de gezichtsbepalende critici. In Vrij Nederland verschijnt bijvoorbeeld een
recensie van Hans Vervoort en niet van Carel Peeters die aan het hoofd staat van de
literaire bijlage. Dit mechanisme wordt nog duidelijker als we de besprekingen van
Sauwers tweede titel bekijken; in veel gevallen zijn ze niet geschreven door de leidende critici maar door bijvoorbeeld Sarah Verroen in De Volkskrant, Peter de Boer
in Vrij Nederland en Marjolijn Pouw in de NRC.
Steun voor een auteur komt ook tot uiting in de regelmaat waarmee critici titels
bespreken. Wanneer een criticus de opeenvolgende titels van een nog onbekende
auteur recenseert, geeft hij of zij daarmee te kennen het werk van de auteur in kwestie de moeite van het lezen waard te vinden. In het geval van Monika Sauwer
bespreekt Wim Sanders haar eerste en tweede titel in Het Parool, terwijl Hans Vervoort haar debuut in Vrij Nederland en haar derde boek in de NRC bespreekt. Beiden zijn positief. Vervoort schrijft bijvoorbeeld over Mooie boel: "Geen gezeur verder, dit is grote Masse en wie er anders over denkt verdient niet beter". In 1987
eindigt hij zijn recensie van Sauwers derde titel met de opmerking: "Kortom, een
knappe novelle van een te weinig opgemerkte vrouwelijke auteur". Ondanks deze
poging de waardering voor het werk van Sauwer nieuw Leven in te blazen, vond Vervoort niet veel respons. In 1986 en 1988 verschijnen nog lovende interviews met
Sauwer in Het Paroolen Vrij Nederland maar ook deze pogingen tot (her)waardering leidden niet tot een verandering in de receptie van haar werk.
Niet alleen worden de eerste drie titels van Matsier positief beoordeeld in bijna alle
topperiodieken, ze zijn ook afkomstig van toonaangevende critici: Kees Fens in De
Volkskrant, Tom van Deel in Trouw en Carel Peeters in Vrij Nederland om enkele
voorbeelden te noemen (zie bijlage 2). Bijna alle besprekingen zijn bijzonder positief, maar sommige recensenten, zoals Kees Fens en Aad Nuis uiten ook enkele
bedenkingen bij Matsiers werk. In dit vroege stadium van een literaire loopbaan
varieren de meningen doorgaans nog, overeenstemming over de kwaliteiten van een
oeuvre wordt meestal pas in een latere fase van een loopbaan bereikt (Van Rees
1987). Wat ook een rol speelt is het feit dat veel van de recensenten die het debuut
van Matsier bespreken nog niet lang actief zijn als criticus. Het gaat in bijna alle
gevallen om nieuwkomers die bezig zijn hun positie in het literaire veld te bepalen
en zich daarbij van elkaar proberen te onderscheiden (De Nooy 1993). Op de
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bedenkingen bij het werk van Matsier volgt een onmiddellijke reactie van Tom van
Deel:
In de overigens erg lovende kritieken las ik dat men Matsiers ironische distantie ten
aanzien van de gebeurtenissen in de drie verhalen (waarin hij steeds onder eigen naam
figureert als toeschouwende ik-verteller) wel uitlegt als onbetrokkenheid. Niets lijkt
me minder waar.

Al in een vroeg stadium werpt Van Deel zich, samen met Carel Peeters, op als pleitbezorger van het werk van Matsier. 6 Twee weken na de zojuist genoemde bespreking
verschijnt van zijn hand een interview met Matsier en Doeschka Meijsing in Literama, een blad dat door de NCRV wordt uitgegeven en dat hoort bij een gelijknamig radioprogramma. Een ander interview volgt in1980 in Trouw. Tenslotte neemt
Van Deel een selectie uit de besprekingen en de interviews op in zijn bundel Recensies, eveneens uit 1980.
3.2.2 De aard van de argumentatie in recensies
Sauwers debuut uit 1977 bevat verhalen die worden getypeerd als `realistisch' of
`anekdotisch'. Verschillende critici kunnen deze manier van schrijven wel waarderen, zoals blijkt uit de hierboven al aangehaalde reactie van Hans Vervoort. Over dit
debuut zegt hij bijvoorbeeld ook:
1k kan het niet helpen, maar verhalen die leesbaar geschreven zijn hebben bij mij
altijd een streepje voor. Als er dan ook nog wat ironie in zit en er een kop of staart
aan te ontdekken valt, dan ben ik voor de bijl. Kortom, ik ben een liefhebber van wat
de anekdotische richting genoemd wordt, of was het neorealisme?

In 1970 profileren enkele medewerkers van het literaire tijdschrift Soma zich met
het 'Manifest voor de jaren zeventig' waarin zij een pleidooi houden voor leesbare
teksten'. Een aanzienlijk aantal voornamelijk jonge auteurs reageert op deze oproep
en nieuwe, kleine uitgeverijen als Thomas Rap, Loeb en De Harmonie geven hen
de gelegenheid om hun `anekdotische' proza te publiceren. Eveneens in de jaren
zeventig vindt er een wisseling van de wacht plaats binnen de literaire kritiek. Aan
de ene kant profiteren nieuwe recensenten van de extra ruimte die dag- en weekbladen vrij maken voor literatuur, aan de andere kant nemen zij de plaats in van
oudere collega's die hun werkzaamheden beeindigen of op minder reguliere wijze
voortzetten (Goedegebuure 1993, Janssen 1994:111-116). Veel van de nieuw aangetreden critici zijn geen liefhebber van het `realistische' proza. Zij geven de voorkeur aan het werk van een aantal schrijvers die ook in de jaren zeventig debuteerden, de zogenaamde `academisten' die worden geassocieerd met het literaire
tijdschrift De Revisor, dat weed opgericht in 1974. De `academische' literatuur vervangt in status al snel het `realistische' of `anekdotische' proza. Deze verandering
wordt weerspiegeld in de reacties op de eerste twee werken van Monika Sauwer.
Haar debuut uit 1977 ontvangt nog veel positieve reacties, terwijl haar tweede werk
uit 1983 voornamelijk in zeer negatieve zin wordt besproken. Zo schrijft Peter de
Boer in Vrij Nederland dat naar zijn mening het boek van Sauwer "trivialer en smakelozer is dan welk ander in 1983 verschenen Nederlands prozawerk ook". Marjolein Pouw stelt dat het moeilijk is "in dit boek een paging aan te wijzen die zonder
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ergernis te lezen is". En Huub Beurskens publiceert in De Groene Amsterdammereen
zeer ironische recensie:
Nee, het gaat Sauwer, zoals ik al stelde, om de taal. En dat in meerdere opzichten.
Zo is ze geinteresseerd in een sterk verdicht taalgebruik. De openingszin van Koude

kermis liegt er niet om:

naaide haar haastig met een halve blik op zijn

voortrazende horloge.' Wat deze openingszin aan koncentratie en kondensatie
vertoont moet menig dichter jaloers maken.

Men wijst Sauwers tweede boek niet of omdat het te controversieel zou zijn, maar
omdat men het associeert met een literatuuropvatting die als gedateerd words
beschouwd. Het lijkt er op dat de uiterst negatieve reacties op Sauwers tweede werk
een onherstelbare breuk in haar literaire loopbaan hebben veroorzaakt. Haar volgende titels ontvangen nauwelijks aandacht van de kritiek en zijn bovendien bijna
zonder uitzondering negatief.
De critici die de eerste drie boeken van Matsier beoordelen, bespreken ook zijn
roman uit 1994. Veel gezichtsbepalende critici uit de jaren zeventig, zoals Carel Peeters, Tom van Deel en Jaap Goedegebuure zijn in de jaren negentig nog steeds actief.
Dat betekent niet dat zich in deze periode van twintig jaar Been enkele verandering
binnen de journalistieke kritiek heeft voorgedaan. Deze veranderingen hebben echter voornamelijk betrekking op de plaats van de journalistieke kritiek in het literaire veld. Literaire besprekingen zijn niet Langer de enige bron van informatie voor
wie zich over het literaire aanbod wil informeren. Andere media, en dan met name
de televisie, zijn ook belangrijk geworden voor de beeldvorming rond auteurs (Van
Dijk 1999).
Met Gesloten huis schreef Matsier een boek dat verschilt van zijn werk uit de jaren
zeventig. Aanvankelijk produceerde hij korte, hecht geconstrueerde boeken waarin
niet veel leek te gebeuren. Nu publiceerde hij een omvangrijke, autobiografische
roman over zijn jeugd in de jaren vijftig. Voor de literaire kritiek lijkt deze grote verandering niet uit te maken; zij die het vroegere werk waardeerden, zijn ook zeer te
spreken over dit nieuwe werk. Een positieve houding blijkt ook uit de snelheid waarmee recensies worden gepubliceerd; men lijkt zich te verdringen om een reactie te
geven.
Noch literatuuropvattingen, noch de etiketten waarmee auteurs en hun werk
worden gekarakteriseerd zijn statisch. Auteurs en critici werken binnen een literalre context die voortdurend verandert en zij stemmen hun opinies en voorkeuren of
op de omstandigheden. Veranderingen kunnen bescheiden zijn, maar ook radicaal
zoals in het geval van Matsier, die binnen een genre publiceert dat hij voorheen sterk
afwees. In 1979 schreefhij bijvoorbeeld een artikel onder de titel Literatuur als huisapotheek waarin hij het realistische, autobiografische element in het werk van Maarten 't Hart bekritiseerde. 7
Voor een volledig zicht op de waardering van Gesloten huis is het niet alleen van
belang te weten dat de oude garde van critici nog steeds actief is, het is ook vermeldenswaard dat Matsier en zijn critici van dezelfde generatie zijn. Een van de dingen
die recensenten in zijn werk waarderen, is dat het hen doet denken aan hun eigen
kindertijd. Reinjan Mulder schrijft bijvoorbeeld in de NRC: "Voor wie die tijd zelf
heeft meegemaakt biedt het boek veel ontroerende herkenningspunten" en Robert
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Anker stelt twee weken later in Het Paroot. "zelden dus las ik een indringender protocol van mijn eigen jeugd in de jaren vijftig".
3.2.3 Het imago van de uitgeverij
In een bespreking van het debuut van Sauwer schrijft Pierre Spaninks over de uitgever van dit werk:
Zo was Bert Bakker voor rnij (tenminste wat betreft het Nederlandse proza) de
uitgever van gedesillusioneerde dertigers die hun frustratie kwijt proberen te raken op
de bank van de psychiater of aan de tapkast van het bruine cafe, kortom:
oppervlakkig huis-, tuin- en keukenrealisme.

Over de auteurs uit het fonds van Querido, de uitgever van het werk van Matsier,
merkt Spaninks op: "Het zijn auteurs die meer behoefte hebben aan voortzetting
van een literaire traditie."
Bert Bakker words tot de vijf grote uitgeverijen in Nederland gerekend, maar dat
wil niet zeggen dat er door de tijd heen geen veranderingen zijn geweest in het
prestige van deze en van de vier andere uitgeverijen. In de jaren zeventig was de
status van Bert Bakker kennelijk niet bijzonder hoog, getuige de uitspraak van
Spaninks. Een aantal factoren kan hiervoor een verklaring bieden. In 1969 overleed
Bert Bakker senior, de oprichter van de uitgeverij. Hij had zich altijd gericht op zijn
tijdgenoten, schrijvers uit de vooroorlogse generatie als Roland Hoist, Bloem en
Nijhoff. Het was duidelijk dat er nu een nieuwe koers gevaren moest worden.
Opvoiger en neef Bert Bakker junior zag brood in het `realistische' proza. Hiermee
werd hij een concurrent van de nieuwe, Heine uitgeverijen die zich ook op dit segment van de schrijverspopulatie richtten. Het is dus niet verwonderlijk dat Bert
Bakker in de jaren zeventig met deze uitgeverijen geassocieerd werd en niet met ianger bestaande uitgeverijen als Meulenhoff en Querido.
In het begin van de jaren tachtig wijzigde uitgeverij Bert Bakker het beleid en
leek er voor auteurs van het `anekdotische' proza in het fonds geen plaats meer te
zijn. Een aantal auteurs stapte over naar uitgeverij Contact, waar Harco Keijzer, een
voormalig medewerker van Bert Bakker, het fictie-fonds nieuw Leven in ging blazen. Niet alleen bij Monika Sauwer is dit het geval maar ook bij Brie andere middenklasse auteurs, namelijk Peter ten Hoopen, Christine Kraft en Levi Weemoedt.
Het is overigens opvallend dat de negen topauteurs uit de steekproef allemaal bij
de vijf grote uitgeverijen publiceren, maar dat geen van hen in het fonds van Bert
Bakker terecht kwam. De Jong, Kellendonk en Siebelink zitten bij Meulenhoff, Van
der Heijden, Matsier en Doeschka Meijsing bij Querido, Hotz en Geerten Meijsing
bij de Arbeiderspers en De Winter bij De Bezige Bij. Siebelink en De Winter debuteerden overigens bij respectieveiijk Loeb en In de Knipscheer, maar stapten al snel
over naar de zojuist genoemde uitgeverijen.
3.2.4 De manier van profileren in interviews
Door interviews te geven kunnen auteurs de receptie van hun werk beInvloeden. Ze
kunnen instemmen met de interpretaties van critici ofjuist hun afkeuring laten blijken. Ze kunnen verwantschap uitspreken met voorgangers en collega's en ze kunnen duidelijk maken weike plaats ze zelf in wiiien nemen. Met Monika Sauwer verschijnen vijf interviews, waarvan er twee een ronduit wervend karakter hebben.
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Toch slaagt zij er niet in om zich op een positieve manier te profileren. Ze presenteert zichzelfniet als een schrijver met een duidelijke visie op haar positie in het contemporaine literaire veld of op haar houding ten opzichte van het literaire verleden.
Als haar in 1984 door Inge van den Blink wordt gevraagd wat ze vindt van de negatieve reacties op haar tweede werk antwoordt ze: "Ik wist wel dat ik uit een bepaalde hoek niet veel goeds te verwachten had." Den Blink vraagt: "Welke hoek?"
Sauwer antwoordt: " Nou, de kant van de zogenoemde `academisten' mensen die
zich liever identificeren met Holderlin, of voor mijn part Goethe, dan met hun
buurman. Het is allemaal van dat zware Duitse gedoe; Nederland is erg Duits georienteerd." Den Blink: "Die kant bevalt jou niet?". Sauwer: "Jawel hoor, ze doen
maar".
Deze laatste zin is kenmerkend. In het vroege stadium van een schrijverschap, is
het van belang om een mening te hebben over de literaire actualiteit en over collega's. Een auteur die een positie binnen het literaire veld wil veroveren, kan zich geen
onverschilligheid veroorloven.
In de interviews die met hem worden gehouden, brengt Matsier keer op keer zijn
visie op de aard en de functie van literatuur naar voren. In een interview uit 1980
met Van Deel geeft hij bijvoorbeeld uitgebreid antwoord op vragen naar de manier
waarop hij stofvoor zijn verhalen verzamelt, de thema's in zijn werk, wat hij verstaat
onder een goed stilist en de filosofische achtergrond van zijn verhalen. Met dit soort
opmerkingen geeft Matsier aan welke positie hij als schrijver wil innemen. Het
resultaat hiervan is dat zijn meningen serieus worden genomen en dat zijn uitspraken terugkomen in recensies. Rob Schouten schrijft bijvoorbeeld in zijn bespreking
van De eeuwige stad:
Matsier zei zelf eens in een interview: 'Romans gaan mij te langzaam, of zijn me te
veel verzonnen, of al te geconstrueerd. Ik vind het een log en traag genre'. Volgens de
flaptekst is De eeuwige stad een novelle en geen roman, omdat de roman in het boek
mislukt. Dat is natuurlijk onzin. Het is gewoon bedoeld en volkomen geslaagd als
novelle. Dat is genoeg.

3.2.5

Literaire nevenactiviteiten

De nevenactiviteiten die Monika Sauwer onderneemt, vallen buiten een literaire
context. Ze publiceert bijvoorbeeld niet in literaire tijdschriften, maar in bladen als
Avenue, Cosmopolitan, en de Nederlandse Penthouse. Tegenwoordig beperken schrijvers zich niet tot de literaire bladen en behoort ook het publiceren in kranten of in
populaire bladen tot de mogelijkheden. In de jaren zeventig en tachtig was dit nog
minder gebruikelijk en alhoewel bovengenoemde bladen waarschijnlijk goed
betaalden, droegen ze niet direct bij aan de literaire reputatie van schrijvers.
Sauwer neemt geen deel aan literaire polemieken, ze sluit zich evenmin aan bij
een of andere schrijversgroep. Integendeel, herhaaldelijk benadrukt ze haar positie
als buitenstaander. In het interview uit 1984 vraagt Inge van den Blink bijvoorbeeld: "Zit jij ook een beetje in het Amsterdamse schrijverswereldje?" Sauwer antwoordt: "Nee, helemaal niet. Ik heb me nooit geldentificeerd met Propria Cures,
waar veel van die mensen vandaan komen, of met wat dan ook voor blaadje. Schrijven is voor mij het verlengde van een monologue interieur".
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In de periodes waarin Matsier geen prozatitels publiceert, werkt hij als redacteur bij
De Bezige Bij. Tweemaal neemt hij verlof om een kinderboek te schrijven. In 1989
verlaat Matsier de uitgeverij om aan het boek te beginnen dat in 1994 als Gesloten
huis gepubliceerd wordt. Verder werkt hij als vertaler, is hij colomnist voor de NRC,
en treedt hij op als mede-redacteur van het overzichtswerk Het literaire klimaat(voor
de periodes 1970-1985 en 1986-1992). Van 1976 tot 1980 is Matsier redacteur van
De Revisor. Delen van Gesloten huis verschenen als voorpublicatie in Tirade.
Deze opsomming maakt duidelijk dat Matsier er in is geslaagd een uitgebreid
netwerk te creeren. Er wordt niet gesuggereerd dat het Kier om een bewuste strategie gaat; veel netwerken en relaties komen juist op toevallige gronden tot stand (De
Nooy 1993). Maar het is een felt dat Matsier geen onbekende is binnen de literatuurkritiek omdat hij met verschillende critici deel uitmaakt van een literair netwerk, bijvoorbeeld het netwerk rond een uitgeverij, een literair tijdschrift of het culturele supplement van een dagblad. Twee voorbeelden kunnen dit illustreren. Tom
van Deel introduceert het vraaggesprek dat in 1980 in Trouw verschijnt als volgt:
"Nicolaas Matsier is redacteur van het tijdschrift De Revisor, ik ben dat ook, en wij
spreken dus hierna als goede bekenden over zijn werk, hoe dat tot stand komt en
hoe het geInterpreteerd zou kunnen worden". In 1995 wordt Matsier voor Het
ParodgeInterviewd door Mary Ann Lindo. Hij vertelt daarin over het schrijfproces
van Gesloten huis "Om mezelf een steuntje in de rug te geven, heb ik aan Tirade,
waarvan ik Willem Jan Otten en Robert Anker goed ken, gevraagd of ik ze een jaar
lang van proza mocht voorzien. Dat zijn prettige deadlines en dat heeft goed
gewerkt".

4 Besluit
De kwantitatieve en kwalitatieve analyses die in dit artikel zijn gepresenteerd dragen bij aan een alternatieve manier om onderzoek te doen naar het succes en de
reputatie van literaire auteurs. Eerdere kwantitatieve analyses van een grotere dataset leverden informatie op over verschillende kenmerken van literaire loopbanen.
Met behulp van informatie over de productiviteit en de hoeveelheid kritische aandacht werd een groep middenklasse auteurs geselecteerd. Een nauwkeurig onderzoek van hun loopbanen bood zicht op een aantal specifieke kenmerken. Veel middenklasse auteurs slagen er niet in om contimateit in hun loopbaan te creeren en
publiceren met lange tussenpozen. Anderen zijn redelijk productief, maar krijgen
steeds minder en steeds negatievere aandacht voor hun werk van de literatuurkritiek. Middenklasse auteurs wisselen vaak van uitgeverij. Dikwijls gaat het dan om
een overstap van een grote uitgeverij naar een Heiner bedrijf. Om deze kenmerken
beter te kunnen duiden, zijn de loopbanen van een middenklasse auteur en een topauteur met elkaar vergeleken. Een beperking tot twee auteurs maakt het moeilijk te
generaliseren, maar door deze analyse werd het wel mogelijk om nauwkeurig te kijken naar diverse relevante aspecten van een literaire carriere.
Monika Sauwer en Nicolaas Matsier bevonden zich aan het begin van hun loopbaan in een vergelijkbare positie. Toch heeft hun carriere zich heel verschillend ontwikkeld en het lijkt er op dat de activiteiten van dag- en weekbladcritici een aanzienlijke invloed hebben gehad op het verloop van hun schrijverschap. Herhaalde
aandacht van gezichtsbepalende critici in een vroeg stadium bleek van groot belang
voor de kans ook op langere termijn de aandacht van de kritiek vast te houden. Het
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oordeel van critici wordt beInvloed door het beeld dat zij hebben van de uitgeverij
die een titel op de markt brengt, alsook door de wijze waarop auteurs hun werk in
interviews van commentaar voorzien. Schrijvers hebben zelfeen groot aandeel in de
beeldvorming rond hun werk, onder andere door de literaire nevenactiviteiten die
zij ondernemen. Auteurs die er in slagen een netwerk op te bouwen dat in nauw verband staat met hun primaire literaire arbeid, lijken in het voordeel te zijn.Wanneer
ze bijvoorbeeld relaties onderhouden met de redacteuren van literaire tijdschriften,
is de kans groter dat ze in zo'n tijdschrift kunnen publiceren. En wanneer ze goed
bekend zijn met de wereld van de literaire kritiek, lijken positieve reacties meer voor
de hand te liggen.
In dit artikel werden twee onderzoeksmethodes gecombineerd. Op het macroniveau leidde een kwantitatieve analyse van een omvangrijk data-bestand tot relevante informatie over de loopbanen van een specifieke groep auteurs. Op het microniveau resulteerde een voornamelijk kwalitatieve analyse in kennis over andere
aspecten die kenmerkend zijn voor middenklasse auteurs. Deze combinatie van verschillende onderzoeksmethodes lijkt zinvol; door ze als complementair te gebruiken en niet als elkaar uitsluitend, zijn resultaten zowel omvangrijker als nauwkeuriger geworden.
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Noten
1 Dit artikel komt voort uit onderzoek dat werd gesteund door het gebiedsbestuur Geesteswetenschappen van MVO en is een bewerking van een
lezing die in 1998 werd gehouden op het twee-jaarlijkse IGEL-congres
(Internationale Gemeinschaft fur Empirische Literaturwissenschaft) in
Utrecht. Een eerdere bewerking, gericht op een internationaal lezerspubliek,
verscheen in Poetics.
2 Strikt genomen behoort het Amsterdamse dagblad Het Paroolniet tot de
landelijke kranten, maar vanwege het belang van dit periodiek in het veld
van de literatuurkritiek, wordt het wel tot deze categorie gerekend.
3 Het gaat om de volgende zes auteurs: Hester Albach, Robert, J. Blom,
Anton Brand, J.L. de Jager, Rob Marinus en Steven de Recht. Na jarenlange
stilte publiceerde Albach in 1997 en 1999 bij uitgeverij De Prom nog twee
prozatitels. Blom en Brand schreven in de periode na 1994 allebei nog een
fictie-titel, in beide gevallen op de markt gebracht door kleine uitgeverijen.
Van de overige auteurs is binnen een strikt literaire context niets meer vernomen.
4 Cohen's Kappa geeft de mate van overeenstemming tussen twee beoordelaars weer.
5 Een wisseling van uitgeverij kan natuurlijk ook berusten op een eigen keuze.
6 Vgl. Janssen (1994: 132-133) over de reputatie van Van Dee! als criticus en
over zijn rol als pleitbezorger.
7 Deze informatie is afkomstig uit de recensie van Jaap Goedegebuure over
Gesloten huis (22 april 1994).
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Bijiage 1
Lijst van middenklasse auteurs
1= Bosch, F. van den
2= Freriks, Kester
3= Haas, Agnes de
4= Heeresma, Heere
5= Hoopen, Peter ten
6= Jansen, Bert
7= Kerbosch, Roeland
8= Kraft, Christine
9= Kusters, Frans
10= Langenbach, Laurie
11= Leeuwenberg, Aleida
12= Moonen, A.
13= Peereboom, J.J.
14= Roemer, Astrid
15= Sauwer, Monika
16= Stager, Frans
17= Weemoedt, Levi

Tabel 1
Het aantal besprekingen in topperiodieken voor prozatitels van middenklasse
auteurs*
auteur
titel
1

1 2 3 4 5 6

7

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8 3 3 6 5 4 5 2 4 4 4 7 6 3 7 2 3

2

5 6 3 8 2 4 3 2 6 2 3 3 5 7 7 5 1

3

2 6 0 4 2 1 0 4 6 2 2 1 4 1

4

6

5

4

1 2 2

3 3 0 2 5 2 0 2 2 2 4 2 1
1

2 3

2 4

1

1

5

6

2

3 2

1

0 3

0

7

1

3 2

2

1

2

8

2

1

9

3

3

10

2

* Tot 1990 waren er tien topperiodieken, daarna negen.
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Tabel 2
Het gemiddelde oordeel in recensies
auteur
titel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

3 4 5 6

7

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 2 2 3 2 2 2 3 2 4 4 3 2 2
2 2 4 3 5 2 5 5 2 4 5 4 2 4
4 5
4 2 2
2 3 2 5 2 3
4
3
4 3 4
3 2 - 4 2 4
4
5
4 2
2 3 3
2
4
5 3
3
4
5
3 2
4
4
3
4

2 3 3
4 4 3
4 4 3
4 5 5
2
3
5
3
4

5

1= duidelijk positief; 2= redelijk positief; 3= zowel positief als negatief; 4= redelijk negatief; 5=
duidelijk negatief

Tabel 3
Het gemiddeld aantal woorden van recensies*
auteur
titel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1 2 3 4 5 6

7

6

8

7 10 12 12

5
5

5
6

6

9
7 12 10 10
4
6
7 11
9 13
4
7
4 11
8 15 11
2 11 11
9
6 2 10 12 12 7 12 15
6
5
7 11
2
7 10 7 12
5 10

5
4

7
8
7
7
12 10
5 14
3
2
5
6
2

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

15 6
6 7
7 10
7
7
7

6 9 7 7
2
- 6
7

3

7
2
12

* de waarden in de cellen moeten worden vermenigvuldigd met honderd om op het gemiddeld
aantal woorden per recensie uit to komen.
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Tabel 4
De naam en het ve uitgever
auteur

1 2 3 4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

titel

1

1/1 2/1 3/1 5/1

6/1

5/1

8/2

6/1

5/1 10/2 11/2

5/1 13/1 14/2

6/1 17/2

8/2

2

1/1 2/1 3/1 5/1

6/1

6/1

8/2

6/1

5/1 10/2 11/2

5/1 13/1 15/2

6/1

1/1

6/1

3

1/1 2/1 4/2 6/1

6/1

6/1

9/1

6/1

5/1

6/1 11/2

7/2

6/1

9/1

6/1

5/1

6/1

6/1

7/2

6

6/1

7
8
9

4

2/1

5

2/1

5/1 13/1 15/2

6/1

1/1

6/1

5/1 12/1 13/1 15/2

7/2

1/1

7/2

5/1

12/1 13/1 16/2

7/2

7/2

7/2

5/1

12/1

16/2

7/2

7/2

6/1

7/2

5/1

12/1

15/2

6/1

7/2

6/1

7/2

10

7/2
7/2

7/2

1= Querido

8= Thomas Rap

15= In de Knipscheer

2= Meulenhoff

9= Manteau

16= Conserve

3= Nijgh & Vanditmar

10= Loeb

17= Van Oorschot

4= Leopold

11= De Beuk

5= De Bezige Bij

12= Veen

6= Bert Bakker

13= Arbeiderspers

7= Contact

14= Corrie Zeelen

/1= grote, literaire uitgeverijen
/2 = alle andere uitgeverijen

Tabel 5
De aandacht en de waardering voor het proza-werk van twee casus-auteurs
Nicolaas Matsier

Monaca Sauwer

jaar publicatie

aantal

gemiddeld

jaar publicatie

recensies oordeel
1977 verhalen

7

2

1978 kinderboek
1979 kinderboek
1983 verhalen

aantal

gemiddeld

recensies

oordeel

1976 verhalen

7

1

1979 verhalen

9

2

1982 novelle

7

1

8

1

7

4

1983 kinderboek

1986 novelle

1

5

1985 kinderboek

1988 verhalen

4

5

1987 artikelen

1989 roman

1

5

1994 roman

1994 roman

3

5

* 1 = duidelijk positief; 2 = redelijk positief; 3= zowel positief als negatief; 4= redelijk negatief;
5= duidelijk negatief
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Bijlage 2
Aandacht voor het werk van Monika Sauwer tot en met 1994
1977: Mooie boel
4-3-1978

Haagse Post

Aad Nuis

31-3-1978

DeTijd

Warn de Moor

1-4-1978

Vrij Nederland

Hans Vervoort

5-4-1978

De Groene Amsterdammer

29-4-1978

De Volkskrant

Pierre Spaninks

5-5-1978

NRC

Maarten 't Hart

13-5-1978

Het Parool

Wim Sanders

6-5-1978

Het Vrije Volk

Frank van Dij1

(interview)

31-3-1979

Utrechts Nieuwsblad

Roelie Meijer

(interview)

1983: Koude kermis
24-9-1983

Het Parool

Wim Sanders

8-10-1983

Haagse Post

Jaap Goedegebuure
Sarah Verroen

13-10-1983

Volkskrant

22-10-1983

Vrij Nederland

Peter de Boer

9-11-1983

NRC

Marjolijn Pouw
Huub Beurskens

9-11-1983

De Groene Amsterdammer

25-2-1984

Elsevier

Bouke Jagt

14-1-1984

Tubantia

Inge van den Blink

(interview)

(interview)

1986: Huis en Hemel
12-12-1986

Het Parool

Anton de Goede

27-3-1987

NRC

Hans Vervoort

1988: De nabestaanden
14-5-1988

Vrij Nederland

Rudie Kagie

22-7-1988

Volkskrant

Arnold Heumakers

11-8-1988

Het Parool

Atte Jongstra

20-8-1988

Vrij Nederland

Diny Schouten

26-8-1988

DeTijd

Koos Hageraats

DeTijd

Koos Hageraats

1989: De Animist
3 11 1989
-

-

1994: Een verlegen man
8-4-1994

NRC

Elsbeth Etty

17-6-1994

Trouw

Inez van Eijk

3-9-1994

Elsevier

Doeschka Meijsing

(interview)
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Aandacht voor het werk van Nicolaas Matsier tot en met 1994
1976: Oud-Zuid
25-3-1976

De Volkskrant

Kees Fens

27-3-1976

Vrij Nederland

Gerrit Komrij

17-4-1976

Het Parool

Guus Luijters

17-4-1976

Haagse Post

Aad Nuis

28-5-1976

NRC

Hannemieke Postuma

17-7-1976

Trouw

Tom van Deel

2-8-1976

Literama

Tom van Deel

15-9-1976

De Tijd

Warn de Moor

(interview)

1979: Onbepaald vertraagd
26-10-1979

NRC

23-10-1979

Het Parool

Robert Anker

24-11-1979

Haagse Post

Aad Nuis

1-12-1979

De Volkskrant

August Hans den Boef

1-12-1979

Vrij Nederland

Carel Peeters

15-12-1979

Trouw

Torn van Deel

11-1-1980

De TO

Warn de Moor

26-1-1980

Trouw

Tom van Deel

19-4-1980

Elsevier

Hugo Bousset

21-5-1980

De Groene Amsterdammer

Cyrille Offermans

13-9-1980

Hervormd Nederland

(interview)

(interview)

1982: De eeuwige stad
12-11-1982

NRC

K.L. Poll

20-11-1982

Haagse Post

Jaap Goedegebuure

20-11-1982

Vrij Nederland

Carel Peeters

3-12-1982

De Volkskrant

Willem Kuipers

9-12-1982

Trouw

Rob Schouten

12-1-1983

Het Parool

Robert Anker

2-3-1983

De Groene Amsterdammer

Cyrille Offermans

1-4-1994,

Trouw

Torn van Deel

1-4-1994

NRC

Reinjan Mulder

2-4-1994

Vrij Nederland

Carel Peeters

6-4-1994

De Groene Amsterdammer

Anthony Mertens

8-4-1994

De Volkskrant

Arjan Peters

15-4-1994

Het Parool

Robert Anker

22-4-1994

HP/ De Tijd

Jaap Goedegebuure

14-5-1994

Elsevier

Doeschka Meijsing

15-10-1994

Hervormd Nederland

Jeroen Kuypers, Piet de Moor (interview)

1994: Gesloten huis

NEDERLANDSE LETTERKUNDE: 4E JAARGANG 1 999)

4, 3 8 5-390

van zaken:

4e S c

nhauers vloek of het probleem van de
ling

Meinen Fluch fiber Jeden, der, bei kunftigen Drucken meiner Werke, irgend etwas
daran wissentlich andert, sei es eine Periode, oder auch nur ein Wort, ene Silbe, ein
Buchstabe, ein Interpunktionszeichen.

Zulke taal is duidelijk genoeg en de bezorger van de uitgave van Schopenhauers werken `nach den Ausgaben letzter Hand' (5 dln. Zurich 1988), Ludger Lakehaus,
gebruikt het citaat (V, p. 9) om eerdere editeurs die expres of door onachtzaamheid
zich niet aan de opdracht van de auteur gehouden hadden, scherp terecht te wijzen,
en ook om zijn eigen werk aan te prijzen: Als erste und einzige folgt sie ihnen [Ausgaben letzter Hand] satz, -wort, silben-, buchstaben- und interpunktionsgetreu'. Of
toch niet helemaal want een enkele concessie is nodig: de oude Fraktur-letter is vervangen door een modern lettertype, met als argument dat men anders Schopenhauer zou `secretiren', dus voor het publiek verborgen houden. En zo begeeft ook
deze scrupuleuze editeur zich op het door hem verfoeide hellende vlak, met als argument de zorg voor de lezer.
Die zorg voor de lezer (en daarmee toch ook, pace Schopenhauer, voor de schrijver die graag een lezerskring om zich heen heeft) is het nu juist die andere editeurs
ertoe brengt wel of te wijken van de letters, soms ook wel van de interpunctie en
zelfs in uitzonderingsgevallen wel van de woorden van de uit te geven tekst, en die
mij ertoe brengt in het volgende een pleidooi voor de modernisering van spelling
en interpunctie te voeren.
In Nederland is deze methode voor het eerst bewust gehanteerd in de reeks Klassieken uit de Nederlandse letterkunde, de op een breder publiek gericht parallelserie
van de wetenschappelijke Zwolse drukken en herdrukken. Zo deelt Asselbergs mee
in zijn uitgave van Vondels Lucifer (Zwolle 1954) dat de tekst `naar spelling en interpunctie, bij behoud van de oorspronkelijke klankweergave, gemoderniseerd' is,
`overeenkomstig het programma van de reeks'. Toch heeft men niet lang aan dit programma vastgehouden. De bloemlezing van Middelnederlands lyriek van Jop Pollmann Van tweeerlei minne (1962) volgt scrupuleus de spelling van de bronnen en
datzelfde gelds voor de bloemlezingen uit Hooft en Huygens door resp. Zaalberg
(1963) en Zwaan (1963) .
Het ziet er dus naar uit dat de redactie van de Klassieken al gauw toch een slecht
geweten kreeg over de gevolgde lijn en bang was voor Schopenhauers vloek.
Toch bleven herspelde teksten verschijnen. De bij Querido, een literaire uitgeverij, gepubliceerde bloemlezing uit Hooft (1981) door Strengholt, Verkuyl en
Schenkeveld- van der Dussen gaf de teksten in herspelde vorm en zelfs werden ook
verwarrende woordvormen we! veranderd, bijvoorbeeld hun voor de derde persoon
my. van het bezittelijk vnw. in plaats van haar. Een `Verantwoording' gaf niet alleen
een toelichting op die handelwijze maar ook een uitleg over de problemen die de
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editeurs daarbij ontmoetten en de gekozen oplossingen. Naar mijn weten is dit de
eerste, en meteen ook laatste keer dat zo'n verantwoording gegeven is. De Griffioenreeks, evenzeer een serie voor een breed publiek, bracht oudere teksten soms zelfs in
vertalingen. Dat laatste onderwerp laat ik hieronder buiten beschouwing. Mijns
inziens staat dat buiten het herspellingsprobleem. Een tussenweg werd gekozen
door Ton van Strien in zijn bloemlezing uit Huygens' lyriek in de Griffioen-reeks
(1996): 'Spelling en interpunctie zijn [...]gemoderniseerd en ook zijn verschillende in onbruik geraakte woorden en zinswendingen door moderne equivalenten vervangen, voorzover metrum, rijm en Hank daar niet door werden geschaad' (p. 81).
De genoemde beperkingen zijn belangrijk. Een in het herdenkingsjaar 1987
door Rob Nieuwenhuys bezorgde bloemlezing uit Huygens' poezie liet van diens
doortimmerde gedichten weinig over doordat de herschrijving ernstig schade deed
aan metrum en Hank. Een moderne lezer moest daardoor de indruk krijgen dat
Huygens een soort kreupelrijmer was.
Ook in de ons omgevende landen wordt kennelijk heel verschillend over herspelling gedacht. Ik geef betrekkelijk willekeurig wat voorbeelden.
In de reeks Textes Litteraires Francais, Librairie Droz, Geneve, (die alleen al blijkens zijn grauwe uiterlijk kennelijk op specialisten mikt) houdt men de oorspronkelijke spelling aan. De politiek in de Pleiadereeks wisselt. In de Avertissement' van
zijn editie van Racine's Oeuvres completes (1964) schrijft Raymond Picard:
Fallait-il donc, lorsqu'il s'agit d'un texte si difficile a comprendre en lui-meme,
&router le lecteur par l'etrangete derisoire de l'orthographe? D'autant plus que
Racine dans une meme page autographe ecrit couramment le meme mot de deux
manieres differentes. Quant au texte imprime, it a, comme on sait, l'orthographe, non
moins arbitraire, du typographe. (p. XI).

Maar de ongeveer in dezelfde tijd verschenen Montaigne-editie van Albert
Thibaudet (1962) houdt de oorspronkelijke spelling aan, zij het met enkele retouches, zoals het toevoegen van accent-tekens. De interpunctie daarentegen is geheel
gemoderniseerd: 'elle [die van Montaigne] est certes curieuse et significative, mais
tellement eloignee de notre usage que nous avons cru devoir en traduire les indications dans une ponctuation plus moderne'.
Precies de omgekeerde werkwijze is gekozen door Alastair Fowler, de editeur van
Milton's Paradise lost (London 1971): 'I have modernized old spelling, but have
reproduced old punctuation with diplomatic faithfullness' (p. vii), met als toelichting daarbij dat een ingreep in de interpunctie veel ingrijpender is omdat men er
allerlei interpretatiemogelijkheden mee blokkeert en syntactische ambiguiteiten
oplost. Voor het overige is in Engelse literatuur evenveel mogelijk als elders: strikt
diplomatische edities naast zeer veel herspelde. En alles daartussenin. Opvallend is
bijvoorbeeld de handelwijze van de editeurs van The Norton Shakespeare, based on
the Oxford edition (1997). De spelling is gemoderniseerd, maar er is wel een apparaat opgenomen dat de lezer op de hoogte brengt van een aantal belangrijke varianten voorzover die betrekking hebben op meer dan 'modernization of spelling and
repunctuation'. De editeurs vinden die spelling-ingrepen dus niet van wezenlijk
belang voor 'modern readers' - onderzoekers kunnen terecht in specialistische uitgaven.

SCHOPENHAUERS VLOEK OF HET PROBLEEM VAN DE HERSPELLING

Hoe in deze verwarrende hoeveelheid mogelijkheden een standpunt in te nemen?
Tot nu toe lijkt in Nederland in wetenschappelijke kring de bewijslast te liggen
op degenen die willen moderniseren. Dat lijkt begrijpelijk. Het is de taak van een
editeur een nude tekst zo getrouw mogelijk open te leggen voor zijn lezers. Dat
hoildt dan uiteraard in dat men de originele spelling en interpunctie aanhoudt. Zo
ziet de tekst er nu eenmaal uit.
In haar Handboek editiewetenschap (1995) met de programmatische hoofdtitel
Naar de letter gaat Marita Mathijsen kort maar methodisch op de zaak in. Bij de
voor wetenschappelijke bedoelingen gemaakte historisch-kritische editie, die de
historische verschijningsvorm van een tekst in alle versies wil laten zien, is iedere
herspelling — begrijpelijk — uit den boze, bij de leeseditie voor een groot publiek
bestaan er geen principiele bezwaren tegen herspelling , 'mar er zijn andere nadelen die in veel gevallen zwaarder wegen dan de voordelen'. (67). Over de studie-editie merkt ze op dat in het Duitse en Engelse taalgebied spelling en interpunctie vaak
worden gemoderniseerd maar dat men daar in de Nederlandse situatie beter van kan
afzien, ik neem aan omdat in ons kleine taalgebied het samengaan van een herspelde naast een originele uitgave zelden mogelijk zal zijn en zij daarom voor `naar de
letter' iciest. Samenvattend bespreekt ze het probleem in hoofdstuk 10. Ook daar
komt grosso modo een afwijzend standpunt voor de dag: in wetenschappelijke edities dient niet herspeld te worden. Hetzelfde geldt voor iedere uitgave van handschriftmateriaal, ook al is dat voor een leesuitgave. Dezelfde paragraafbevat ook een
aantal bezwaren tegen tekstmodernisering — ik kom daarop nog terug maar aan
het slot wordt er toch ruimte voor gecreeerd onder het opsommen van een aantal
voorwaarden.
Met die opvattingen kan ik leven, maar ik leg wel andere accenten. Mathijsen
gaat uit van de tekst, ik zet 'lever de lezer/gebruiker centraal. Het zal daarbij ook wel
verschil maken dat Mathijsen, zoals ze in haar inleiding ook aangeeft, vooral vanuit
de negentiende eeuw denkt, en voor mij de zeventiende eeuw referentiepunt is. Het
spellingsprobleem klemt immers vooral voor oudere teksten. Vanaf de achttiende
en zeker de negentiende eeuw is het schriftbeeld niet meer hinderlijk of vijkend van
het huidige.
Waarover we het in ieder geval eens zijn: zeker, in historisch-kritische edities
wordt niet herspeld. Die vormen voer voor specialisten. Maar van de mensensoort
filologen is er in een klein land als het onze maar een handjevol aanwezig. Voor hen
heeft bijvoorbeeld Ad Leerintveld zijn recente editie van Huygens' gedichten tot
1625 gemaakt (1997). Het ging daar om een editie naar de handschriften, waarin
het, door het overvloedige materiaal, mogelijk was 'the making of the verse' tot op
grote hoogte te volgen. In een dergelijke editie gaat men vanzelfsprekend niet
moderniseren. Zo'n uitgave heeft ook een modelfunctie: zo kan het, en als je het zo
doet, heb je er voor bepaalde doeleinden veel aan en kun je er veel uit leren. Het is
echter volstrekt onhaalbaar alle Nederlandse hele en halve klassieken op een dergelijke manier uit te geven, om financiele redenen en door gebrek aan mankracht. Er
zouden trouwens geen lezers meer over zijn om uit het geboden materiaal resultaten te halen. 1k laat in het volgende dergelijke edities dus buiten beschouwing. Ze
vormen een categorie apart.
De meeste van de tekstuitgaven (studie- en leesedities) zijn bedoeld voor studenten,
docenten op scholen en universiteiten, zowel neerlandici als vertegenwoordigers
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van allerlei andere disciplines, en natuurlijk ook, en naar ik blijf hopen vooral,
gewone geinteresseerden. Wat zij verlangen/dienen te verlangen is een tekstaanbod
dat hen zoveel mogelijk in de situatie brengt van de lezers van toen. Daarmee verlangen ze het heel veel: Hellinga heeft daarover in zijn befaamde rede voor het
Nederlands Filologencongres (1956) over de commentaar belangrijke dingen
gezegd. Een editeur moet via inleiding en commentaar alles verduidelijken van de
historische, culturele en talige context wat een lezer maar nodig kan hebben om hem
te laten zien dat hij bezig is een tekst te lezen uit een totaal andere tijd die uitgaat
van totaal andere vooronderstellingen dan tegenwoordig.
Dat is buitengewoon moeilijk en je hebt er een heel leven voor nodig om steeds
vender in zo'n verve wereld door te dringen. Maar het handhaven van de oorspronkelijke spelling en interpunctie is daarbij vaak een nodeloze hinderpaal.
De lezer krijgt daarmee een tekst voor ogen die voor hem veel vreemder is dan
die voor een tijdgenoot was. Men kan dat, zo men wil, positief waarderen doordat
er een signaalfunctie vanuit gaat: let op, dit is iets uit een andere tijd met andere
gewoonten. Maar de prijs die voor dat signaal betaald wordt, is wel heel hoog. In de
eerste plaats haakt er meteen een grote groep compleet af: dit is vreemd en moeilijk
en dus niet voor mij. Men kan nu, zelf specialist, wel menen dat een lezer snel aan
het oude schriftbeeld went, maar daarmee gaat men veel te snel voorbij aan de afkeer
die het op het eerste gezicht oproept. Als ik zelf gedichten van gedichten van Engelse vrouwelijke auteurs kennis wil nemen, lees ik ook liever — en sneller! — de herspelde Eighteenth-Century Women Poets (ed. Roger Lonsdale, 1990) dan Germaine
Greer's diplomatische zeventiende-eeuwse anthologie Kissing the Rod (1988) waar
ik steeds word opgehouden door ongewone woordbeelden. Dat `Thowe' staat voor
`Thou' zie ik wel maar het kost toch een extra seconde en regels als
Upon ane day as I did mourn full soir
With sindrie things quhairwith my saull was greifit
(Upon a day as I did mourn full sore
With sundry things wherewith my soul was grieved)

nemen wat meer tijd.
Zo kijkt een moderne Nederlander ook tegen oude Nederlandse teksten aan.
Ook wie niet afhaakt maar blijft lezen, blijft keer op keer steken bij ongewone spelling en verwarrende interpunctie. Waarom zou de editeur, kenner van de oude tekst,
de lezers dat nodeloze werk niet op een verantwoorde manier uit handen nemen.
Wat is er voor heiligs aan een conventie die voor een Hank een bepaald teken Iciest?
Als zeventiende-eeuws ae globaal de klank aa aangeeft, wat misdoet een editeur dan
door daarvoor het thans gebruikelijke aa neer te zetten? De preciese klanken uit
vroeger tijd kennen wij toch niet en men kan wat dat betreft dan ook maar beter
geen illusies van klanktrouw scheppen.
Ook wat de interpunctie betreft, zou ik ingrepen van de deskundige editeur
bepleiten. Als de functie van een leesteken in een tekst kennelijk anders is dan we
het tegenwoordig gebruiken, waarom dan een moderne lezer steeds in de val van de
verkeerde interpretatie laten lopen? Een voorbeeld: Six van Chandelier gebruikt
consequent een komma waar wij een vervangingsstreepje zetten: De tuinman staat
om boom, en beddevrucht verslaagen waar boom- en beddevrucht (de vruchten van
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bomen en plantenbedden) bedoeld is — het gaat om regen die de oogst bederft en
de tuinman hoeft dus niet om het verlies van een boom verslagen te zijn. Wat interpunctie betreft, zet deze auteur ons wel vaker voor problemen. Een van zijn editeurs
(Van Es) breekt zich het hoofd over een PUNT waar de syntaxis een KOMMA zou
vereisen en komt bij wijze van noodoplossing aandragen met een eerder prosodische dan syntactische interpunctie (ik denk zelfdat er eerder sprake was van een zetfout). Een tweede editeur (Jacobs) deelt mee aan een systematische analyse van het
KOMMA-gebruik niet te zijn toegekomen, en een uitleg te geven met behulp van
een moderne interpunctie. Als de zaken dan zo staan dat ook specialisten -filologen
er nog niet zijn uitgekomen en dus kennelijk met behulp van hun ervaring en
gezond verstand voor een oplossing kiezen, waarom dan niet de lezer de service bieden van de gekozen oplossing met behulp van interpunctie aan te reiken. Natuurlijk, ik ken het tegenantwoord: nu weet de lezer niet wat er stond en kan hij niet
controleren. Nu, wie dat om bepaalde redenen werkelijk moet en wil weten, kan
zich tot de oorspronkelijke tekst wenden. Het gaat dan om een zeldzame eenling.
Maar tekstuitgaven zijn niet of bijna niet voor filologen maar voor lezers bedoeld.
Juist een deskundige editeur kan ook via een aantekening op eventuele syntactische
ambiguiteiten wijzen die door de keuze voor een bepaald leesteken zouden verdwijnen — ook in een niet-herspelde tekst doet men er trouwens verstandig aan de
lezers op zo'n bijzonderheid te attenderen.
Laat ik de tegenargumenten, zoals verwoord door Mathijsen en degenen die zij
volgt, Van Vliet en Gaskell, even Tangs lopen.
een herspelde editie veroudert snel. Ach, hoe snel is snel. Zelfs met de wanhopigmakende Nederlandse spellinghervormingen gaat het toch ook weer
niet zo hard dat een herspelde tekst van vijftig of zelfs honderd jaar geleden
niet nog een stuk dichter bij de eigen tijd staat dan een van driehonderd jaar
oud.
2 een tekst mag niet onthistoriseerd worden. Het is maar de vraag hoe je dat
`onthistoriseren' opvat. Hierboven heb ik betoogd dat het juist onthistoriserend werkt als je een lezer een tekst voorzet die op hem een buitengewoon
vreemde indruk maakt terwij1 tijdgenoten de spelwijze volstrekt normaal vonden. 1k verbind daarmee een ander probleem dat Gaskell noemt: een moderne lezer verwacht consistentie in spelling en interpunctie en een editeur moet
niet aan die verwachting tegemoet komen omdat inconsistenties nu eenmaal
heel gewoon waren vroeger, niemand zich daar druk om maakte en de spelling ook niet vast lag (om er nog maar van te zwijgen hoe zetters om beter uit
te komen probleemloos in auteursspelling ingrepen). Dat betoog zou ik dus
omdraaien: zo gewoon als inconsistentie vroeger was, zo gewoon is consistentie nu. Zorg er dus voor dat een moderne lezer niet gestoord wordt door dingen die voor een tijdgenoot van geen betekenis waren.
3 de herspeller roept allerlei problemen op. Dat is juist. Zo kan herspellen de
indruk wekken dat een oud woord dezelfde betekenis en/of gevoelswaarde
heeft als hetzelfde woord thans. In de hierboven genoemde Hooftbloemlezing
is dat besproken aan de hand van een woord als jonst. Bij Hooft betekent dat
liefde, genegenheid en als daar gunstvan wordt gemaakt, kan dat allerlei misverstanden opwekken. In dat geval kan men het oude woord bijvoorbeeld
laten staan, met een toelichting erbij. Op zo'n praktische manier zijn ook
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andere problemen op te lossen. De beroemde cigarettevan Couperus kan men
Loch laten staan als duidelijk is dat de auteur met deze precieuze spelling iets
probeert uit te drukken? En als men in een brievenuitgave wil laten zien dat
een schrijver spelling en interpunctie niet beheerst dan is er geen verbod om
onhandigheden en fouten te laten staan. Maar ook dan geldt dat de editeur
goed moet overwegen welk doel hij het liefste client. Als een zeventiendeeeuwse kloosterzuster rammelend en onhandig, met nauwelijks gebruik van
interpunctie, haar levensverhaal te boek stelt, dan kan men er natuurlijk voor
kiezen haar tekst zo nauwkeurig mogelijk te volgen, met alle interpretatiemoeilijkheden van dien. Voor het overgrote deel van de lezers is het echter
bepaald gemakkelijker en inzichtrijker om in een inleidinkje uitgelegd te krijgen dat zuster Anna de schrijfkunst niet in alle opzichten meester was, en dan
vervolgens de tekst zo leesbaar mogelijk voor zich te zien.
4 voor poezie gelden aparte wetten. Metrum, rijm en klankspel dienen gerespecteerd te blijven. Dat zal tot gevolg hebben dat naamvalsuitgangen
gehandhaafd blijven, omdat anders bijvoorbeeld elisie mogelijk wordt
gemaakt waar dat metrisch onwenselijk is. Daarmee ben ik het eens.
Dit betoog wil er niet op uitkomen dat voortaan iedere oudere tekst herspeld moet
worden aangeboden. Neerlandici moeten in staat zijn teksten uit alle perioden van
onze literatuur in het oorspronkelijk te lezen. Er zullen dus in behoorlijk ruime mate
studie-uitgaven beschikbaar moeten zijn waarmee ze die vaardigheid kunnen
opdoen. Dat voor historisch-kritische edities herspelling niet in aanmerking komt,
heb ik hierboven al aangegeven.
Maar ik zou wel willen bepleiten het herspellen in Nederland ruimer toe te passen, ook in studie-uitgaven of in het algemeen voor uitgaven die zowel de wetenschap als een breder publiek dienen, en daarmee aansluiting te zoeken bij de Internationale praktijk. Wat mij betreft, kan de bewijslast ook wel eens omgedraaid
worden. Herspelling is regel omdat men de lezer niet in een achterstandspositie wil
plaatsen tegenover zijn leesgenoot uit vroeger tijden. Herspellen is regel omdat we
niet in de eerste plaats voor filologen maar voor lezers werken. Wie niet herspelt,
moet daarvoor zijn goede redenen aangeven.
M.A. Schenkeveld-van der Dussen
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Er zijn van die teksten waarvan iedere cultuurhistoricus wel weet dat ze belangrijk
zijn maar die toch amper meer gelezen worden. Vaak is dat maar al te begrijpelijk.
Toen ik aan een proefschrift werkte over Traiano Boccalini werd ik of en toe door
Italiaanse en niet-Italiaanse collega's bemoedigend toegesproken: zonder meer een
van de beste auteurs uit de zeventiende eeuw, en zijn Ragguagli di Parnaso steken
met kop en schouder uit boven de rest van de eigentijdse literatuur. Maar dan bleek
meestal al snel dat ook wie mij zo bemoedigend toesprak deze verhalen alleen uit de
tweede hand kende. Het duurde niet Lang voordat ik begreep waardoor dat kwam.
Boccalini's Kundschappen van Parnas — zoals ze in de Nederlandse vertaling genoemd werden bevatten tal van scherpzinnige steken onder water die zeventiende-eeuwse lezers uit alle delen van Europa hoogst amusant vonden, maar die voor
ons helemaal niet meer evident zijn. Ook al zouden we al die kwinkslagen over politiek en cultuur rond 1600 kunnen reconstrueren, dan nog zou dat bij Lange na niet
die pikante en bij tijd en wijle hilarische leeservaring opleveren die we kennen van
tijdgenoten. Humor laat zich nu eenmaal moeilijk uitleggen. Dat bleek overigens
ook uit mijn onderzoek naar de receptie van deze Ragguagli di Parnaso: al in de
zeventiende eeuw begrepen heel wat lezers de strekking van de komische scenes
maar amper en konden de humor ervan dan ook helemaal niet apprecieren. Boccalini's teksten zijn daarmee in hoge mate tijdgebonden. Het verbaast dan ook niet
dat de enige moderne Boccalini-editie nu al weer ruim 50 jaar oud is, en dat er zeker
op korte termijn geen nieuwe zit aan te komen. Om van vertalingen maar te zwijgen.
Anders ligt dat bij een tekst als de Pastor Fidovan Battista Guarini. Net als Boccalini's puntige Parnassus-verhaaltjes was dit pastorale spel een van de meest populaire teksten in het zeventiende-eeuwse Europa. Die populariteit leidde vervolgens
in vooral de Noordelijke Nederlanden tot iets wat je gerust een rage mag noemen.
Hoewel in de afgelopen decennia de contouren van deze herdershype in de letterkunde, de schilderkunst, de muziek en de toegepaste kunsten steeds duidelijker zijn
geworden, blijft de tekst waarop deze mode voor een belangrijk deel stoelt nog
steeds, zoals Verkuyl al in 1971 opmerkte `een van die beroemde werken uit het verleden, welke nog slechts bij cultuurhistorisch geinteresseerden bekend zijn, en dan
veelal enkel bij name'. 1 Recente edities zijn schaars en moderne Nederlandse vertalingen ontbreken ten enenmale. 2 In dit geval is dat bepaald onterecht. Uiteraard
vanuit een historisch oogpunt, maar ook vanwege de tekst zelf. De Pastor Fidois een
razendknap vormgegeven dramatekst met kwaliteiten die zeker niet louter tijdgebonden zijn. Ook wie de tekst nu leest, zal dat met heel wat genoegen kunnen doen.
Maar of dat hetzelfde genoegen is dat de Guarini-fans er in de zeventiende eeuw aan
ontleenden is maar de vraag.
Dat komt dan vooral doordat we nog steeds niet precies weten waarom mensen
toen zo enthousiast waren over dit `bly-eindende treurspel'. 3 Wanneer we bijvoorbeeld kijken naar de ongetwijfeld meest prominente Noord-Nederlandse adepten
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van de Pastor Fido-rage, Frederik Hendrik en Amalia van Solins, dan blijkt ondanks
veel recent onderzoek ongewis waar hun belangstelling voor Guarini's pastorale
drama op stoelde. 4 De stadhouder lies voor zijn nieuwe appartement aan het Binnenhof door Anton van Dijck een voorstelling van de beroemde kuswedstrijd met
Amaryllis en Mirtillo schilderen — in 1632 de vroegste uitbeelding naar de Pastor Fido
in de Republiek -, en drie jaar later werd voor een van de vertrekken van Amalia van
Solms in Honselersdijk zelfs een hele Pastor Fido-reeks van vier taferelen met bijbehorende landschappen door vooral Utrechtse schilders vervaardigd. Waar kwam
deze belangstelling vandaan? Eigentijdse documentatie over de functie van de schilderijen en over de keuze van de onderwerpen ontbreekt. Wel lijkt vast te staan dat
ze bedoeld waren voor kleedvertrekken, en dat de thematiek dus verband houdt met
kleden en verkleden. Bij Van Dijcks meesterwerk is dat evident. Het verbeeldt de
eerste intieme kennismaking van de hoofdpersonen uit de Pastor Fido, de herder
Mirtillo en de nymf Amarilli. Met haar vriendinnen speelt zij een geliefd spel: vaststellen wie van de nymfen het best kan zoenen. Amarilli is vanwege haar adembenemend mooie mond scheidsrechter en moet dus door al haar vriendinnen gekust
worden. Mirtillo verkleedt zich als meisje en neemt deel aan de wedstrijd. Hij zoent
haar zo hartstochtelijk dat ze hem/haar tot winnaar uitroept. Ze geeft hem als prijs
de uitgeloofde lauwerkrans die hij vervolgens aan haar aanbiedt, zoals we kunnen
zien op het schilderij van Van Dijck.
Mirtillo's verkleedtruc is natuurlijk een passend thema voor de garderobe van
Frederik Hendrik. Dat blijkt ook wel uit het feit dat in hetzelfde vertrek een serie
van zeven wandtapijten met scenes uit het Metamorfosen-verhaal van Vertumnus en
Pomona hing, en dat voor de slaapkamer een tweede doek van Van Dijck met een
voorstelling van Achilles ontdekt tussen de dochters van Lycomedes werd aangeschaft.
Allemaal scenes waarbij een man zijn doel probeert te bereiken door zich als vrouw
voor te doen. De schranderheid van de held vormt hier uiteraard het hoofdthema,
en de combinatie list-travestie maakt deze voorstellingen bij uitstek geschikt voor
kleedvertrekken van vorsten. Maar waarom wordt daarbij een beroep gedaan op de
nieuwerwetse Pastor Fido en beperkt men zich niet tot de traditionele scenes uit de
klassieke mythologie? Is het misschien de wens om toch vooral ook 'modern' te zijn,
of spelen de pikante aspecten van de Guarini-stof een rol? Waarschijnlijk gaat het
om een samenspel van allerlei factoren, en zal de precieze motivatie wel nooit te achterhalen zijn.
Dat hoeft ook eigenlijk niet. Veel belangrijker lijkt het me te constateren dat in
onze Gouden Eeuw de pastorale kunst in het algemeen en de Pastor Fido in het bijzonder verschillende soorten publiek wisten te boeien, van ambitieuze vorsten tot
eenvoudige kooplieden. 5 Dit duidt erop dat het genre elementen in zich bergt die
aan elkaar tegengesteld lijken, maar dat uiteindelijk toch niet zijn. Bij Guarini's herderspel is dat zeker het geval. Het stuk voert personages ten tonele die heel diverse
eigenschappen in zich blijken te verenigen. In de kusscene wordt de man tegelijkertijd als een listige held en als een sensuele minnaar voorgesteld, en dan bovendien nog in travestie, wat het geheel een luchtig en zelfs licht komisch cachet geeft.
De vrouw is niet alleen tegelijkertijd kuis en erotisch, ze is bovenal ook de baas. Dit
spel met schijnbaar tegengestelde karaktereigenschappen geeft het stuk niet alleen
een grote mate van variatie en afwisseling, het zorgt ook voor een nuancering en
relativering waarvan je mag verwachten dat die ook een modern publiek weten te
boeien. Temeer wanneer dit spel van tegenstellingen ruimte blijkt te bieden aan een
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mkering van waarden ten aanzien van zowel de rolverdeling tussen mannen en
vrouwen als het onderscheid tussen goed en kwaad. In Guarini's tekst wordt de hele
dramatische handeling in gang gezet en gehouden door de zelfzuchtige machinaties
van een `slechte' vrouw, de onbeschaamd wellustige Corisca, die daarmee de stuwende kracht achter de vele lotswisselingen van het stuk wordt. Guarini biedt aan
deze tegen-figuur niet alleen alle gelegenheid in verschillende spetterende monologen haar materialistische levensvisie te propageren, hij maakt haar ook nog eens tot
degene die uiteindelijk juist dankzij haar kwalijke intriges — onbedoeld — alle problemen in Arcadie weet op te lossen, en daarmee ten slotte ook zelf tot inkeer komt.
We hebben hier te maken met een personage dat slecht lijkt maar uiteindelijk goed
blijkt, en daarmee met een variant van de travestie-figuur.
Misschien raken we hier wel aan de kern van het stuk, want welbeschouwd is het
hele drama ook in meer overdrachtelijke zin een grote verkleedpartij. De herders die
het toneel bevolken kunnen immers amper herders zijn. Uit hun met erudiete verwijzingen doorspekte woorden blijkt dat we hier niet met analfabete natuurmensen, maar juist met gecultiveerde stedelingen te maken hebben. Guarini biedt een
luchtig fictioneel kader waarbinnen hovelingen in travestie hun eigen wereld tegelijkertijd kunnen ophemelen en onderuit halen. De lof op het landleven en de
kritiek op het hofmilieu die we incidenteel in de Pastor Fido verwoord vinden zijn
dan ook zowel serieus als ironisch op te vatten. Dat verklaart misschien ook waarom het drama enerzijds inspirerend kon werken op de pogingen van Frederik Hendrik en zijn gemalin om een bloeiende hofcultuur tot stand te brengen en anderzijds aan P.C. Hooft materiaal Icon bieden om in zijn Granidade pastorale polemiek
tegen het hof te accentueren, zoals Lia van Gernert in haar recente editie van het
toneelstuk aangeeft. 6 En dat verklaart wellicht ook waarom het problematisch is de
populariteit van dit drama en van de pastorale in het algemeen toe te schrijven aan
bepaalde publiekscategorieen, omdat het eenvoudigweg voor elk wat veils bood en
biedt.
Guarini's Pastor Fido is een briljant spel waarin alles echt en onecht is, en waarin
tegenstellingen probleemloos samenvallen: het is een tragedie, maar ook een komedie; verheven en zondige liefde bestaan er zonder onderscheid naast elkaar en leiden
beide tot een goed einde; cultuur en natuur zijn aan elkaar tegengesteld maar gaan
ook harmonieus samen. Dat alles gebeurt dan in een vormentaal die bijna elk register bespeelt: snedige dialogen en beschouwende monologen, lyrische naast dramatische en zelfs narratieve passages, dat alles omlijst door koorpartijen met zang en
dans, kortom: een groot ironisch travestiefestijn.
Harald Hendrix
Noten
1 P.E.L. Verkuyl, Battista Guarini's Il Pastor Fido in de Nederlandse dramatische
literatuur, Assen, 1971, p. 1.
2 Er bestaan wel twee moderne Engelse versies, opgenomen in Five Italian
Renaissance Comedies, Harmondsworth, 1978, en in Three Renaissance Pastorals, Binghamton NY, 1993.
3 Over de poeticale debatten naar aanleiding van de Pastor Fido zijn we wel
goed geInformeerd, vooral door de studies van Verkuyl 1971 (zie noot 1) en
Nicolas Penella, The Critical Fortune of Battista Guarini's Pastor Fido;Florence, 1973.
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4 Zie de tentoonstellingscatalogi Het gedroomde land. Pastorale schilderkunst in
de Gouden Eeuw, Zwolle, 1993, pp. 19-21, 115-119 (cat. 12), 200-203 (cat.
35), 245-47 (cat. 48), 254-258 (cat. 51); Vorstelijk verzameld. De kunstcollectie van Frederik Hendrik en Amalia, Zwolle, 1998, pp. 114-17 (cat. 5),
216-25 (cat. 29 a-h); Antoon van Dyck 1599-1641, Gent-Amsterdam, 1999,
pp. 232-35 (cat. 62-63).
5 Zie hierover J.G. van Gelder, 'Pastor Fido-voorstellingen in de Nederlandse
kunst van de zeventiende eeuw', Oud Holland 92 (1978), pp. 227-259;
Alison McNeil Kettering, The Dutch Arcadia. Pastoral Art and Its Audience
in the Golden Age, Totowa-Montclair, 1983, passim, en de recensie van M.A.
Schenkeveld-van der Dussen in Simiolus 14 (1984), pp. 231-233.
6 Pieter Corneliszoon Hooft, Granida, Lia van Gemert, ed., Amsterdam,
1998, p. 5.
'
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Circus Dubio
Schroom. Met Martinus Nijhoff Paul van
Ostaijen & de mentaliteit van het modernisme. Amsterdam (De Arbeiderspers),
1998. ISBN 90 295 5106 2.267 blz. f ?.

Thomas Vaessens,

Sommige proefschriften willen uit alle
macht geen proefschrift zijn. Circus
Dubio&Schroom van Thomas Vaessens
is een goed voorbeeld van zo'n dissertatie met een masker op. Niet alleen blijft
in de handelseditie onvermeld dat
Vaessens op dit boek promoveerde in
Utrecht, ook de toon is aanmerkelijk
hipper dan gebruikelijk in wetenschappelijke publicaties. Zo gaat het hier over
de roots en het pop-appeal van de dichter
en over de impact van het dichterschap.
Vaessens wilde voorkomen saai te zijn,
en dat is hem uitstekend gelukt. Het
gebruik van noten is tot een minimum
beperkt, en theoretische verhandelingen
zijn achterwege gelaten. In plaats daarvan schetst Vaessens in een lekker bekkend relaas de wereld waar de twee
grootste modernistische dichters van
Nederland, Van Ostaijen en Nijhoff, in
werkten en leefden.
Naar goede recente gewoonte vermeldt Vaessens allereerst dat hij als
literatuurwetenschapper een cverhaal'
vertelt: `een voorstel de zaak vanuit een
bepaald gezichtspunt te bezien'. Vaessens' gezichtspunt is dat het tijdperk
waarin Van Ostaijen en Nijhoff schreyen wezensvreemd was: dat men in de
eerste decennia van deze eeuw te kampen had met `een enorme vervreemding
ten opzichte van de eigen leefwereld en
de eigen tijdgeest'. Dat wordt geillustreerd met een overzicht van de vele ver-

warrende ontwikkelingen die zich voordeden. Met een groot gebaar brengt
Vaessens de moderne tijd in kaart: van
Descartes en Leibniz en hun geloof in de
rede tot Spenglers en Freuds onbehagen
in de moderne cultuur.
Het tweede uitgangspunt van Vaessens' verhaal is dat de schrijvers in dit
chaotische tijdperk in twee types te verdelen waren: de dichters van links en de
dichters van rechts, oftewel de avantgardisten en de modernisten. Hoewel er
ettelijke boeken zijn volgeschreven over
het problematische onderscheid tussen
die twee stromingen, wil Vaessens daar
duidelijk niet te lang bij stil staan. Hij
maakt een overdreven scherp contrast
tussen de twee typen, tussen de angry
young man en hemelbestormers enerzijds en de stoffige, nostalgische robbers anderzijds. Vaessens rekent Van
Ostaijen en Nijhoff tot het tweede type
dichters: ze hielden zich ogenschijnlijk
verre van de debatten en verhalen over
de moderniteit. Doelbewust verschuilden de dichters zich achter steeds andere maskers, en trokken zich terug uit
hun eigen werk. De dichter werd van
zijn voetstuk gehaald en in plaats van
een ziener werd hij een ambachtsman
die het autonome vers in elkaar timmert.
Zo laat Vaessens zien hoe de twee
dichters hun modernistische literaire
identiteit construeerden. Hun autonome houding was zelfs zo succesvol dat
die ook in de rest van de eeuw een vast
onderdeel van de poetica werd. Vaessens
betoogt dat die ontwikkeling nog werd
gestimuleerd door de literatuurwetenschap en haar behoefte aan empirisch
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materiaal. De `zuivere' poezie van de
modernisten was bij uitstek geschikt
voor structuralistische analyse. De literatuurwetenschap heeft echter de laatste
jaren meer oog gekregen voor de ideologische en maatschappelijke elementen
van het dichterschap. Vaessens is duidelijk een leerling uit die nieuwe school en
gaat op zoek naar de dichters achter hun
modernistische masker.
In de eerste plaats besteedt hij aandacht aan de bewegingen in het literaire
veld en de strategische beweegredenen
van zijn dichters. Van Ostaijen en
Nijhoff hadden er bijvoorbeeld belang
bij hun modernistische visies te chargeren om zich zo van hun romantische
tijdgenoten te onderscheiden. Bovendien beschouwt Vaessens het literaire
debat als de coppervlakte structuur'
waaronder het wereldbeschouwelijk
debat zich afspeelt. 'Hoe je het ook
wendt of keert', zo step hij: literatuur is
een reflectie op de werkelijkheid'. Van
Ostaijen en Nijhoff blijken wel degelijk
uitspraken te hebben gedaan over de
maatschappij, en die komen grotendeels
neer op verzet tegen de rationalisatie.
Van Ostaijens grotesken bijvoorbeeld
vormen een fundamentele kritiek op de
geformaliseerde moderne wereld en
vooral op de heerschappij van de logica.
Net als bij Nijhoff — die overigens iets
positiever stond tegenover de mechanisering wordt de poezie ingezet tegen
de onttovering van de wereld. Zoals
bekend hangt het modernisme echter
van paradoxen aan elkaar. De dichters
zijn er tegelijk van doordrongen dat ze
niet kunnen ontsnappen aan de rationele cultuur, zodat ze altijd balanceren
tussen rede en magie. Vaessens illustreert die paradoxale positie aan de
hand van hun primaire werk, en verwijst
ook regelmatig naar buitenlandse dichters als Rilke, Thomas Mann of Virginia
Woolf.
Bovendien wil Vaessens niet alleen in

de breedte, maar ook in de lengte te
werk gaan, en treks zijn bespiegelingen
door naar het hedendaagse literaire klimaat. Hoewel het een loffelijke gedachte is dat de literatuurgeschiedenis niet al
te gelsoleerd van de literaire actualiteit
moet opereren, zijn Vaessens' veronderstellingen nogal vrijblijvend. Zo is het
maar de vraag of we de voorkeur voor
alternatieve geneeswijzen kunnen verbinden aan de populariteit van Kader
Abdollah en Moses Isegawa. Bovendien
leiden zijn speculaties niet tot een
samenhangende visie op het hedendaagse klimaat. Zo step Vaessens de ene keer
dat de poezie tegenwoordig een alledaagse en commerciele aangelegenheid
is, en dat 'in deze onttoverde poetische
atmosfeer het gedicht niet meer heilig
kan zijn': de dichters zijn handelslieden
geworden. In een volgend hoofdstuk
echter horen we dat Been enkele dichter
ontkomt aan de romantiek. Zo zijn er
meer voorbeelden van tegenstrijdigheden, die waarschijnlijk voortkomen uit
het feit dat delen van Circus Dubio
Schroom eerder als losse essays verschenen.
Die essayistische en interdisciplinaire
inslag maakt Vaessens' boek een stuk
onderhoudender dan gewone dissertaties. Maar zijn verlangen om te amuseren wint het nogal eens van de wetenschappelijkheid. Om het betoog iets
spectaculairder te maken dan het feitelijk is, heeft Vaessens de neiging om stromannen te creeren die hij vervolgens
omver kan schoppen. Zo verzet hij zich
tegen een eenzijdig beeld van het
modernisme dat in feite niemand meer
hanteert. Hoewel hij ze met een opmerkelijke flair heeft verwoord, zijn
Vaessens' opvattingen over de romantische modernist niet zo origineel als hij
ons wil doen geloven.
Vaessens heeft van het modernisme
een spannend verhaal gemaakt en daarbij concessies gedaan aan de nuances.
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Het is echter de vraag of het modernisme niet net zo fascinerend is — of meer —
met alle subtiele schakeringen die erbij
horen. Vaessens' vlotte essays hebben
immers pop-appeal genoeg van zichzelf,
en kunnen de nodige nuanceringen verdragen zonder saai te worden.
Yra van Dijk

Bart Vervaeck, Het postmodernisme in de
Nederlandse en Vlaamse roman. Brussel,
VUBPress / Nijmegen, Vantilt 1999.
222 p.; ISBN 90 75697 25 2; prijs:
f 39,90.
Dank zij twee opvallende kwaliteiten is
Het postmodernisme in de Nederlandse en
Vlaamse roman onmisbaar voor ieder die
inzicht wil hebben in ontwikkelingen in
het proza van de afgelopen decennia.
Allereerst is het beeld van het postmodernisme dat Bart Vervaeck hierin geeft,
stevig gefundeerd, waardoor allerlei globale noties worden verdiept. Ten tweede
heeft Vervaeck een brede kennis van
recent Nederlandstalig proza, zodat hij
een zinvolle uitbreiding biedt aan de
beperktere kennis van de meeste lezers.
En omdat bovendien postmodernisme
voor hem niet alleenzaligmakend is, is
het bij hem gelukkig geen keurslijf voor
schrijvers die hij waardeert.
De titel van het boek is wel misleidend. Postmodernisme ziet hij niet abs
een stroming, maar als een door de
onderzoeker geconstrueerd begrip dat
betrekking heeft op ideeen en artistieke
vormprincipes: op wereldbeeld, mensbeeld en taalopvatting en in het verlengde daarvan op vertelwijze, metafictie,
tijd en intertekstualiteit. Elk van deze
aspecten krijgt een afzonderlijk hoofdstuk toebedeeld.
Hoewel hij postmodernisme ziet als
een negatief concept (het houdt zich
niet bezig met traditionele literaire

opvattingen, het doet niet wat wij van
literatuur verwachten — dit alles door
hem overtuigend verbonden met
Adorno's begrip van negativiteit), gaat
Vervaeck vooral op zoek naar de vraag
wat het dan wel is. Zo komt hij tot positieve kenmerken als: het beeldende
karakter (`een cluster van metaforen en
metoniemen'), het belang van de taal en
de rol van van het lichamelijke (hij wijst
bij voorbeeld op de frequente aandacht
in postmoderne romans voor de martelaar en de hermafrodiet, voor eten,
ascese enzovoort). Hoewel een vast centrum ontbreekt, genereren deze kenmerken een sterke samenhang tussen
tekst, lichaam en beeld. Deze samenhang manifesteert zich in de vrijwel
fysiek aanwezige verteller, die paradoxaal genoeg in zijn vertellen steeds
afweziger wordt — zie vooral het werk
van Willem Brakman. Een dergelijke
vertelwijze acht Vervaeck kenmerkend
voor het vertellen in de postmoderne
roman; hij spreekt in dit verband van het
`mondeling pact van de postmoderne
vertelling'.
Brakman neemt in deze studie een
prominente plaats in; ook van verschillende andere kenmerken is het accent
dat ze bij Vervaeck krijgen, duidelijk tot
diens werk te herleiden. Zoals diverse
prominente beelden — de val, de implosie en de Icarus-figuren — allereerst lijken
te zijn aangetroffen bij Peter Verhelst,
waarna Vervaeck ze ook bij andere
auteurs kon opmerken. Dankzij deze
werkwijze is de etalage van postmoderne
aspecten bij hem aanzienlijk royaler
ingericht dan voorheen. Zo heeft hij in
het hoekje van de intertekstualiteit niet
alleen marginaal geachte genres als
sprookje, western, jongensboek of encyclopedie uitgestald, maar ook het werk
van Flaubert: aangetroffen bij zowel Gijs
Wander als Atte Jongstra, bij Stefan
Hertmans en Charlotte Mutsaers. Vervaeck stelt dan ook vast dat postmodern
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niet de beklerntoning is van het marginale of van het centrale, maar eerder de
versmelting van beide. Een andere conclusie is dat postmoderne romans niet
incoherent genoemd kunnen worden,
maar dat zij juist een bijna dwangmatige
samenhang vertonen, die alleen maar
incoherent lijkt en raadselachtig blijft,
doordat hij beeldend en associatief is in
plaats van logisch of chronologisch.
In verband hiermee laat Vervaeck
zien welke consequenties dit heeft voor
towel de primaire als de wetenschappelijke leeswijze. De lezer zal moeten
accepteren (of zelfs aan dat feit plezier
moeten beleven) dat hij niet tot heldere
kennis komt, maar eindeloos wordt
doorverwezen. De wetenschappelijke
lezer zal zijn formalistische en structuralistische begrippenapparaat thuis
moeten laten, omdat dat apparaat, ontwikkeld uit de lectuur van veelal negentiende-eeuwse romans, weinig soelaas
biedt bij het onderzoek van postmoderne romans.
Neem nu de kwestie van de tijd.
Vervaeck laat zien dat deze in postmoderne romans niet onderzocht kan worden op basis van formalistische begrippen als fabel en sujet, omdat het
onderscheid daartussen niet meer relevant is. Het postmoderne alternatief
heet bij hem chroniek; dat is, door de
overtreding van regels, door het ontwrichten van tijdspatronen en door de
buitensporige aandacht voor het onooglijke, jets heel anders dan de chronologische kroniek: in de chroniek is sprake
van nevenschikking zonder lineaire ontwikkeling. Critici als Goedegebuure,
Anbeek en Carel Peeters onderkennen
het belang van dit snort afwijkingen niet
of onvoldoende; dat echter hun afwijzing van dit proza alleen toe te schrijven
zou zijn aan de behoefte hun positie in
het literaire veld te verdedigen, lijkt mij
een blijk van al te absoluut geloof in de
theorieen van Bourdieu.

Een vraag die het karakter kan krijgen
van een gezelschapsspel, is die naar de
auteurs die wel of niet postmodern zijn.
Tien jaar geleden kwam men herhaaldelijk de naam van Leon de Winter in dit
verband tegen; bij Vervaeck speelt alleen
diens werk van de laatste jaren een rol,
en dan nog een marginale. Auteurs als
No Michiels en Patrizio Canaponi, die
op grond van onderzoek postmodern
zijn genoemd, worden door hem zelfs
helemaal niet genoemd. En Frans
Kellendonk, Willem Frederik Hermans
en Harry Mulisch alleen in negatieve
zin. Maar al ziet hij postmodernisme
dan niet als een historische categorie, hij
beperkt zich in zijn voorbeelden tot de
laatste vijfentwintig jaar.
Zo suggereert dit voorbeeldmateriaal
— wel Brakman, maar niet Boon; wel
Verhelst, maar niet Van Ostaijen — wel
degelijk een historische samenhang. Die
suggestie wordt nog versterkt, doordat
Vervaeck al in zijn inleiding een soort
postmoderne hierarchie vaststelt, aangevoerd door Jongstra en M. Februari,
gevolgd door zulke uiteenlopende
auteurs als R.A. Basart, Brakman, Louis
Ferron, Hertmans, Pol Hoste, Mutsaers
en Verhelst, met Huub Beurskens,
Wander, P.F. Thomese en Dirk van
Weelden in het derde gelid en afgesloten
door Gerrit Krol en Cees Nooteboom.
Daarnaast noemt hij zeker nog tien
andere namen.
Uit dit rijtje yak op te maken dat
postmodernisme voor Vervaeck vooral
intellectueel-beeldend is; dat hangt
samen met het door hem geconstrueerde fundament. Het niet-intellectuele,
het alleen maar spelende of het !outer
intertekstuele postmodernisme zijn
daarmee niet of onvoldoende verbonden en komen derhalve niet ter sprake —
bij hem dus Been Heere Heeresma of
Herman Brusselmans bij voorbeeld en
evenmin Paul Claes.
Een ander literairhistorisch effect van
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deze keuze is dat het postmoderne proza
nu nauw verbonden is met het experimentele proza van de jaren zestig en
zeventig. Te nauw, mijns inziens.
Herhaaldelijk typeert Vervaeck de taalopvatting van het postmodernisme als
een uiting van verzet of als een gevecht.
Je kunt je echter afvragen of enerzijds
nonchalant praten en anderzijds onlogisch, maar beeldend formuleren niet
eerder samenhangen met de eigen aard
van het postmodern genoemde beestje
dan met diens behoefte aan ideologisch
verzet. Dat laatste lijkt mij toch eerder
inherent aan de experimentele taalopvatting.
Had Vervaeck expliciet aandacht
besteed aan de rol van humor in het
postmodernisme (echt een omissie in
zijn boek), dan zou de suggestie van een
relatie tussen experimenteel en postmodern proza minder sterk zijn geweest. Bij
alle onderscheid die er tussen de auteurs
onderling te maken valt, verschillen
Krol, Brakman, Mutsaers en Koen
Peeters juist op dit punt principieel van
Jacq Vogelaar, Sybren Polet, Lidy van
Marissing of Daniel Robberechts.
Daarnaast mist Vervaeck de mogelijkheid om uit te leggen waarom de
Revisor-auteurs bij hem ontbreken, of
om een relatie te leggen met wat men
inmiddels wel als het ceerste' en het
`tweed& postmodernisme zou kunnen
onderscheiden. Een dergelijke fasering
zou hem onder meer de kans hebben
geboden enerzijds aandacht te vragen
voor zulke werken als De tuinen van
Bomarzo van Hella Haasse, De eeuwige
stad van Nicolaas Matsier of Turkenvespers van Ferron (alleen de laatste figureert in zijn boek) en anderzijds voor
werk als dat van de latere Brakman, van
Jongstra en van Verhelst. Het vreemde is
nu dat een auteur als Krol bij voorbeeld
in zekere zin met de maat van Brakman
gemeten wordt, met alle vertekenende
gevolgen van dien.

Een kritische kanttekening die
samenhangt met wat het boek wel wil
zijn, is dat Vervaeck zoveel voorbeelden
door zijn betoog vlecht, dat deze geregeld het zicht op de grote lijnen
bemoeilijken. Een andere kanttekening
betreft de beperking tot de roman: juist
omdat in het postmodernisme de verhaallijn vaak opgeofferd wordt aan soms
over elkaar struikelende beelden en
beschouwingen, had het essay ook wel
aandacht mogen krijgen. Om mij tot
het werk van Mutsaers te beperken: de
essaybundels Kersebloed en Paardejam
bieden net zo veel inzicht in wereldbeeld, mensbeeld en taalopvatting van
het postmodernisme als de wel aan de
orde gestelde roman Rachels rokje.
Gelukkig is Vervaeck overigens niet
in de val getrapt het postmodernisme op
postmoderne wijze aan de orde te stellen. Noch de paradox, noch de ontwijkende betekenis, noch de lokkende
metaforiek hebben hem ervan weerhouden een traditioneel gedisciplineerde
studie te schrijven, waarin een lastig
begrip (lastig vooral omdat het haaks
staat op wat men gewoonlijk van literatuur en literatuurstudie verwacht —
namelijk het verschaffen van inzicht)
wel verhelderd wordt, maar niet versimpeld. Daarnaast heeft hij een flinke
hoeveelheid bouwmateriaal aangereikt
voor de geschiedschrijving van de meest
recente literatuur. Ik ben zo vrij mij in
dit opzicht net zo weinig van Vervaecks
intenties aan te trekken als hijzelfvan die
van de door hem besproken auteurs.
Ad Zuiderent
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P. Roelens en E. Vanhoutte, Een huis dat

tussen nacht en morgen staat; varianten
bij Hugo Claus. [Gent, 1998] (overdruk
uit Verslagen en mededelingen van de
koninklijke academie voor Nederlandse
taal- en letterkunde 108 (1998), afl. 1).
Deze selectieve editie, die de drukgeschiedenis ontsluit van Claus' Een huis
dat tussen nacht en morgen staat (1953),
is, zoals Vanhoutte in een begeleidend
essay zelf meldt, om drie redenen niet
ideaal: ze is niet geproduceerd in een
goed editietechnisch klimaat dat bewaakt wordt door een van rijkswege
gesubsidieerd wetenschappelijk onderzoeksinstituut; ze is niet gebaseerd op
onderzoek van alle, maar alleen de
gedrukte bronnen; ze betreft niet het
werk van een (al geruime tijd) overleden
dichter. Het tweede manco vloeit min of
meer voort uit het eerste, dat een pijnlijk
punt op de agenda van de Vlaamse
wetenschapspolitiek is; Roelens en
Vanhoutte leggen er met deze editie de
vinger op. Het laatste manco is in zekere zin academisch, maar nergens verantwoorden de editeurs waarom ze niet
konden wachten tot Claus irreversibel
conze Nobelprijskandidaat' is geworden
(al wens ik hem een lang Leven en nog
veel wreed geluk toe), noch waarom ze
juist deze bundel wilden editeren (ze was
nog niet als spraakmakend in mijn literaire archiefgeboekt, al nam Rodenko er
in 1954 een gedicht van op in Nieuwe
griffels, schone leien); daarmee gaan ze
voorbij aan de vragen die Mathijsen in
Naar de letter (1995) iedere editeur
voorlegt `voor hij [of zij] aan een editie
begint'. Deze beperkingen in aanmerking genomen, is er mijns inziens geen
sprake van een slechte editie. Wel zijn er
enige onduidelijkheden.
Het materiaal is geput uit zes tijdschriften tussen 1948-1953, de eerste en
enige druk van de bundel uit 1953, en
twee uitgaven ervan in Claus' (verzamel-

de) Gedichten uit 1965 en 1994; er werd,
zonder explicitering van redenen, geen
rekening gehouden met een pirateneditie van een cyclus uit de bundel, noch
met uitgaven van uitgeverij AMO. Dat
een pictografisch gedicht in een Cobraaflevering uit 1950 als bron gebruikt
wordt, behoeft mijns inziens meer verantwoording dan de mededeling dat die
publicatie dezelfde titel heeft als een
afdeling van de bundel (overigens verdient de reproductie van die Cobra-bijdrage allerminst de schoonheidsprijs).
Voor de identificatie van de bronnen
is een zogenaamd sprekend siglensysteem gehanteerd: B staat voor Blurb,
VG voor De Vlaamse gids enzovoorts.
Gedichten 1948-1993, dat als basistekst
fungeert, heeft echter sigle A; de ratio
daarvan is niet duidelijk. De beschrijving van de bronnen, die alfabetisch op
siglen geordend zijn en niet chronologisch op ouderdom van de bronnen,
biedt geen goed inzicht in de overleveringsgeschiedenis; meerdere malen ontbreekt bovendien een aanduiding van de
maand waarin een tijdschriftaflevering
verscheen (terwijl het geen groots
archiefgraafwerk vereist om bijvoorbeeld Cobra 1950, nr. 6 te dateren op
april van dat jaar).
De keuze van de voorlopig laatste uitgave van de bundel als basistekst houdt
volgens de editeurs geen editietheoretische voorkeur in voor de ultima manus,
hoewel het kennelijk voor zich spreekt
Vat de voorpublicaties [...] vanwege hun
[...] fragmentarische en defectieve
karakter niet meespelen in de discussie
over de basistekst.' Het valt nu maar te
hopen dat Claus geen varianten meer
aanbrengt; een aanpassing van de editie
zou veel werk vergen. Als argument voor
hun keuze noemen de editeurs de goede
verkrijgbaarheid van Gedichten 19481993, zich niet realiserend dat ze die
basistekst integraal overnemen; dat hadden ze ook kunnen doen met een niet
makkelijk verkrijgbare tekst.
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Helaas is geen gebruik gemaakt van
een synoptisch presentatiesysteem; de
gebruiker rnloet hele variante versregels
met elkaar vergelijken, zelfs wanneer er
maar een woord of een letter verschil is;
ook een ander systeem had hier uitkomst kunnen bieden: 17 P vrouw > HA bruie4 bijvoorbeeld. Effectief is de
wijze waarop interpunctievarianten
zijn verwerkt. Een aanduiding als
VH/TM#,..f ./ ' lijkt een vloek uit een
stripverhaal, maar beduidt eenvoudigweg dat in de bronnen TM en H geen
komma's, punters en uitroeptekens
voorkomen (afgezien van de slotpunt);
van regels in de basistekst die wel dergelijke tekens bevatten, hoeft nu geen uitgeschreven variantversie geleverd te
worden; ook een notatie als [NT heeft

buiten regel 1 geen hoofdletters aan het
begin van de regels] ' heeft apparaatreinigende kracht.
Het interessantste onderdeel van veel
edities is, zeker voor de lezer die nog
geen gebruiker is, die nog niet toe is aan
nader onderzoek van het aangeboden
variantenmateriaal, een door de editeurs
geformuleerd genetisch-interpretatief
essay; ik hoef in dit verband maar te wijzen op de 'Verantwoording' van Van
Deel, Middag en Van Vliet in Vestdijks
Nagelaten gedichten, Sotemanns Op het
voetspoor van de dichter, de commentaardelen van Nijhoffs Gedichten (Mon.
Lit. Neerl. VII), Van de Woestijnes
Wiekslag om de kim (Mon. Lit. Neerl.
VIII) en van Fokkema's Varianten bij
Achterberg. In dit opzicht stelt de onderhavige editie wel teleur. Terecht zegt
Vanhoutte, in het hoofdstuk dat handelt
over over de receptie en de editie van Een
huis..., dat een editeur zich 'in een
bevoorrechte positie [bevindt] om ook
aan interpreterend literatuuronderzoek
te doen', maar hij voelt zich door deze
adeldom tot weinig verplicht. Goed op
de hoogte van de interessante gebruiksmogelijkheden van een editie, gaat hij

helaas niet verder dan het 'toelichten en
illustreren' van de verschillende varianten 'met een greep uit de editie'; hij
!evert nadrukkelijk alleen commentaar
`bij het al dan niet voorkomen van
varianten, niet bij de betekenis ervan.
Uit zijn `greep' moet dan blijken Vat bij
Claus schrijven niet uitsluitend gelijk
staat met schrappen' en dat deze bij het
samenstellen van de bundel 'vooral
woorden verving en toevoegde, en in
mindere mate schrapte.' En: 'Op een
tiental plaatsten kunnen de vervangingen semantisch belangrijk zijn'; hij somt
dan die mogelijk semantisch belangrijke
varianten op, om te vervolgen met: Ten
tweede jets dat opvalt is dat Claus [...]
een aantal keren woorden toevoegt. Een
lidwoord bijvoorbeeld [...] Waar
Vanhoutte zijn uitgangspunt loslaat en
wel interpreteert, blijft het bij een
opsomming: 'Bij de redactie van
Gedichten (1948 1963) in 1965 werd er
meer geschrapt: gedichten [...], een strofe [...], verzen [...] , frasen en woorden,
en dan vooral adjectieven. Meer dan 20
adjectieven die de typische experimentele kleur aan Claus' gedichten uit 1953
gaven, werden geschrapt, waaronder
aanspoeIende" , "bevende", "bevlekte"
[...] et cetera. Zo'n schrale enumeratie is
niet erg overtuigend (niet de adjectieven
kleuren de bundel experimenteel, lijkt
me, maar de woordgroepen die ze mede
vormen). In het licht van deze aangestipte problematiek is het jammer dat hij
geen aandacht besteedt aan wellicht verwante varianten, namelijk de on-experimentele toevoeging van veel interpunctie en vele hoofdletters in Gedichten, dus
na de zelfstandige publicatie van de bundel. De editie bevat stof om te doen
opwaaien. Wie doet het? De verdiensten
van een editie kunnen pas blijken uit het
gebruik dat ervan gemaakt wordt.
-

C`

Fabian R.W. Stolk
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Dorian Cumps, De eenheid in de tegendelen. De psychomachische verhaalwereld
van E Bordewijk (1884-1965) en de
mythe van de hermafrodiet: een interpretatie. Amsterdam (Amsterdam University Press) 1998. 301 pp., f 49,50.
In 1953 definieerde F. Bordewijk het
verhaal als een afgerond geheel Vat tegelijk een psychologisch gegeven bevat,
uitgewerkt op psychologisch verantwoorde wijze'. Deze omschrijving
maakt duidelijk dat Bordewijk concentratie op het geestelijke beschouwde als
een intrinsieke eigenschap van het
genre. Het is vooral de literaire praktijk
van de jaren veertig en vijftig waaruit
kan worden afgeleid wat de auteur
bedoelde met het laatste deel van de
definitie. In die tijd publiceert Bordewijk enige verhalenbundels die stellig
behoren tot de weinig bekende hoogtepunten van zijn oeuvre: Het eiberschild
(1949), Vertellingen van generzijds
(1950) en Studien in volksstructuur
(1951). De hierin bijeengebrachte verhalen vormen superieure proeven van
een tendens die hij in 1949 als volgt signaleert: 'De laatste tien a twintig jaren
begint onze prozakunst zich meer of te
wenden van de uiteenrafeling der feiten
en motieven, en zich te wenden tot het
"gebeuren", dus tot het eigenlijke vertellen.' Voor het uitbeelden van innerlijke
problematiek ache Bordewijk zowel de
auctoriale explicatie als de zelfontleding
van personages middels de monologue
interieur of de erlebte Rede niet de
meest adequate middelen. Al in 1935
had hij met het verhaal "t Ongure
Huissens' op treffende wijze gedemonstreerd dat de meer conventionele
procede's genegeerd kunnen worden bij
het zichtbaar maken van geestelijke conflicten en processen.
De Belgische neerlandicus Michel
Dupuis was, in 1975, de eerste die de
verhaaltechnische principes belichtte

die ten grondslag liggen aan een compositie als 'Huissens'. In dit surrealistisch
of magisch realistisch te noemen verhaal
fungeren bijfiguren, het decor en de
handeling als de dramatische veraanschouwelijking van het innerlijke
conflict van de protagonist. Deze verhaalcomponenten zijn dus vooral te
interpreteren als plastische equivalenten
van aspecten uit het onbewuste leven
van het hoofdpersonage. Voor deze
moderne wijze van zichtbaarheid verlenen aan geestelijke processen gebruikte
Dupuis het aloude begrip 'psychomachia, dat zielenstrijd betekent. Het
psychomachische compositiepatroon
van 'Huissens' nu heeft Bordewijk in tal
van variaties en gradaties toegepast in de
meeste verhalen uit De wingerdrank
(1937), Vertellingen van generzijds,

Studien in volksstructuur en Centrum van
stilte (1960). Dit corpus vormt de kern
voor het proefschrift waarmee Dorian
Cumps in de voetsporen van zijn promotor Dupuis treedt, in die zin dat hij
van alle niet-mimetische verhalen van
Bordewijk een psychomachische lezing,
`een eerste volledige, op een controleerbare analytische methode gebaseerde
interpretatie' presenteert.
Het woord `eerste' in bovenstaand
citaat zal de lezer die kennis heeft genomen van de studie Het bekoorlijk vernis

van de rede; over poetica en proza van
E Bordewijk uit 1996 wellicht vreemd
voorkomen. Het derde hoofdstuk van
mijn dissertatie is immers geheel gewijd
aan Studien in volksstructuur in het algemeen en aan het omvangrijke verhaal
`De eenheid in de tegendelen in het bijzonder. Dat voor Cumps deze psychomachische interpretaties in zekere zin
non-existent zijn, heeft twee redenen.
Tussen de voltooiing en de publicatie
van zijn proefschrift ligt ruim drieenhalf
jaar en er is voor gekozen eerder gepubliceerde onderzoeksresultaten niet te
verwerken: 'de handelseditie van een
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proefschrift lijkt me niet de meest geschikte plaats om kritisch in te gaan op
de interpretatie die een andere onderzoeker a posteriori heeft verdedigd.' Mij
dunkt dat dit argument aan overtuigingskracht inboet wanneer er zoveel
tijd tussen voltooiing en eerste publicatie verstreken is.
De eenheid in de tegendelen bevat
vier hoofdstukken. Na de inleiding, in
hoofdzaak een introductie van Dupuis'
psychomachische Bordewijk-interpretatie, wordt in het tweede hoofdstuk een
grondige analyse gegeven van `Confrontatie in het lattenprieel' uit Vertellingen
van generzijds. De keuze voor dit cryptische initiatieverhaal als 'modeltekst' is
even overtuigend als de analyse zelf. Het
exemplarische karakter van deze tekst
komt niet alleen tot uiting in de geleidelijke verschuiving van een schijnbaar
realistische naar een fantastisch-psychomachische verhaalwerkelijkheid. Ook
Bordewijks hoofdthema van de paarvorming ofwel de ontologische complementariteit van de tegendelen krijgt in
dit verhaal op indrukwekkende wijze
gestalte, met name in de mythische
figuur van de hermafrodiet. Zowel de
nauwgezette psychomachische leeswijze
als de verwijzingen naar de Griekse
mythologie en de esoterische symboliek
van de alchemie verhelderen dit bijzonder moeilijke verhaal in hoge mate.
Jammer is het evenwel dat Cumps de
lezer pier en in de volgende hoofdstukken weinig tegemoet komt door meestal Been introducerende samenvattingen
te geven, door zijn betoog te gieten in de
massiviteit van lange teksten die alleen
met alinea's typografisch structuur krijgen, en door in principe te citeren uit de
eerste drukken. Wat dat laatste betreft:
vanwege de zeldzaamheid van die exemplaren — ook Cumps kon niet over een
eerste druk van twee bundels beschikken — en terwille van een niet al te
omslachtige controleerbaarheid hadden

de courante Verzameld werk-versies als
bron, ondanks drukfouten, de voorkeur
verdiend. Het is derhalve een gelukkig
toeval dat Nijgh & Van Ditmar onlangs
een bloemlezing uit Bordewijks surrealistische verhalen heeft uitgegeven. In
Huis te huur (1999) zijn de fraaiste door
Cumps behandelde verhalen, inclusief
de modeltekst Vonfrontatie in het lattenprieel', opgenomen.
In het tweehonderd bladzijden tellende derde hoofdstuk wordt het hele
corpus geinterpreteerd overeenkomstig
de in hoofdtuk twee uitgewerkte methode. Op grond van kenmerken van het
verhaalstramien zijn alle niet-realistische verhalen ingedeeld in drie categorieen. De eerste categorie omvat de verhalen van het 'schijnrealistische' type,
waarvan 'Huissens' het bekendste voorbeeld is. De empirische realiteit is hier
nog het referentiekader en de werkelijkheidsvertekening in het psychomachische verhaalgedeelte blijft binnen
bepaalde grenzen. In de tweede categorie zijn de Tantastisch-psychomachische' verhalen ondergebracht, waarin
bovengenoemd referentiekader nagenoeg ontbreekt en het naar empirische
maatstaven in tal van opzichten onbestaanbare de overhand krijgt. Waarschijnlijk is 'De fruitkar' uit Vertellingen
van generzijds, in 1984 met een voorwoord van W.F. Hermans afzonderlijk
uitgegeven, het minst onbekende voorbeeld uit deze geleding. De derde categorie tenslotte behelst twee typen: ten
eerste de `prepsychomachische' verhalen, waarin onder meer het expliciteren
van een rationele verklaring voor de
droomwerkelijkheid of zelfbespiegeling
van de protagonist afbreuk doen aan het
psychomachische gehalte. Het tweede
type, de `protopsychomachische' verhalen, wordt vertegenwoordigd door de
griezelverhalen, die Bordewijk voor een
deel verzamelde in de drie bundels
Fantastische vertellingen (1919, 1923 en
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1924). Aileen al het hier gehanteerde ikperspectief maakt een psychomachische
objectivering van een geestelijke inhoud
onmogelijk.
Binnen het raam van deze nadrukkelijk niet-chronologische classificatie van
het corpus staat een groot aantal deelinterpretaties die de formele en thematische eenheid in verscheidenheid van
Bordewijks literair universum scherpzinnig articuleren. In 1980 formuleerde
Dupuis in zijn monografie over
Bordewijk de hypothese dat in het
motief van de hermafrodiet de genetische kracht gelegen is voor een groot
deel van het oeuvre, een motief dat zijn
uitdrukking vindt in de twee `hoofdstellingen' van Bordewijks thematiek: de
mens is paar en de mens is uitermate
samengesteld. Het synthetische slothoofdstuk van Cumps' studie bevestigt
deze visie krachtig. Met De eenheid in de
tegendelen toont Cumps indringend aan
dat ook in het meest cryptische deel van
Bordewijs oeuvre de androgyn vooral als
angstbeeld fungeert voor de talrijke celibatairen wier op psychomachische wijze
verbeelde zielenstrijd hun de noodzaak
van de fundamentele complementariteit
openbaart.
Hans Anten

Multatuli, Max Havelaar of de koffievei-

lingen der Nederlandsche Handelmaatschappy. Uitgegeven en toegelicht
door A. Kets-Vree. Amsterdam (Prometheus/Bert Bakker; Klassieken van de
Nederlandse Letterkunde XV) 1998.
419 blz. f 75,-. ISBN 90 351 1955X.
Deze uitgave van Max Havelaar is gebaseerd op de historisch-kritische editie uit
1992, eveneens verzorgd door mevr.
Kets-Vree. Ten behoeve van een minder
studieus publiek is het variantenapparaat weggelaten en werden de toelichtin-

gen verkort en/of vereenvoudigd. Toch
biedt deze gestripte versie nog heel wat.
Allereerst een lezenswaardige inleiding
over de ontstaansgeschiedenis, de structuur van de roman en de relatie tussen
feit en fictie in Max Havelaar. Verder
een verantwoording van de tekst, een
literatuuropgave, en natuurlijk de annotaties. Na de eigenlijke tekst volgen
bovendien nog enkele bijlagen: een
chronologisch overzicht van Dekkers
leven voorafgaande aan het schrijven
van de roman, een lijst met personages,
en enkele kaarten van Indie.
In de historisch-kritische editie verantwoordde de editeur haar keuze voor
de uitgave van 1881 (de laatste geautoriseerde druk) niet volledig overtuigend,
en haar betoog is er in verkorte vorm
niet sterker op geworden. Bovendien
kan men zich afvragen of een meer populaire leeseditie wel automatisch
dezelfde basistekst vereist als een historisch-kritische. Maar het heeft weinig
zin hierover na to kaarten. Enige discussie is indertijd al gevoerd, met o.a. een
bijdrage van. EA. Janssen in Spektator
1992 en een vermakelijke polemiek tussen W.F. Hermans en Kets-Vree in Over
Multatuli, aflevering 19 en 20, en NRC/
Handelsblad 20-3-1992. In elk geval is
er nu een goede, degelijk verantwoorde
en geannoteerde leestekst voor een groter publiek beschikbaar, met een schat
aan wetenswaardigheden. Talloze verwijzingen naar personen, situaties,
boekpassages en gebeurtenissen zijn met
zorg nagespeurd en toegelicht. Dit is de
beste editie tot nu toe.

Everybody happy? Dat toch ook weer
niet. Mevrouw Kets-Vree heeft gestreefd
naar een uitgave die geschikt is voor
`een algemeen cultureel geinteresseerd
publiek, met inbegrip van leerlingen uit
de laatste jaren van het \TWO en studenten'. Uit de laatste woorden spreekt
enig optimisme. Zullen leerlingen van
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het VWO massaal naar de boekhandel
rennen om f 75,- neer te tellen voor een
boek dat in talloze oudere en nieuwere
edities voor een paar tientjes verkrijgbaar is? Maar interessanter is de vraag
wat dat algemeen cultureel geinteresseerde publiek, VWO-er of niet, nu
eigenlijk zal opsteken van het monnikenwerk dat de editeur heeft verricht.
Ze stelt zelf dat ze in haar toelichtingen
`towel aan de literaire als aan de documentaire kanten van het boek aandacht
heeft willen besteden. Die documentaire kanten komen uitgebreid aan bod:
vele onderdelen van de 'fictie' worden
gekoppeld aan de `feiten' van Multatuli's
leven. Maar voor de specifiek-literaire
aspecten, alsook de meer cultuurhistorische achtergronden, heeft de editeur
heel wat minder oog.
Wat die literaire aspecten betreft, is
zij bijvoorbeeld wel erg terughoudend
geweest in het aanwijzen van thema's en
motieven uit de roman. Zo keren sommige onderwerpen uit het pak van
Sjaalman in de loop van het boek telkens
terug, zonder dat zij dit signaleert. En
wat heeft Multatuli met borduren? Het
handwerktijdschrift Aglaia wordt herhaaldelijk genoemd, en in het begin van
het twintigste hoofdstuk treffen we
Havelaar aan bij het tekenen van een
borduurpatroon. Was dit destijds mannenwerk, of juist niet? Gaat het hier misschien om een metafoor voor het schrijven? Dergelijke vragen stelt mevr.
Kets-Vree maar heel zelden aan de orde.
Natuurlijk moet de editeur van een leestekst niet al te diepzinnig willen zijn en
alle verschijnselen van hemel en aarde
met elkaar in verband willen brengen.
Maar juist omdat Max Havelaar bij
oppervlakkige lezing zo'n rommelige
indruk maakt, is wat bewegwijzering in
het literaire doolhof niet overbodig. En
zeker wanneer er al enig voorwerk verricht is — zo heeft Leo Ross ooit een interessante beschouwing gewijd aan het

zojuist genoemde therm van het borduren en de Aglaia zou de editeur de lezer
een handje kunnen helpen. (Waarom
liet Sjaalman de Aglaja vallen?', in: T.
Cram e.a. (red.), Weerwerk. Opstellen

aangeboden aan prof dr. Garmt Stuiveling. Assen 1973, pp. 136-142).
Wat de cultuur-historische achtergronden betreft: een aardig voorbeeld is
Droogstoppels beroemde uitspraak 'De
Bey van Tunis kreeg een kolyk als hij het
wapperen hoorde van de nederlandsche
vlag'. De editeur tekent hierbij aan:
`...verwijzing naar de vele, vaak vergeefse strafexpedities tegen de zeerovers in
het Middellandse-Zeegebied'. Maar
natuurlijk is dat in feite niet zo.
Multatuli verwijst hier helemaal niet
naar die strafexpedities zelf, maar naar
de cliches van het vaderlandgevoel uit de
eerste helft van de negentiende eeuw.
Het gaat hier niet om het historisch-feitelijke gegeven dat Nederland ooit de
piraterij bestreed, maar om de latere
beeldvorming van de Vappere 17deeeuwse pikbroeken die de wereldzeeen
beheersten'. Enkele regels van Tollens
zouden hier ter illustratie meer op hun
plaats zijn — ook om te laten zien dat die
koliek een aardige, plastische tegenstelling vormt met de meer verheven termen waarin het vermeende ontzag voor
de dappere Hollander gewoonlijk werd
verwoord.
Onbegonnen werk? Jazeker. Maar de
editeur begint nu juist zelf zo dikwijls
aan dat werk, in tientallen weinig- of
nietszeggende aantekeningen. Als de
jonge Droogstoppel gedwongen wordt
de `Griekin' aan te spreken, stamelt hij
in verwarring `een aoristus Primus van ik
weet niet welk werkwoord'. Kets-Vree
tekent daar nauwgezet bij aan dat het
hier gaat om een `verledentijdsvorm van
het Griekse werkwoord'. Maar de oplettende lezertjes zullen toch allang wel
hebben begrepen dat het hier gaat om
een werkwoordsvorm. De aardigheid zit
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hem hier niet in het feit dat het een verleden tijd betreft, maar dat de aoristus
het traditionele voorbeeld bij uitstek is
van een stukje leerstof waar geen gymnasiast ooit het fijne van heeft begrepen,
en dat altijd aanleiding geeft tot grote
verwarring. Dat het juist een aoristus
primus moet zijn, sluit mooi aan bij de
herinnering, enkele regels eerder vermeld, dat Sjaalman destijds de primus
van zijn klas was. (En dit laatste gegeven,
in combinatie met Sjaalmans armoedige toestand, vormt zelf weer een aardige illustratie van de waarde die
intellectuele capaciteiten in het Hollandse Droogstoppel-universum vertegenwoordigen.)
Nog een voorbeeldje op het microniveau. In het pak van Sjaalman komt
een bijdrage voor Over de schoonheid der

vrouwen te Nimes en te Arles, met een
onderzoek naar het stelsel van kolonizatie
der Phoeniciers. De editeur tekent hierbij
aan dat Nimes en Arles steden in het
zuiden van Frankrijk zijn. Dat zou ik
niet graag ontkennen. Ook meldt ze dat
Fenicie aan de oostkust van de Middellandse Zee lag en dat het `vanaf de
negende eeuw v. Chr. verschillende
kolonien in het Middellandse-Zeegebied' stichtte. Ook dat zal best waar
zijn, maar wat schiet onze cultureel geinteresseerde VWO-er hier nu in vredesnaam mee op? Zal hij zich niet veel
eerder afvragen waarom die vrouwen in
Nimes en Arles zo mooi zijn, en wat dat
dan te maken heeft met die Feniciers?
Gaat het hier om een persoonlijke
mening van Sjaalman of om een toenmalige opinion revue? De editeur zwijgt
hierover in alle talen. Enkele hoofdstukken verderop in de roman zegt Tine:
`Max, Max, ik geloof waarlyk dat je te
Aries je hart verloren hebt'. Multatuli
zelf plaatst hierbij een noot waarin hij
onder meer beweert dat Arles door de
Feniciers werd gesticht. Wederom is nu
enig verband tussen Aries en de

Feniciers gelegd, maar nog steeds weten
we niet waarom die vrouwen zo mooi
zijn. Bovendien vragen we ons nu
inmiddels af waarom Max zijn hart verloren heeft te Arles. Kets-Vree zwijgt
over dit alles. Maar wel tekent ze aan dat
Multatuli's visie onjuist is, omdat Arles
geen kolonie was van de Feniciers, maar
van Phocaea. Opnieuw rijst dan de
vraag: wat koopt de lezer voor dit soort
wijsneuzerij, en wat draagt dat bij aan
een oplossing van het raadsel waarvoor
de titel uit het pak van Sjaalman hem
stelt?
Ik geef het graag nogmaals toe: het is
onbegonnen werk om alle nuances van
Max Havelaar te willen toelichten of
verklaren. Daar is een leeseditie ook niet
voor. Maar ook op het wat minder peuterige niveau schreeuwt de tekst vaak om
toelichting van een heel ander type dan
de editeur biedt. Twee voorbeelden.
Bladzijden lang emmert Max door over
het feit Vat onze schoonheidszucht niet
voldaan is met een blik op iets schoons,
maar behoefte heeft aan een reeks van
opvolgende blikken, op de beweging van
het schoone Denkend aan het algemeen-cultureel geinteresseerde publiek
vraag ik me dan af: valt er nu werkelijk
niets te zeggen over de mogelijkheid dat
Multatuli hier aansluit bij, of zich verzet
tegen, bestaande kunsttheoretische opvattingen — al was het maar met een
woordje over de Laokoon van Lessing,
een auteur die Multatuli goed kende en
die hij at in de Barbertje-episode citeert?
Nog zoiets: in het negende hoofdstuk
geeft de editeur keurig, een voor een, de
bijbelpassages op waarnaar dominee
Wawelaar verwijst in zijn preek ter gelegenheid van de 'bidstonde voor
bekeeren der heidenen'. Maar ze geeft
geen enkele algemene informatie over
dit soort bidstonden, en over de werkzaamheden en de invloed van bijbelgenootschappen en zendingsgenootschappen. En ook wordt er niets gezegd over

407

KO RTAF

het feit dat Wawelaar zich, met zijn verdeling van de preek in zorgvuldig
genummerde punters en sub-punten,
weer eens laat kennen als een dominee
van de toen al zeer oude stempel. Is het
niet juist dit soort achtergrondinformatie — meer dan de precieze bijbelplaatsen
— die zou kunnen helpen de tekst te verhelderen en te laten spreken?
Mijn kanttekeningen zouden de indruk
kunnen wekken dat ik mevr. Kets-Vree
persoonlijk tekort vind schieten. Die
indruk is onjuist. De editeur heeft zich
dapper en nauwgezet van haar taak gekweten. Maar deze editie vormt een welsprekend getuigenis van het niveau
waarop de vaderlandse literatuurgeschiedenis zich vaak beweegt. Boekenkasten vol publicaties over Multatuli
hebben ons een stortvloed aan feitjes
gebracht over zijn leven, met name zijn
liefdesleven. Ook weten we tot op de
cent nauwkeurig hoe het zit met het
befaamde kastekort. Verder is gelukkig
al het een en ander gezegd over 'de structuur van Max Havelaar'. En onder meer
dankzij eerder werk van mevr. Kets-Vree
zelf weten we van alles en nog wat over
drukken en dubbeldrukken, spelfouten
en zetfouten. Maar deze uitgave bewijst
het weer eens: het literaire en cultuurhistorische universum waar Max Havelaar deel van uitmaakt, is op talloze punten nog een zo goed als gesloten boek.
Als deze nieuwe editie voor geInteresseerden buiten het wat autistische
wereldje van de neerlandistieke editiekunde een stimulans mocht vormen om
iets van dat andere boek — de tekst `achter' Max Havelaar — te ontsluiten, is dat
pure winst.
Gert-jan Johannes

Annemieke Meijer, The pure language

of the heart. Sentimentalism in the

Netherlands 1775-1800. Amsterdam
1998, dissertatie Utrecht. (Studies in
comparative literature 14; Series
editors C.C. Barfoot and Theo
D'haen).
In de inleiding geeft de auteur het
bestaansrecht voor het onderzoek: de
behandeling tot nu toe is te beperkt of te
simpel geweest; ter adstructie figureren
titels van o.a. Jan ten Brink, Koopmans
en Prinsen, auteurs die niet konden
weten van tussen 1951 en 1982 verschenen publicaties over het sentimentalisme van Eramets5., Van den Toorn, Kloek
Paasman. Het was ter rechtvaardiging
van het onderzoek doeltreffender geweest als Annemieke Meijer had laten
zien hoe de bijdragen van laatstgenoemde onderzoekers hebben doorgewerkt in
studies van na 1982.
De inleiding verduidelijkt de titel:
een onderzoek naar het Nederlandse
sentimentalisme vanuit een tekstgericht
gezichtspunt met als onderdelen: de
geschiedenis van het concept, het contemporaine denken over sentimentaliteit in Engeland en Duitsland, de
discussie in Nederland tussen De
Perponcher en Feith, en tot slot de
Nederlandse situatie rond die discussie.
Twee appendices verstrekken respectievelijk vindplaatsen van het woord
mented in eigentijdse Nederlandse
woordenboeken, en van `sentimentele
cliche's' zoals caandoenlijk',
Hierop volgen een primaire en een
secundaire bibliografie; een index van
persoonsnamen sluit het boek af.
Hoofdstuk 1, 'Sentimentalism: terms,
aims and methods', roert de problemen
van onderzoek naar een concept aan; het
achttiende eeuwse fenomeen kreeg het
allesoverheersend stempel `gevoel' opgedrukt. Om de betekenis weer genuanceerd boven water te krijgen wil Meijer
twee stappen zetten: zoeken naar de
contemporaine betekenis en trachten te
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achterhalen waarom men bepaalde
teksten sentimenteel noemde. Zo ontmoet de lezer via de gebruikelijke secundaire literatuur Sterne, Richardson,
Lessing, en in 1776 de vertaling van
Sterne's Sentimental journey in het
Nederlands; de aarzelende en late entree
van het woord in onze taal wordt met
Julia van Feith in 1783 omgebogen tot
een hype. Binnen de dertig bladzijden
die het eerste hoofdstuk telt, krijgen we
ook de semantische ontwikkeling 'van
sense naar sensibility' meedegedeeld,
evenals het belang van de begrippen
`morality and emotion', en maken wij
een uitstap naar de typografische particulariteiten. Dit hoofdstuk handelt
beslist niet over methode, en nauwelijks
over een werkwijze. Later zal blijken dat
het een afspiegeling geeft van de verdiensten en beperkingen van het hele
boek: het biedt vooral een revue van
secundaire literatuur, maar de lezer
ervaart weinig samenhang en ook de
verhouding tussen vlag en lading kon
beter.
Hoofdstuk 2 begint duidelijk met de
mededeling dat de auteur zelf weinig
onderzoek heeft gedaan naar het sentimentalisme in Engeland en Duitsland;
voordeel van het recent literatuuroverzicht is dat bijvoorbeeld de kritiek op
Sauder (p.58) nu in de discussie is opgenomen. Maar ook hier lijdt de rapportage van Annemieke Meijer aan gebrek
aan cohesie: losse opmerkingen mogen
eigenlijk niet bestaan. Het is bijvoorbeeld zinnig het verschil tussen Engelse
en Duitse studies over het onderwerp te
memoreren (de eclectische Engelsen, de
Frankfurter Schule met Sauder) maar
waarom wordt dat niet uitgediept vooral waar voor Engeland toch belangrijke
studies op sociologische aspecten zoals
klasseverschillen en de rol van vrouwen
wijzen?
Hoofdstuk 3 doet verslag van de
gedachtenwisseling tussen De Perpon-

cher en Feith. Annemieke Meijer geeft
een getrouw resume van woord
en wederwoord der correspondenten,
inclusief de zes criteria van Feith om
ware van valse sentimentaliteit te onderscheiden. In de conclusie van dit hoofdstuk treedt zij twee keer uit Naar rapporteursrol: nadat duidelijk is geworden
dat het verschil van mening meer
ethisch dan literair van aard is (p. 100),
terwijl de heren stilistische en morele
criteria door elkaar hanteren, wijst zij
erop dat geen van beiden expliciteert
wat `expressie van nobele gevoelens' stilistisch betekent (p. 101). Terecht. Maar
had zij het niet nader kunnen analyseren? Dan, p.102, meent zij dat de discussie drie 'basic fields of thought'
raken: het orthodoxe protestante denken, modern psychologisch inzicht, en
de gedachte der sociabiliteit. 1k bestrijd
het niet maar impressionistisch is het
wel, en het roept ook vragen op: waarom
legt de auteur geen verband met de (nu)
losse opmerking uit de inleiding (p. 5)
dat de 'key to the triumph of the cult of
sensiblity' ligt in religieuze geschriften
uit de zeventiende eeuw? Uberhaupt al
een kwestie om nauwlettend op de hielen te zitten, maar met Feith in de buurt
toch een must? In hoofdstuk 4 komt het
element religie weliswaar terug, maar
weer in globale zin. Een heel elementaire kwestie die te hooi en te gras even
voorbijschiet, het is illustratief voor het
gebrek aan lijn in het proefschrift.
Misschien is de auteur dupe van de vele
en uiteenlopende bronnen en studies
die allemaal gehonoreerd moesten?
Wreekt zich hier overigens niet dat
Frankrijk categorisch buiten alle vergelijking werd gehouden: de eenzaamheid,
volgens Rousseau nodig voor overgave?
Het is in Nederland gewoon geworden
om over sociabiliteit te spreken; is individualisme daarvoor niet conditioneel,
zoals het voor religiositeit conditioneel
is?
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Hoofdstuk 4 tenslotte, plaatst het
debat van De Perponcher en Feith in
wijdere context en dat is nodig, want het
mag in Nederland het duidelijkste debat
zijn, representatief voor de gehele discussie is het niet. Tot de bronnen van
Annemieke Meijer behoren o.a. de eerste veertig jaargangen van de Vaderlandsche letteroefeningen (1760-1800)
en de jaren 1773 tot 1800 van de
Nederlandsche bibliotheek; voorts almanakken, en een varieteit aan al of niet
vertaalde fictie. Lofwaardig.
Ook bier, het meest eigen hoofdstuk
(p. 103-148), loopt de auteur zichzelf
voor de voeten met een moeizame compositie: alvorens de nieuwe resultaten
dan eindelijk te presenteren, geeft zij een
schets van de ontwikkelingen in de literaire kritiek in Nederland voordat het
Sentimentalisme zijn intrede deed; later
wordt het hoofdstuk nog onderbroken
voor een excurs naar de mortuaire poezie (sic) die, zo wordt even uitgeserveerd, een literair klimaat hielp scheppen waarin een nog capricieuzer genre
als de sentimentele roman zich kon ontwikkelen.(115) Je moet maar durven.
Ook aan een algemene beschouwing
over de roman in het algemeen ontkomen wij niet.
De parade van auteurs is minder verrassend dan de resultaten uit het tijdschriftenonderzoek; vooral het laatste is
de verdienstelijke kern van dit boek:
Feith, Post, de lang doodgezwegen J.E.
de Witte en een aantal auteurs
als Winter Tromp en Kleijn waren wel
bekend (Ockerse schreef het derde deel
van zijn autobiografie in 1825, niet in
1782).
Op basis van haar bronnen houdt
Meijer het Nederlandse sentimentalisme aanvankelijk chronologisch, later
onder een aantal aspecten tegen het
licht: zij noemt het een 'immigrant
genre' (111) dat met zijn religieuze en
instructieve karakter toch heel eigen

trekken ontwikkelde. Belangrijk is de
constatering dat Coen de Nederlandse
auteurs begonnen sentimentele geschriften te publiceren, zij — effect van
de vertalingen — de stemming al tegen
hadden. Spot met stiji en thematiek
getuigen van een virulent genre; angst
voor de sentimentele held en sentimentele lezer die zo zou opgaan in zijn gevoelens dat hij zijn plicht jegens God en
maatschappij zou verzaken, maakt van
deze literatuur een katalyserende factor
in het moreel verval.
Een proefschrift over een mooi
onderwerp. Dat het voor 80 procent uit
compilatie bestaat, is tot daar aan toe; ik
betreur het vooral dat bet resultaat van
het eigen onderzoek op de bronnen, de
basis van het vierde hoofdstuk, door de
warrige struktuur onvoldoende tot zijn
recht komt.
Hanna Stouten

W.R.D. van Oostrum, Juliana Cornelia

de Lannoy (1738-1782): ambitious, vrijmoedig en gevat. Hilversum, Verloren,
1999. 375 biz., f 41,- ISBN 90-6550057-X
Het proefschrift over de achttiendeeeuwse dichteres Juliana Cornelia de
Lannoy, waarop W.R.D. van Oostrum
op 16 juni j.l. te Utrecht promoveerde,
is een vernieuwend boek. Het geeft een
ander beeld van De Lannoy dan dat van
de dichteres die zich niet onverdienstelijk kon meten met haar (overwegend)
mannelijke tijdgenoten, de reputatie die
deze collega's en de diverse handboekenschrijvers na hen haar overwegend hebben toegeschreven. Het nieuwe beeld
komt voort uit de invalshoek van waaruit De Lannoy als persoon, haar optreden als dichteres en haar dichterlijke
productie bezien worden: de invalshoek
van de seksestrijd. De Lannoy was, aldus
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Van Oostrum, een dichteres die 'de
grenspalen van haar sekse steeds een stuk
verder op [schoofr (p. 14) en die in haar
gedichten en treurspelen `autonomie
voor de vrouwelijke sekse' bepleitte
(p. 15).
Het is een boeiende visie. Maar het
betoog waarmee ze onderbouwd wordt,
heeft mij in een aantal opzichten niet
helemaal kunnen overtuigen. Dit komt
in de eerste plaats door een selectieprobleem: sommige werken van De Lannoy
worden wel besproken, voor andere is,
zonder opgaaf van redenen, geen nadere
beschouwing weggelegd. Van Oostrum
constateert dat De Lannoy's eigen voorkeur uitging naar prestigieuze en nagenoeg alleen door mannen beoefende
genres: allereerst het treurspel, maar ook
de lierzang, waar zij eveneens openbare
successen mee oogstte en waar zij derhalve trots op was. Haar drie treurspelen
krijgen een uitvoerige bespreking
(hoofdstuk 2); zo ook, in hoofdstuk 1,
de speels uitdagende dichtbriefAan myn
geest (1766), alsmede die gedichten en
gedichtjes waaruit Van Oostrum vergelijkbare progressieve signalen opvangt.
Maar waarom De Lannoy's lierzangen
niet voor een analyse in aanmerking
kwamen, is nergens verantwoord. De
respectievelijk met goud en zilver bekroonde Id der heren Van der Does,
Van der Werff en Van Hout, verdedigers
van Leiden' en 'De waare liefde tot het
vaderland' hadden in elk geval een nadere beschouwing verdiend (die ik overigens liever had gelezen dan de soms wel
erg overdadige `noten en aantekeningen'
achterin het boek). Is er iets mis met
deze gedichten? Valt er vanuit de invalshoek van de seksestrijd te weinig mee te
beginnen, wordt de `autonomie voor de
vrouwelijke sekse' er niet of onvoldoende in bepleit?
Een tweede probleem heb ik met de
beschouwing over De Lannoy's treurspelen (hoofdstuk 2). Nadat deze alle-

drie afzonderlijk zijn behandeld, komt
in het resume naar voren dat het belang
van de rol van vrouwelijke personages in
de achtereenvolgende toneelstukken
toeneemt, dat parallel hiermee het
thema van recht op autonomie van de
vrouwelijke sekse steeds explicieter naar
voren komt en dat dit laatste 'de cirkel
rond[maakt] die begins bij Aan myn
geest, haar debuut van 1766' (p. 157;
ook p. 220, in de conclusie). Zo staat het
overigens nog niet in de introductie:
daar worden de treurspelen vanwege het
juist pleidooi voor autonomie dat Van Oostrum erin waarneemt,
juist tegenOver Aan myn geest geplaatst
(p. 15). Hoe dit ook zijn moge, problematischer is dat dat thema van recht op
autonomie mij te vergezocht voorkomt.
Autonomie voor de vrouwelijke sekse is,
denk ik, niet het punt dat in De Lannoy's treurspelen gemaakt wordt. Er zou
veel voor te zeggen zijn • natuurlijke

gelijkgeaardheid van mannen en vrouwen
als haar thematiek aan te merken, omdat
zij herhaaldelijk bij haar personages —
mannen zowel als vrouwen — het conflict met die `natuur' in beeld brengt.
Met het begrip `natuur' laat ze hen
opvallend vaak schermen en wel zo dat
daaruit hun gelijkgeaardheid naar voren
komt. In De Lannoy's tijd stond het centraal in het zogenoemde `gelijkheidsdebat' over de seksen, maar het had
daarin zeker geen eenduidige betekenis.
De Lannoy laat het evenwel in een
bepaalde context naar voren komen en
daarmee krijgen we toch wel zicht op het
specifieke betekenisveld waar het haar
kennelijk om gaat. Ik geef enkele illustraties uit twee van De Lannoy's treurspelen. Zo heet Aspar in Leo de Groote
`ontaard' omdat hij tegen de `natuur' in
handelt, d.i. de ouder-kind-liefde (uit
egoIsme zet hij het 'even van zijn eigen
zoon op het spel); eerder vraagt Leontia
zich of of haar echtgenoot Ardaburius
niet de verrader is van zowel `natuur' als
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dat wil respectievelijk zeggen van
de liefde voor zijn eigen vader en de
trouw aan keizer Leo; ook zijzelf worstelt met die `natuur', in casu de liefde
voor haar vader Leo, en die 'natuur'
brengt er haar uiteindelijk toe Leo over
het vermeende verraad van Ardaburius
in te lichten. In De belegering van
Haarlem wordt het verwijt `ontaard' te
zijn tegen Kenau in stelling gebracht,
wanneer zij haar `pliche voor het vaderland boven `natuur' stelt, in haar geval
ook de natuur van de ouder-kind-liefde,
namelijk die voor haar door de vijand
gevangen dochter Amelia. Maar in datzelfde stuk is het ook, en juist, een man,
oud-burgemeester Quirijn, die `natuur'
— de liefde voor zijn familie en gezin —
wel boven de vaderlandse `pliche laat
gaan en al diegenen die daar tegengesteld over denken, inclusief Kenau, `ontmenscht' noemt. Het komt me voor
dat met deze `natuur'-terminologie als
ingang een scherper inzicht in de toenmalige seksestrijd te verkrijgen valt dan
met een zoektocht naar autonomie voor
de vrouwelijke sekse.
Het derde en laatste hoofdstuk,
`Biografie in wording', bevat alles wat er
in contemporaine bronnen aan feitenmateriaal over De Lannoy's leven te vinden was. Bij de presentatie van deze
gegevens is a! ruimschoots gebruik
gemaakt van verteltechnieken die het
genre van de biografie veelal kenmerken. De vertelvolgorde is chronologisch,
concentratiepunten zijn de thema's van
ieder mensenleven afkomst, jeugd,
opvoeding en volwassenheid, met daarbinnen al even algemeen menselijke
subthema's als geboortes en sterfgevallen
in de nabije omgeving, veranderingen
van woonplaats — en, zoals het de biograaf vrij staat, gebruikt Van Oostrum
ook haar inlevingsvermogen, bijvoorbeeld als zij de couleur locale creeert van
Geertruidenberg, de provincieplaats
waar De Lannoy het grootste deel van

haar volwassen leven heeft doorgebracht. Gesteld dat Van Oostrum een
echte biografie zou schrijven, dan ligt
het voor de hand die aan te vangen met
een gegeven dat zij nu ook nadrukkelijk
naar voren heeft gehaald, zij het niet in
dit maar in haar eerste hoofdstuk. Het
betreft het moment in De Lannoy's
leven waarop de keuze voor een volledig
toegewijd en in haar geval ook celibatair
dichterschap zich nadrukkelijk manifesteert (zij was toen vijfentwintig, wat destijds betekende dat ze officieel meerderjarig was). Voor een biograaf is het dan
wel de vraag welke factoren allemaal tot
die keuze geleid kunnen hebben. Waren
dat, zoals Van Oostrum aangeeft, de
waardering voor haar talent binnen de
eigen kring van familie en vrienden, de
begeleiding van A.C. Schonck, rector
van de Bredase Latijnse school, de contacten met haar kunstvriend Simon de
Waal? Deze overwegend intellectuele
factoren accentueert De Lannoy zelf in
het dichtwerk dat zij heeft willen nalaten
(alles wat niet voltooid was of waar zij
ontevreden over was, werd in haar
opdracht verbrand). Uit biografisch
oogpunt bezien, was er echter meer aan
de hand. Van Oostrum geeft een reconstructie van De Lannoy's bestaan thuis,
dat haar in emotioneel opzicht weinig
steun gaf en haar deed inzien dat ze primair op zichzelf en haar eigen capaciteiten aangewezen was (p. 180, 181). Maar
hieronder zal nog meer hebben gezeten.
Het is of te Leiden uit een gegeven waarmee Van Oostrum pas tevoorschijn
komt nadat het belangrijke keuzemoment in De Lannoy's bestaan chronologisch al lang gepasseerd is. Terloops krijgen we dan meegedeeld: `voordat ze haar
hand aan de her sloeg, is zij zeker eenmaal zwaar ziek geweest. Zij heeft de
gevreesde pokken weten te overleven,
waarvan zij de merktekens levenslang
met zich meedraagt' (p. 205). Het besef
voor altijd uiterlijk getekend te zijn —
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zou dit De Lannoy's keuze voor haar
`geese niet ook bepaald hebben?

Marijke Meijer Drees

Anna de Haas, De wetten van het treurspel. Over ernstig toneel in Nederland,
1700-1772
Hilversum: Uitgeverij
Verloren, 1998. ISBN 90-6550-604-7.
Prijs: f 69,-.
Eind vorig jaar zag de handelseditie het
licht van het proefschrift waarop Anna
de Haas in november 1997 aan de universiteit van Amsterdam promoveerde.
Zij heeft zich beziggehouden met opvattingen over het treurspel zoals die door
een grout aantal toneeldichters in de
jaren tussen grofweg 1700 en 1772
onder woorden gebracht zijn. In deze
jaren beleefde het zogenaamde Fransclassicisme zijn grootste bloei: aan het
begin van de achttiende eeuw had de
classicistische poetica in Nederland
vaste grond onder de voet gekregen en
pas na 1772, het jaar waarin de
Amsterdamse schouwburg door brand
verwoest werd, zouden nieuwe richtingen in de dramatische letterkunde erin
slagen de monopoliepositie van het
toneel `naar de Franse wijs' te ondermijnen. De Haas beroept zich in haar studie op uiteenlopende bronnen. Vooral
het voorwerk (voorredes, opdrachten,
lofdichten) dat men in de achttiende
eeuw gewoonlijk in een toneeluitgave
aantreft, verschafte haar veel materiaal.
Verder bestudeerde zij (het overigens
relatief kleine aantal) op zichzelf staande, poeticale verhandelingen van de
hand van zowel belangrijke als minder
belangrijke toneeldichters. Hun nietdramatische werk werd vervolgens eveneens op uitspraken over de regels van de
tragedie doorgenomen. In de vierde en
laatste plaats heeft De Haas uiteenlopende periodieken, waaronder in het

bijzonder recenserende tijdschriften (de
zogeheten `Boekzalen'), geraadpleegd,
omdat de ervaring leert dat in dergelijke
geschriften nogal eens reflecties over
allerhande toneelproblemen aangetroffen worden.
Aan de eigenlijke behandeling van de
`toneelwetten' gaan in de studie van De
Haas vijf overwegend inleidende hoofdstukken vooraf. In het eerste schetst ze in
enkele grote lijnen een beeld van het
zogenaamde renaissancedrama, dat in
Nederland de toon aangaf tot grofweg
1670, toen namelijk het kunstgenootschap Nil Volentibus Arduum het classicistische toneel hier te lande introduceerde. Hoofdstuk twee is gewijd aan de
klassieke en eigentijdse dramatici die
classicistische auteurs in hun beschouwingen opvoeren, dan wel als inspiratiebron, dan wel als voorbeelden van hoe
het in de toneeldichtkunst nu net niet
moet: de Griekse tragici, Seneca, Vondel
en Vos, de Engelse en Spaanse toneeldichters. Het derde hoofdstuk vraagt
aandacht voor twee dramatische subgenres die als een soort repoussoir fungeren om de onderscheidende kenmerken van de classicistische tragedie
scherper te formuleren: het reeds aan het
begin van de zeventiende eeuw bestaande `blij-eindend treurspel' en het wat
later tot bloei gekomen `treurspel met
kunst- en vliegwerken'. De zeventiendeeeuwse Franse toneelliteratuur, door de
Nederlandse classicisten gezien als het
non plus ultra op het gebied van de
dramatische dichtkunst, komt in hoofdstuk vier aan bod. De Haas gaat met
nadruk in op de rol van de liefde in de
spelen van vooral Racine. Zij komt in
dat verband met enkele interessante
observaties ten aanzien van de Nederlandse toneelpraktijk, die voor de liefde
veelal een bescheidener plaats inruimt
dan dat dat in de Franse toneelliteratuur
te doen gebruikelijk is. In het vijfde en
laatste inleidende hoofdstuk bespreekt
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De Haas in meer algemene zin de waarde die men in de achttiende eeuw aan de
toneelregels toekende. In het verlengde
daarvan laat zij de toneelpoeticale geschriften die na 1700 in het Nederlands
verschenen zijn, kort de revue passeren.
Nu volgen niet minder dan negentien hoofdstukken waarin de wetgeving
voor het treurspel in detail uiteengezet
wordt. Als eerste gaat De Haas in op de
te dramatiseren stof (hoofdstuk 6) en
vervolgens wordt de eis toegelicht dat
een drama in alle opzichten `waarschijnlijk' moet zijn, misschien wel het voornaamste_uitgangspunt van het classicisme (hoofdstuk 7). Problemen die de
dramatische intrige betreffen staan centraal in de hoofdstukken 8 tot 10. De
hoofdstukken 11 tot 13 hebben de
uiterlijke verschijningsvorm van het
treurspel tot onderwerp en handelen
onder andere over de indeling in bedrijven, de zogenaamde 'liaison des scenes'
en de tanende populariteit van de
monoloog. De karaktertekening, de
diverse categorieen van personages en de
eis dat hun gedragingen in alle opzichten aan het decorum dienen te beantwoorden, worden in de hoofdstukken
14 tot 16 bezien. Hierna volgen drie
hoofdstukken die de denkbeelden aftasten over enkele als problematisch ervaren inhoudelijke aspecten van de toneeldichtkunst, te weten de plaats die de
eigentijdse actualiteit erin kan hebben,
de rol van horroren de wijze waarop religieuze themata uitgebeeld dienen te
worden. De hoofdstukken 20 tot 23
hebben allevier te maken met het effect
dat bij het toeschouwerspubliek beoogd
wordt. Enerzijds worden in dat verband
het nut van de toneeldichtkunst en het
belang van `poetische gerechtigheid'
beklemtoond, anderzijds valt het licht
op de hartstochten die het drama idealiter bij de toeschouwers in gang zet.
Hoofdstuk 24 — het laatste, dat de twee
dozijn volmaakt — heeft een afsluitend

en tegelijkertijd verkennend karakter.
De Haas beschrijft in globale termen
hoe er na 1772 over de Frans-classicistische theorievorming geoordeeld wordt.
Daarbij beschrijft ze de opkomst van
nieuwe toneelgenres (comedie larmoyante, tragedie bourgeoise) en wijst ze op
enkele algemene tendenties die maken
dat de classicistische poetica gaandeweg
haar positie verliest.
Het lijdt geen twijfel dat De Haas
met haar Wetten van het treurspel een
belangrijk boek geschreven heeft dat in
een onmiskenbare leemte voorziet.
Over de classicistische regelgeving tot
aan het einde van de zeventiende eeuw
zijn wij dankzij de inspanningen van
M.A. Schenkeveld-van der Dussen
(tekstuitgaven van de poeticale geschriften van Andries Pels) en A.J.E. Harmsen
(editie van het uit de jaren 1669-1671
daterende Onderwys in de tooneel-poezy)
relatief goed geinformeerd. Hoe de
toneelpoetica zich na 1700 ontwikkelde, was tot op heden nimmer terdege
onderzocht. Dankzij De Haas kunnen
we nu vaststellen dat de weg die door de
eerste generatie classicisten is ingeslagen, eveneens door een groot aantal van
hun navolgers bewandeld wordt. Steeds
weer blijkt daarbij hoe invloedrijk de
opvattingen geweest zijn van de twee
belangrijkste theoretici uit de kringen
van Nil Volentibus Arduum, Lodewijk
Meyer en de zoeven al terloops genoemde Andries Pels. Op gezag van een reeks
zegslieden uit de Franse literatuur hebben beide wegbereiders een toneeltheoretisch systeem ontworpen dat tot diep
in de achttiende eeuw bepalend blijkt
voor het debat over de dramatische
dichtkunst. Met zijn gerichte aandacht
voor dit debat en de uitputtende analyse
van de standpunten van Nederlandse
toneelauteurs is de studie van De Haas
een waardig equivalent geworden van de
twee handboeken over de classicistische
theorievorming in het Franse taalge-
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bied, dat wil zeggen Rene Bray's La for-

mation de la doctrine classique en France
(1927) en La dramaturgie classique en
France (1959) van Jacques Scherer.
Bij at deze lof is het desalniettemin
gepast enkele kanttekeningen van
methodische aard te plaatsen. In zekere
zin namelijk vak her te betreuren dat de
dissertatie van De Haas een zo uitgesproken descriptief karakter heeft. Natuurlijk kan men eigenlijk niet anders
verwachten, wanneer in het voorwoord
expliciet een 'bronnenstudie' (p. xiii) in
het vooruitzicht gesteld wordt, maar
juist een monografie over de classicistische regelgeving in de Nederlanden zou
aan gewicht gewonnen hebben, wanneer voor een meer problematiserende
presentatie van de onderzoeksresultaten
gekozen was. Er zijn in principe twee
probleemvelden die min of meer automatisch om aandacht vragen. In de eerste plaats is daar de kwestie van de betekenis van de toneeltheorie voor de
achttiende-eeuwse toneelpraktijk. Is het
zo dat dichters koste wat kost het theoriemodel ten uitvoer proberen te brengen, of moet men toch concluderen dat
ze zich in hun scheppende werk wat
meer vrijheden veroorloven dan men op
grond van de ogenschijnlijk zo dwingend geformuleerde wetgeving wellicht
zou verwachten? De Haas is zich het
belang van deze vragen ongetwijfeld
bewust, want keer op keer stelt ze dat
onderzoek naar de toneelpraxis noodzakelijk zal zijn om de precieze strekking
en de reikwijdte van bepaalde regels te
traceren. Zoals zoveel wetenschappers
echter die zich momenteel met het
Frans-classicisme bezighouden, beperkt
ook zij zich hoofdzakelijk tot de theorie
en laat de eigenlijke drama's — waarop
het letterkundig onderzoek zich misschien wel in de eerste plaats zou moeten richten — in beginsel links liggen.
Op grond van het vele werk dat De
Haas verzet heeft, is het wellicht niet bit-

14 van haar te verwachten dat ze 66k
nog eens de vele honderden treurspelen
uit de achttiende eeuw, of een selectie
daaruit, in haar onderzoekingen had
betrokken. Wat men denkelijk we! had
mogen verwachten, is dat zij meer aandacht had geschonken aan een tweede
probleemveld, waarmee men bij de
bestudering van de classicistische regelgeving als vanzelfgeconfronteerd wordt.
Hoe namelijk verhoudt de Nederlandse
theorie zich tot de Franse doctrine classique, is er zogezegd sprake van slaafse
navolging of slagen de Nederlandse dramatici erin eigen accenten te zetten? De
Haas verwijst veelvuldig naar de studies
van Bray en Scherer, maar doorgaans om
overeenkomsten te signaleren en niet
om op eventuele verschillen te wijzen.
Meer dan eens echter vat bij de lezer het
vermoeden post dat er zekere verschillen
tussen het Franse en het Nederlandse
model bestaan, dat er hier te lande met
andere woorden standpunten worden
ingenomen die van een zekere eigenheid
getuigen.
Zo heeft het er alle schijn van dat het
leerstuk van de poetische gerechtigheid
in Nederland een veel fundamentelere
plaats heeft gekregen dan in Frankrijk.
Zowel d'Aubignac als Corneille, waarschijnlijk de twee invloedrijkste denkers
van het dassicisrne, hebben zo hun
bedenkingen bij de werktuiglijke beloning van enerzijds het goede en anderzijds de vanzelfsprekende bestraffing
van het boze. In het openingshoofdstuk
van zijn Pratique du theatre (1657)
houdt d'Aubignac bijvoorbeeld nadrukkelijk de mogelijkheid open dat een
toneeldichter niet door middel van de
poetische gerechtigheid moraliseert,
maar dat hij ongeacht de afloop van het
drama volstaat met een positieve karakterisering van de deugd en het sterk
negatief aanzetten van het kwaad.
Corneille gaat in zijn tweede Discours
(1660) zelfs nog een stap verder. In zijn
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ogen is het beginsel van de poetische
gerechtigheid geenszins een `precepte de
l'art', maar eerder een min of meer toevallig ontstaan gebruik dat men zonder
principiele bezwaren ook weer zou kunnen verlaten. Hoe nu in dit Licht de centrale plaats beoordeeld moet worden die
in de Nederlandse context voor de poetische gerechtigheid gereserveerd wordt
(De Haas, p. 6: 'het leerstuk van het
Nederlandse classicisme'), is een kwestie
die in De wetten van het treurspel niet of
nauwelijks geproblematiseerd wordt.
Dat is jammer, want juist wanneer een
meer vergelijkende werkwijze gekozen
zou zijn, was het vermoedelijk mogelijk
geweest de positie van de Nederlandse
theorievorming ten opzichte van de
Franse bronteksten duidelijker of te
bakenen.
Iets vergelijkbaars doet zich voor met
de zo frequent geformuleerde eis van de
waarschijnlijkheid. In Frankrijk is er
oneindig veel gediscussieerd over de verhouding tussen het waar gebeurde (le
vraz), het mogelijke (le possible) en het
waarschijnlijke (la vraisemblance). Een
van de kernproblemen blijkt in dat verband dat het mogelijke en het waar
gebeurde niet altijd waarschijnlijk hoeven te zijn. (Vgl. Bray 1927:191-214;
Scherer 1959:367-373) In de loop der
tijd zijn verschillende standpunten uitgekristalliseerd. Zo bepleit d'Aubignac —
en met hem vrijwel alle andere theoretici
in Frankrijk— dat in het drama het waarschijnlijke onder alle omstandigheden
dient te prevaleren. Corneille daarentegen heeft er niets op tegen wanneer op
de keper beschouwd onwaarschijnlijke
gebeurtenissen ten tonele gevoerd worden, zolang ze historisch gezien maar
kloppen. Wie hoofdstuk 7 van De wetten van het treurspel erop naslaat, komt
er eigenlijk niet achter of het opvallende
meningsverschil tussen d'Aubignac en
Corneille repercussies heeft gehad in
Nederland. In het citaat dat De Haas op

p. 70 van Duim geeft, klinkt duidelijk
de mening van Corneille door, zoals ook
in de noot onderaan de pagina wordt
aangegeven. Maar is het standpunt dat
Duim inneemt nu typisch voor de situatie hier te lande? Wordt het debat over
de waarschijnlijkheid iiberhaupt op het
scherp van de snede gevoerd, zoals dat in
Frankrijk het geval was, of moet men
vaststellen dat de Nederlandse discussie
wat minder diepgang vertoont? Het zijn
vragen die door het gepresenteerde
materiaal in feite direct opgeroepen
worden, maar waaraan De Haas spijtig
genoeg goeddeels voorbijgaat.
De zojuist geventileerde kritiek laat
onverlet dat De wetten van het treurspel
een buitengemeen bruikbare studie is,
die vele generaties van studenten en
hopelijk ook een groot aantal onderzoekers dat zich met het achttiende-eeuwse
treurspel bezighoudt, tot een betrouwbare gids zal dienen. In die zin hoeft er
daarom ook niet aan getwijfeld te worden dat de dissertatie van De Haas het
door haar beoogde `Nachleben' — wat
zeker niet voor ieder proefschrift is weggelegd! — ten deel zal vallen (p. xiv): `Bij
elk hoofdstuk stuitte ik wel op vragen,
problemen en details die om nader
onderzoek vroegen. Ik hoop daar in de
toekomst zelf aan bij te dragen, maar ik
hoop vooral ook dat deze studie anderen
daartoe zal inspireren.'
Freie Universitat Berlin

Jan Konst

Een lezer aan het woord. Studies van L.
Strengholt over zeventiende-eeuwse Nederlandse letterkunde Onder redactie van
H. Duits, A.M.Th. Leerintveld, T.L. ter
Meer en A. van Strien. Amsterdam,
Stichting Neerlandistiek VU/Munster,
Nodus Publikationen 1998. Uitgaven
Stichting Neerlandistiek VU 26. 339+
XV p. ISBN 90-72365-55-0. Besteladres: Stichting Neerlandistiek VU, Fac.
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der Letteren, De Boelelaan 1105, 1081
HV Amsterdam. Prijs: f 49,50.
Vrijwel direct na het plotselinge overlijden van prof.dr. L. Strengholt in 1989,
gingen er stemmen op om een aantal
van zijn artikelen bijeen to brengen. In
Een lezer aan het woord zijn nu twintig
stukken over zeventiende-eeuwse Nederlandse letterkunde verzameld die
niet eerder in boekvorm verschenen en
niet zo gemakkelijk bereikbaar zijn, terwijI ze tevens naar het oordeel van de
samenstellers hun literairhistorisch belang en/of exemplarische waarde behouden hebben. Ook is een overzicht van
Strengholts wetenschappelijke publicaties opgenomen.
Het geheel wordt voorafgegaan door
een inleiding van H. Duits, die tevens
dienst doet als rode draad voor de bundel. Duits blikt terug op Strengholts
loopbaan en bestempelt diens vakmanschap als filoloog en manuscriptoloog,
en de fijngevoelige affiniteit met vooral
het religieuze zeventiende-eeuwse gedachtegoed tot de belangrijkste kenmerken van zijn oeuvre. Niet onverwacht
worden de Huygens-studies als het centrale punt van Strengholts werkzaamheden aangewezen, blijkend uit het proefschrift, de oratie, de beknopte biografie,
vele artikelen en verschillende edities
alsook uit de aandacht voor Constanters
sociale kring, waarin zich bijvoorbeeld
Maria Tesselschade Roemers Visscher,
Westerbaen en broer en zus Bruno
bevonden. Een aantal van de artikelen is
in dit licht gekozen.
Hoezeer naast het bovenstaande
Strengholts werkwijze markant is, wordt
door de bijeengebrachte stukken eveneens getoond. Bijna steeds vormen
enkele zorgvuldige opmerkingen vanuit
manuscriptologisch-filologisch perspectief samen met een kritische toets van de
beschikbare studies het uitgangspunt
van zijn beschouwingen. Dat leidt bij-

voorbeeld tot een logischer datering van
Vondels Spore (aansporing) aan Hooft
om de Historian of to ronden, tot de precisering van het wisselende gezelschap
dat zo vaak Muiderkring genoemd is, en
tot de nominatie van Cats als de anonieme handschriftelijke commentator op
Huygens' voorwoord bij Hofivijck.
Duits merkt in zijn inleiding op dat
Strengholt in het algemeen de literatuurhistoricus een bescheiden plaats
toedichtte en vooral de bedoelingen van
de auteur moest reconstrueren en teksten in de context van de cultuur plaatsen. In de moderne receptietheorie zag
hij niet veel, omdat die teveel ruimte
bood aan het creeren van niet door de
auteur zelf bedoelde betekenissen. Door
Strengholts meesterlijke speurwerk, dat
vanuit details een visie op volledige teksten kon bouwen, doet deze zelf opgelegde beperking zich slechts of en toe
voelen, bijvoorbeeld in `Dromen in
Vondels drama's'. Veel vaker echter
blijkt dat beperking ook tot vernieuwing kan leiden, zoals in de netwerkhypothese over gedichten van Hooft,
Guarini en Tesselschade Roemers en in
de aandacht voor de poezie van de
Nadere Reformatie.
De bundel Een lezer aan het woord
biedt een goed overzicht van Strengholts
wetenschappelijke arbeid. De artikelen
vertegenwoordigen een rij van kleine en
grotere ontdekkingen en zijn alleen
daardoor al van belang. Bovendien zijn
ze herhaaldelijk de aanzet geweest voor
nieuwe onderzoekingen, in eerste instantie rondom Huygens. De proefschriften van drie van de samenstellers
van de bundel vormen er het bewijs van.
Maar ook andere stukken hebben hun
uitwerking niet gemist: Mieke SmitsVeldt zette de naspeuringen naar Tesselschade Roemers voort, Agnes Sneller
reageerde in haar dissertatie op de
bewerkingen en interpretaties van het
gedicht t'Amo mia vita, en in het bin-

KO RTAF

417

nenkort te verwachten proefschrift van
Annelies de Jeu zal Alida Bruno toetssteen van netwerkvorming zijn. Hopelijk zal ook op niet al te lange termijn
Jacobus van Lodesteyns Uytspanningen
verschijnen, een editie waarvoor Strengholt nog de fundamenten heeft gelegd.
Zo zette de ene lezer anderen aan het
werk.
Lia van Gemert

M.K.A. van den Berg, De Noord-

nederlandse historiebijbel. Een kritische
editie met inleiding en aantekeningen van
Hs. Ltk 231 uit de Leidse Universiteitsbibliotheek. Hilversum 1998. Middeleeuwse Studies en Bronnen Lvi (IsBN 906550-027-8; f 155,-).
`Lang gewacht en stil gezwegen, altijd
gedacht en inderdaad gekregen', dat
geldt voor de studie en uitgave van de
Noordnederlandse historiebijbel waarop
Marinus van den Berg in 1998 promoveerde: een lijvig boekwerk, bestaande
uit 218 pagina's Inleiding (de studie),
571 bladzijden Editie, gevolgd door 56
pagina's met de Registers en een Zusammenfassung, in totaal 845 bladzijden (maar — ik durf het nauwelijks te
zeggen — een lijst van afbeeldingen ontbreekt). Het boek is goed verzorgd uitgegeven, noten en commentaar zijn aan
de voet van de bladzijden opgenomen
en sprekende hoofdregels geven zowel in
de studie als in de editie steeds aan wat
de bladzijden bevatten.
De kern van de inleiding wordt gevormd door de eerste 133 bladzijden en
bevat zes hoofdstukken (volgen nog
negen bijlagen). Elk hoofdstuk is weer
verdeeld in paragrafen en subparagrafen, kortom: de studie bestaat voor het
overgrote deel uit korte stukken tekst.
Sommige aspecten behoeven inderdaad
slechts een korte behandeling, andere

zaken zouden m.i. meer aandacht verdiend hebben of hadden voor de duidelijkheid minder beknopt geformuleerd
kunnen worden.
Een voorbeeld van dit laatste biedt de
paragraaf over de Bijbel van 1360 (pp.
25-28). Daarin wordt vermeld dat de
`vertaler van 1360' zijn werk in 1359
begon en dat hij in 1361 voor de bijbeluitleg de Historia scholastics van Petrus
Comestor gebruikte: waarom de vertaling niettemin aan het jaar 1360 wordt
opgehangen, wordt niet toegelicht. Ook
de problematiek rond het feit dat in de
meeste handschriften de evangelienharmonie en de Handelingen van de apostelen van de hand van de cvertaler van
1360' ontbreken, blijft onbesproken;
het lijkt erop dat Van den Berg die delen
niet rekent tot de Bijbel van 1360 (zie
p. 25-26, noot 52). Dat de meeste handschriften met deze Zuidnederlandse
Bijbel van 1360 in de Noordelijke
Nederlanden vervaardigd zijn en dat
hier vermoedelijk een relatie gelegd mag
worden met de beweging der Moderne
Devotie, is correct. Ongelukkig echter is
de verbinding die Van den Berg legt
(p. 27) tussen enerzijds de verspreiding
van de Bijbel van 1360 en de rol van de
Moderne Devotie en anderzijds de
samenstelling van de zogenoemde
`Utrechtse bijbels': inhoudelijk en wat
de vormgeving betreft een geheel ander
type boek en eerder een uiting van
bibliofilie dan van praktische devotie.
Niettemin is er wel degelijk een verband, want de evangelienharmonie en
de Handelingen in de vertaling van
1360 komen vrijwel uitsluitend voor in
Utrechtse bijbels.
In zijn eerste hoofdstuk handelt Van den
Berg over het genre der historiebijbels,
over de bestudering daarvan en vooral
over de Noordnederlandse historiebijbel.
De zojuist gemaakte kanttekening daargelaten, geven deze inleidende paragra-
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fen goede informatie, hoewel zij weinig
nieuws brengen. Toegelicht wordt de
verhouding van deze historiebijbel tot
o.m. de Bijbel van 1360, de Vulgaat, de
Historia scholasticavan Petrus Comestor
en Maerlants bewerking daarvan (de
Rijmbijbe I), alsmede de Grofle Seelentrost
en Die Lfibecker Historienbibel. Ook de
overlevering wordt besproken: van de
Noordnederlandse historiebijbel bleven
zeven handschriften bewaard, waarvan
er maar liefst zes door een en dezelfde
kopiist geschreven zijn.
In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de
techniek van de auteur der Noordnederlandse historiebijbel bij het bewerken
van zijn bronnen, de Vulgaat voorop,
terwijl in hoofdstuk 3 doel en functie
van deze historiebijbel centraal staan.
Van den Berg maakt duidelijk dat de
auteur een aantrekkelijk, leerzaam en
leesbaar bijbels geschiedverhaal wilde
maken, bestemd voor een theologisch
niet bijzonder geschoold publiek. Van
meet of aan spreekt Van den Berg van DE
Noordnederlandse historiebijbel en uiteraard bedoelt hij daarmee de tekst die hij
zelf uitgeeft. De handschriften ook de
zes die samen een groep vormen omdat
ze van een hand zijn geven echter niet
altijd dezelfde lezing. Strikt genomen
had een precieze waardering van elk der
zeven handschriften aan deze hoofdstukken vooraf moeten gaan; bij de
bespreking van hoofdstuk 6 kom ik op
deze kwestie terug.
In hoofdstuk 4 wordt van alle zeven
handschriften met de Noordnederlandse
historiebijbel een beschrijving gegeven.
De onderdelen van deze beschrijvingen
zijn niet steeds in dezelfde volgorde
geplaatst. De tekstgeleding en het
accentueren daarvan door middel van
kleurgebruik (rubricatie) worden door
Van den Berg samen besproken in plaats
van apart; ook de decoratie (simpel pen-.
werk) komt aan de orde bij de rubricatie. De rubricatie wordt overigens nu

eens als een apart onderdeel beschreven,
dan weer onder het .hoofdje 'Schrift' en
eenmaal in een foot (p. 98, nt. 98). Een
en ander maakt een onderlinge vergelijking van deze aspecten in de diverse
handschriften lastig. Ook elders laat Van
den Berg de lezer zoeken. Op p.
schrijft hij dat de kopiist bij het schrijyen van deze handschriften `een zekere
ontwikkeling doormaakte. Terwille van
de leesbaarheid en de raadpleegbaarheid
heeft hij de tekst van een steeds helderder geleding voorzien'. Waarop hij doelt,
blijkt niet uit de beschrijvingen, maar
uit noot 146 op p. 40: in de oudste
handschriften bediende de kopiist zich
minder van `geledingsmiddelen' dan in
de jongere handschriften en uit de
Tussenbalans' op p. 107 leid ik of dat
het daarbij vooral gaat om hoofdstuktitels met bijbehorende inhoudsopgave
aan het begin van de codex.
Het is te waarderen dat Van den Berg
de moeite heeft genomen de opbouw
van de handschriften te bestuderen en
een katernenformule op te stellen, maar
zijn observaties zijn niet altijd correct.
Heel normaal bij het vervaardigen van
middeleeuwse handschriften is dat men
gebruikmaakt van samengestelde bifolia, dat wil zeggen dat twee enkelbladen,
elk met een kim, samen een dubbelblad
vormen. Gewoonlijk is er niets aan de
hand, maar Van den Berg leidt uit de
kimmen of dat bladen zijn weggesneden
en komt vervolgens tot tamelijk vreemde reconstructies (met foutieve tekeningen en al; zie p. 84). De katernenformule van het teksthandschrift (Leiden, UB,
hs. LTK 231) luidt eenvoudigweg als
volgt: 1: 1V-1, 2-11: IV, 12: IV+1, 13:
IV, 14: 111-2, 15-30: IV en 31: V-1. Zijn
de twee oudste handschriften in het
groepje van zes voornamelijk uit quaternionen opgebouwd, de katernen in de
vier jongere handschriften bestaan
gewoonlijk uit quinionen (dit gegeven
had voor Van den Berg een aanwijzing

419

KO RTAF

moeten zijn, dat zijn katernenformule
van hs. Thott 124 fol. te Kopenhagen
niet juist is: de codex bestaat voor het
grootste deel eveneens uit quinionen).
In het enige handschrift dat niet door
bovengenoemde productieve kopiist
geschreven is (Leiden, UB, hs. BPL
1800), zijn twee handen te onderscheiden: A van omstreeks 1530 en B uit ca.
1469. Dat Van den Berg de delen die zij
schreven afzonderlijk behandelt, is juist,
maar dat hij dit Leidse handschrift
beschouwt en bespreekt als twee handschriften in een band is teveel van het
goede. In feite gaat het om een handschrift van kopiist B, waarvan het begin
en verderop nog drie bladen vervangen
zijn door nieuwe bladen. A schreef daarop de ontbrekende tekst en zorgde er op
professionele wijze voor dat zijn aanvullingen vrijwel naadloos aansluiten bij
het werk van B. Het meest waarschijnlijk is, dat A de tekst kopieerde op basis
van de oorspronkelijke, losgenomen
bladen (zoals Van den Berg zelf opmerkt, zij het alleen in zijn Duitse
samenvatting; zie p. 837).
`De herkomst van hs. Ltk 231' luidt
de titel van hoofdstuk 5. Van den Berg
tracht vast te stellen waar de kopiist van
dit handschrift, gelet op de dialectische
verschijnselen in de tekst, gesitueerd
moet worden: waarschijnlijk in ZuidHolland. Naast Zuid-Hollandse kenmerken trof hij ook zuidelijke en oostelijke dialectvormen aan, die mogelijk
teruggaan op een oudere redactie. Met
name een Brabantse laag lijkt aanwijsbaar. Een echte poging om de origine
van de Noordnederlandse historiebijbel
vast te stellen, onderneemt Van den Berg
niet. Daarvoor had hij ook moeten kijken naar de dialectverschijnselen in de
tekst van hs. BPL 1800. De twee handen
die daarin onderscheiden kunnen worden, lokaliseerde hij (in de beschrijving
van dat handschrift, p. 109 en p. 111) in
Brabant. Opmerkelijk is, dat hij deze

gegevens — de Brabantse laag in de ZuidHollandse handschriften en de Brabantse origine van hs. BPL 1800 — op
geen enkele wijze met elkaar confronteert. En dat brengt ons bij hoofdstuk 6,
de Terantwoording van de editie'.
In dit laatste hoofdstuk van zijn studie verantwoordt Van den Berg eerst zijn
keuze voor het Leidse hs. LTK 231 als
basis voor de uitgave: het handschrift is
gedateerd (1458) en het zou inderdaad
best kunnen dat het het oudste is van de
zes handschriften die van dezelfde hand
zijn. Maar levert het de beste tekst van
deze reeks? Van den Berg wijst zelf op
enkele tekortkomingen van dit handschrift in vergelijking met de andere vijf
codices (p. 127). Het is geen toeval dat
hij zijn basistekst op ontelbare plaatsen
aanvult op grond van de lezingen in de
andere codices.
De argumentatie van Van den Berg
om de tekst in hs. BPL 1800 niet als uitgangspunt te nemen voor zijn uitgave,
heeft mij niet overtuigd. Aangenomen,
dat de aanvullingen van hand A in hs.
BPL 1800 overeenstemmen met de oorspronkelijke tekst, vormt het verschil in
tijd tussen de Velen' A en B geen
bezwaar meer. Het verschil in ouderdom
met hs. LTK 231 is dan nog maar elf
jaar. En waarom zou het feit dat hs. BPL
1800 voor 2 Koningen 1 en voor het
boek Tobias `afwijkt van' de tekst in de
zes andere handschriften een argument
contra dit handschrift zijn? Verrassend
is, dat Van den Berg zelf gegevens aanreikt waarmee een keuze voor dit handschrift verdedigd zou kunnen worden.
Hij is er niet voor teruggeschrokken zijn
basistekst incidenteel aan te vullen met
behulp van de tekst in hs. BPL 1800 (zie
p. 127 en 129). Eerder wees Van den
Berg erop, dat de tekst van het Alexanderboek in de zes Hollandse handschriften volgens M. Andersson-Schmitt het
verst van de archetypus van de Noordnederlandse historiebijbelstaat, terwijl de
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tekst van hs. BPL 1800 minder uitbreidingen kent dan de tekst der zes andere
handschriften (zie vooral p. 38, noot
133). Tenslotte wijst Van den Berg erop,
dat de kopiist van de zes handschriften
aan het einde van de bijbelboeken verzen heeft toegevoegd: dat die in de tekst
van hs. BPL 1800 ontbreken, beschouwt hij terecht als een aanwijzing
dat zij niet tot de oerredactie behoren
(p. 840). Ook in dat opzicht is de tekst
in hs. BPL 1800 dus oorspronkelijker.
Daarmee wil ik niet beweren dat Van
den Berg het verkeerde handschrift heeft
uitgegeven, maar wel dat de keuze voor
hs. LTK 231 onvoldoende onderbouwd
is.
Evenmin ben ik gecharmeerd van de
wijze waarop hij de tekst heeft uitgegeven. De editeur Iegt verantwoording of
van de normalisering van spelling,
hoofdlettergebruik en interpunctie.
Daarmee heb ik geen moeite. De transcriptie is blijkens enkele steekproeven
goed, sporadisch vond ik (kleine) fouten
en zijn foutjes van de kopiist zonder de
beloofde voetnoot verbeterd. Bevreemdend is, dat op p. 730 en p. 732 zonder
toelichting sprake is van `Ochus', terwijl
de afbeelding op p. 731 duidelijk de
schrijfwijze `Othus' laat zien.
Bezwaarlijker is dat de steekproeven
enkele zaken aan het licht brachten die
niet in de Verantwoording aan de orde
zijn gesteld. De paragraaftekens die in
het handschrift voorkomen heeft Van
den Berg stilzwijgend weggelaten. In
plaats daarvan laat hij een nieuwe alinea
beginnen waarbij de tekst inspringt.
Talloze malen echter maakt hij ook alinea's (en springs de tekst in) bij zinnen
die op geen enkele wijze gemarkeerd zijn
(zie bijvoorbeeld p. 353, Leviticus cap. 4
en vergelijk de afbeelding ernaast). Ook
aan de indeling in zinnen heeft hij zich
niet gehouden: herhaaldelijk maakt hij
van een hoofdletter een kleine letter,
zodat twee zinnen een worden (het

omgekeerde heb ik niet opgemerkt). In
veel gevallen 'evert dat een logisch zinsverband op, maar vaak is de ingreep volstrekt overbodig. Het meest heb ik
moeite met het feit dat Van den Berg in
de tekst van hs. LTK 231 lezingen van de
andere handschriften van dezelfde kopiist heeft ingelast in de hoofdtekst. Een
argument daarvoor vormt naar zijn
mening de bijna zekerheid dat deze zes
handschriften op een gemeenschappelijke legger teruggaan (hs. *A). Natuurlijk verantwoordt hij zijn invoegingen
steeds in voetnoten, maar in plaats van
een kritische editie van hs. LTK 231 is
daardoor eerder sprake van een reconstructie van de genoemde legger. Daarentegen drijven de — opnieuw: netjes
verantwoorde — invoegingen op basis
van hs. BPL 1800 de uitgave en deze legger enigszins uit elkaar. Het is nog maar
de vraag of de nu gepubliceerde tekst
beschouwd kan worden als de editio
princeps van DE Noordnederlandse historiebijbel.
Jos A.A.M. Biemans

W.J.J. Pijnenburg & T.H. Schoonheim, Middelnederlands lexicon. 2de
herziene en uitgebreide druk. Amsterdam (Schiphouwer en Brinkman),
1997. ISBN 90-72872-17-7. Prijs:
f 49,50.
hopen met dit woordenboek een
handzaam hulpmiddel te kunnen aanbieden, dat door zijn formaat gemakkelijk te transporteren is en ondanks zijn
beknoptheid Loch voldoende informatie
biedt.' Met deze woorden besluiten de
samenstellers de inleiding van de gebonden opvolger van Woordenboek Middelnederlands (in 1984 in Utrecht verschenen als Aulapocket 94). Hiermee
presenteren zij hun Lexicon nadrukkelijk als concurrent van het aloude, maar
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Middelnederlandsch Handwoordenboek (MNHM ,

nog altijd verkrijgbare

bewerkt door J. Verdam en C.H. Ebbinge Wubben ('s-Gravenhage, 1932;
sindsdien ongewijzigd herdrukt). In
1983 is daar door J.J. van der Voort van
der Kleij nog een Supplement aan toegevoegd, zodat het Middelnederlandsch
Handwoordenboek tegenwoordig in feite
twee banden omvat (hierna: MNHW+).
Door zich te beperken tot `een sterk
verdunde weergave van de Middelnederlandse woordenschat' verslaat de
nieuweling het MNHW+ inderdaad
overtuigend op het punt van handzaamheid: het is beduidend Heiner, dunner
en lichter; alleen al het Supplement is
lijviger dan het Lexicon. Voorziet dit
beknopte woordenboek in een bestaande informatiebehoefte bij de beoogde
gebruiker: qedereen die zich voor studie
of beroep bezighoudt met het Nederlands van 1150-1550'?
Uitgangspunt voor deze bespreking is
een kleine vergelijkende steekproef: ik
heb in beide woordenboeken mijn oog
laten vallen op de artikelen die beginnen
met de letters fa. Het gaat er niet om te
demonstreren dat het MNHW+ meer te
bieden heeft; dat staat op voorhand vast.
Ik wil enkel laten zien wat het gevolg is
van de uitdunning om vervolgens de
vraag aan de orde te stellen of er een
publiek bestaat voor dit woordenboek.
Dan nu de fa *-steekproef. Het Lexicon (ML) telt 27 ingangen die beginnen
met fa, het Handwoordenboek 78, het
Supplement 39 (waarvan 16 niet in het
MNHWvoorkomen). ML geeft 3 woorden die niet in het MNHW+ voorkomen, omgekeerd telt het MNHW 39
woorden die in ML ontbreken, het
Supplementvoegt er nog 16 aan toe. ML
verwijst 4 keer door naar een andere
woordvorm, het MNHW 25 maal en
het Supplement 8 maal. Wie deze cijfers
even tot zich door laat dringen, merkt
op dat het MNHW en het Supplement

behalve veelomvattender ook aanzienlijk redundanter zijn door de verwijzingen. Het is eveneens veelzeggend om te
vergelijken hoe een woord met zijn
vormvarianten, samenstellingen en
afleidingen wordt behandeld. Ik neem
als voorbeeld fabele/favele. Het Lexicon
geeft een vorm: favele en onderscheidt
twee betekenissen (`sprookje' en `verhaal
van een gebeurtenis'), daarnaast wordt
een afleiding in een afzonderlijk artikel
behandeld: favelinghe Cgesprela Wat
stelt het Handwoordenboek hier tegenover? Het MNHW behandelt zowel
fabele als favele in een apart artikel (met
onderlinge kruisverwijzing) en heeft
ook een ingang voor de vormvariant
fabule met een doorverwijzing naar de
twee andere vormen; fabele heeft een
betekenis (`Verdichtsel, fabel'), favele
drie (1. 'Faber; 2. `sprookje, vertelsel,
romantisch verhaal' en 3. 'verhaal van
eene ware geschiedenis'). Daarbij geeft
het MNHW de samenstellingen: fabelenspreker en de afleidingenfavelaer,favelen/fiveleren, favelie met bijbehorende
betekenissen (het Supplement voegt hier
niets aan toe).
Wat leert ons de steekproef? Een
onverwacht gevolg van deze vergelijking
vanuit het standpunt van een gebruiker
— als niet-lexicograaf kan ik ook niet
anders — is dat mijn waardering voor het
MNHW+ aanzienlijk is gestegen. Dat
blijkt een stuk gebruiksvriendelijker dan
ik altijd had gedacht. Waar ik als student
heb geleerd (en aan mijn studenten heb
onderwezen) dat dit karig zou zijn met
verwijzingen, is dit boek bepaald kwistig
in vergelijking met het Lexicon. Dat
geeft overigens (anders dan bij favele)
regelmatig vormvarianten, maar vermeldt die vrijwel uitsluitend na de
`standaardvorm waaronder het woord is
opgenomen. Hoewel die keuze een aanzienlijke ruimtebesparing oplevert, veronderstelt zij een behoorlijke kennis van
het Middelnederlands bij de gebruiker.
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Een ander sterk punt van het MNHW+
blijkt de woordverklaring zelf te zijn: er
worden veel, sours ook subtiele, verschillen in betekenis onderscheiden en
ook vaste uitdrukkingen worden besproken. De betekenis Taber ontbreekt
bij favele in het Lexicon! (het MNHW
gaat anderzijds te ver door de vormvarianten fabele en favele te behandelen
als twee woorden met verschillende
betekenisvelden; dat roept ook vragen
op). Aan de pluspunten van het
MNHW+ yak nog toe te voegen dat
samenstellingen en afleidingen ruimschoots aan bod komen.
De gehanteerde selectiecriteria frequentie, polysemie en noviteit, hebben
naar mijn indruk niet tot een uitgebalanceerd woordenboek geleid. De frequentie is gebaseerd op de woordenschat van het Corpus Gysseling, dus valt
het gehele nieuwe idioom van na 1300
buiten dit criterium! Het zou er de oorzaak van kunnen zijn dat bijvoorbeeld
het niet-literaire Middelnederlands, de
taal van de rederijkers en ontleningen
aan het Frans slecht vertegenwoordigd
lijken te zijn in het Lexicon.
Wie zouden gebaat kunnen zijn bij
dit beknopte woordenboek Middelnederlands? In eerste instantie denk ik
aan de minder geoefende en bemiddelde
lezer van het Middelnederlands: studenten en belangstellenden. Voor beginners
is het Lexicon echter niet erg gebruiksvriendelijk. Overigens lezen deze groepen bij mijn weten tegenwoordig vrijwel
uitsluitend teksten die zijn voorzien van
een parallelvertaling of een ruime
woordverklaring (Middelnederlands
vertalen wordt nauwelijks meer onderwezen). Gevorderde studenten en
onverschrokken archiefbezoekers stuiten vermoedelijk wel op onverklaard
Middelnederlands, maar zijn, evenmin
als professioneel belangstellenden, gediend bij een zo sterk uitgedunde woordenschat. Ik vrees daarom dat de keuze

voor een lichtgewicht Lexicon van zes
ons in combinatie met de gehanteerde
uitgangspunten heeft geleid tot een
overbodig woordenboek. De bewerkers
van de tweede druk hebben gelijksoortige kritiek op de eerste uitgave in de wind
geslagen (van W P. Gerritsen in Ntg 78
(1985) 447-450 en Maaike HogenhoutMulder in de Spektator 15 (1985-1986)
285-288.
Erwin Mantingh

- DIE HISTORIE VAN CONCINC KAREL ENDS
VAN ELEGAST gevolgd door BEATH'S. Karel
ende Elegast. Geschreven omstreeks

1200, door een onbekend dichter. Verteld door Jo Van Eetvelde. Wetenschappelijke begeleiding A.M. Duinhoven. 's-Gravenhage Koninklijke
Bibliotheek 169 G 63. Beatrijs. Geschreven in de 2de helft van de 13de
eeuw door een onbekend dichter. Verteld door Jo Van Eetvelde. Wetenschappelijke begeleiding J.D. Janssens.
's-Gravenhage Koninklijke Bibliotheek
76 E 5. 2 CD's: Poketino 967001-2
(70'04") en 967002-2 (73'08") 1996.

— Beatrijs. Marialegende uit de 13de
eeuw. Stem Tine Ruysschaert, hertaling
Willem Wilmink, zang Chris Nieuwenhuysen, regie Herman Verschelden.
Rene Gailly CD 87903 (51'54"), 1997.
Jo Van Eetvelde en Tine Ruysschaert
hebben ieder de afgelopen decennia een
aanzienlijke staat van dienst opgebouwd
als vertolkers van literaire teksten. Op
hun repertoire staat ook middeleeuws
materiaal: beide Vlamingen brachten
eerder bijvoorbeeld
Van den vos
Reynaerde ten gehore. Enige tijd geleden
verschenen geluidsopnamen van nieuwe
uitvoeringen: Van Eetvelde vertolkt
Karel ende Elegast en de Beatrijs in het
Middelnederlands (de laatste tekst werd
al eerder afzonderlijk op me uitge-
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bracht), Ruysschaert brengt het Mariamirakel in de hertaling van Willem
Wilmink.
De aanpak van beiden verschilt
hemelsbreed. Van Eetvelde werkt met de
Middelnederlandse tekst zoals die is
overgeleverd in handschrift of druk en
laat zich voor de uitvoering adviseren
door literair-historische deskundigen.
Ruysschaert gaat uit van hertalingen. Zo
gaf Van Eetvelde de Middelnederlandse
Reinaert uit het Comburgse handschrift
(ca. 1400) ten beste, Ruysschaert de
bewerking in verzen van Ernst van
Altena (1979). Een ander wezenlijk verschil is dat eerstgenoemde het verhaal in
een studio voorleest en opneemt, wat
resulteert in een me of cd, terwij1 laatstgenoemde de tekst uit het hoofd voordraagt ten overstaan van een publiek; de
geluidsopname is een bijproduct.
Nu de Beatrijs door beiden is opgenomen, doet zich de kans voor om de
opnamen naast elkaar te beluisteren.
Daarbij heb ik twee gebruiksmogelijkheden overwogen: als luistertekst op
school en de uitvoeringen als voorwerp
van wetenschappelijk onderzoek. De
roep om bruikbaar materiaal voor het
onderwijs in Middelnederlandse letterkunde is luid en het ligt dan ook voor de
hand om de lezing van de tekst te cornbineren met het beluisteren van een toegankelijke geluidsopname — mij heugt
de multimediale toediening van de
Gijsbrecht (tekst en geluidsband) op
mijn school en naar verluidt bestaat deze
praktijk nog steeds. Maar ook vanuit
wetenschappelijk oogpunt is de vraag
naar de waarde van opnamen als deze
legitiem. In de inleiding tot de uitgave
met Wilminks vertaling heeft editeur
Theo Meder immers een pleidooi
gehouden voor de Beatrijs als sproke:
`het gedicht was bedoeld als voordrachtstekst; de dichter was tevens de eerste
voordrager; en deze dichter zal een professioneel spreker geweest zijn, die de

Beatrijs op zijn repertoire had.' (Beatrijs.
Een middeleeuws Maria-mirakel. Amsterdam, 1995, p. 27). Van Eetvelde
heeft op dit punt stellig wetenschappelijke pretenties, getuige zijn opmerking
over de opname van Karel ende Elegastin
het boekje bij de cd: 'Het is een poging
om het te doen, zoals de tekst eeuwen
geleden werd voorgelezen aan een
gehoor, dat meestal bestond uit mensen
die niet konden lezen of schrijven. Ik
heb er meerdere jaren over gedaan om de
tekst te zuiveren, talloze malen op te
nemen als repetitie, tot een definitieve
en gerijpte vertolking Icon gemonteerd
worden.'
Een vergelijking tussen beide opnamen levert een paradoxale uitkomst op:
hoewel Van Eetvelde ogenschijnlijk
wetenschappelijk het meest verantwoord te werk gaat, maakt de uitvoering
van Ruysschaert een veel authentiekere
indruk, ondanks — of juist: dankzij — het
feit dat zij zich een aantal vrijheden ten
opzichte van de Middelnederlandse
tekst veroorlooft. Naast het gebruik van
een hertaling en een vrouw in de rol van
verteller-sprookspreker, zijn er kleine
ingrepen die verfrisssend werken: een
zingende vrouwenstem (wat zij zingt
wordt nergens vermeld, maar het klinkt
als een kerkgezang) leidt de luisteraar
binnen in de juiste atmosfeer; op de
achtergrond en aan het slot komt de
zangstem terug. Een enkele overgang
naar een korte passage in het Middelnederlands (bijvoorbeeld in de proloog)
benadrukt dat het om een middeleeuwse tekst gaat; geslaagd is ook de keuze om
de directe rede of en toe (bijv. in een
gebed tot Maria) in de oorspronkelijke
taal te laten zeggen. Deze taalwisselingen belemmeren het begrip niet, omdat
de oorspronkelijke passages welhaast
ongemerkt overvloeien in, en waar
nodig doubleren met, de hertaling van
Wilmink.
Maar het grootste verschil tussen
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beide vertolkingen zit hem wat mij
betreft in de intonatie: Van Eetvelde
heeft een slepende, saaie voordracht.
Zijn stem zakt niet aan het einde van
zinnen; hij laat onnodige pauzes binnen
zinnen vallen op het einde van versregels; ondanks stemwisselingen leest hij
te nadrukkelijk voor. Ruysschaert, daarentegen, vertelt en maakt veel meer de
indruk de tekst in grote lijnen te vertolken en te beheersen. Haar expressievere
voordracht zou wel eens het gevolg kunnen zijn van een sterkere inleving in de
Maria-legende, een vereiste om de tekst
uit het hoofd op een overtuigende wijze
aan een gehoor te kunnen presenteren.
Een sterk punt van Van Eetveldes opname is overigens wel zijn uitspraak van
het Middelnederlands: zo is bijvoorbeeld de natuurlijke wijze waarop hij
overgangsklanken tussen de oo en oe
produceert in groet, en tussen ee-ei in
waerheide voor een Noord-Nederlander
een earopener.
Voldoen deze opnamen voor gebruik
op de middelbare school? Ik bewaar zelf
geen goede herinneringen aan de plechtstatige en saaie opnames van historische
literatuur die werden gebruikt om de
lessen Nederlands te verlevendigen. En
eerlijk gezegd vrees ik dat, ondanks alle
goede bedoelingen, deze opnames evenmin een publiek van middelbare scholieren zullen boeien. Zelfs de fraaie,
ingetogen Beatrijs-performance waarmee Tine Ruysschaert theaters in den
lande afging, loopt een groot risico niet
aan te slaan bij een middelbare-schoolpubliek...
Hebben deze uitvoeringen wetenschappelijke waarde? Een imitatiepoging als die van Van Eetvelde maakt het
de literatuurhistoricus mogelijk zijn
papieren indrukken en theorieen te
toetsen aan een live-uitvoering. Die confrontatie van de theorie met de praktijk
kan de wetenschappelijke blik scherpen
en verrijken; in andere historische disci-

plines, zoals de archeologie en muziekwetenschap, heeft men hier meer ervaring mee. Natuurlijk is deze waarde
betrekkelijk. Dat wetenschappers er zich
ook niet al teveel aan gelegen laten liggen, wordt duidelijk als we het smalle
spoortje volgen dat de Reinaert-uitvoeringen van Van Eetvelde en Ruysschaert
in de vakliteratuur hebben getrokken
(afgezien van de fraaie facsimile-uitgaven waartoe de opnamen van Van
Eetvelde de aanzet hebben gegeven).
Het aspect waarnaar de aandacht uitging was de voordrachtsnelheid.
Zoals er grote verschillen bestaan in
tempi bij de uitvoering van oude
muziek, verschilt de duur van de Beatrijs
al naar de gelang de performer: Van
Eetvelde heeft 56:44 minuten nodig
voor de ruim 1000 versregels, terwijl
Ruysschaert er minder dan 50 minuten
over doet, zonder een ogenblik een
gehaaste indruk te maken (de opname
duurt 51:54 minuten, maar bevat, als
gezegd, een muzikale omlijsting en
enkele tekstuele doublures). Bij de
Reinaertwas dit verschil nog veel groter.
Hoewel er aan Ruysschaerts Reinaertuitvoering indertijd geen blijvende
vorm is gegeven, is deze niet onopgemerkt gebleven in de vakliteratuur
dankzij een op de valreep ingelaste voetnoot. De noot staat in Reinaert primair
(Utrecht, 1983), een boekje met de uitgewerkte tekst van een lezing die F.P. van
Oostrom in april 1982 had gehouden
voor het 37ste Filologencongres. Van
Oostrom betoogt erin dat de Reinaert
geschreven is voor een adellijk publiek.
In het voorbijgaan wijst hij andere
publiekshypothesen beslist van de hand,
waaronder de aanname van Hellinga dat
de Reinaert op het marktplein voor het
gewone yolk zou zijn uitgevoerd. Een
van Van Oostroms bezwaren hiertegen
is de omvang van de tekst: 'Maar is de
voordracht van een roman van een dikke
drieduizend verzen in een marktsituatie
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wel zo voorstelbaar?' De vraag is retorisch, het beoogde antwoord negatief.
Maar dan komt de voetnoot: Anders
dan ik altijd aannam, sluit de omvang
van de Reinaert voordracht in een sessie
niet uit. In mei 1982 [dat is dus een
maand na de lezing; E.M.] werd de tekst
(in Van Altena's Licht bekortende hertaling) door Tine Ruysschaert in Brussel
voorgedragen; de voordracht duurde
slechts 1 1/2 uur, onderbroken door een
pauze ter hoogte van vs. 1750. Toch
blijft de voordracht van deze subtiele
Middelnederlandse tekst op een rumoerige markt — door Hellinga c.s. vanzelfsprekend geacht — voor mij hoogst problematisch' (p. 12-13 noot 8).
Via dit terzijde over de vraag 'hoe snel
droegen middeleeuwse voordragers
voor?', duikt Ruysschaerts Reinaert-uitvoering in 1990 nogmaals op in een
wetenschappelijke publicatie, opnieuw
in een voetnoot. In haar proefschrift

Aymijns kinderen hoog te paard. Een
studie over Renout van Montalbaen en
de Franse Renaut-traditie (Hilversum,
1990) betoogt Irene Spijker dat het
Oudfranse chanson de geste Renaut de
Montauban in parten Tangs mondelinge
weg de Middelnederlandse taalgrens
heeft gepasseerd. Ruysschaerts voordracht wordt vergeleken met de opname
van hetzelfde dierdicht door Jo Van
Eetvelde. Punt van vergelijking is de
duur van beide uitvoeringen. Het verschil is immers verbluffend: anderhalf
uur tegenover drieenhalf uur, een verschil dat maar voor een heel klein deel
kan worden toegeschreven aan de Licht
bekortende hertaling van Van Altena.
Terecht stelt Spijker: 'Het tempo waarin
een middeleeuwse jongleur reciteerde of
zong, zal afhankelijk zijn geweest van
persoon en "arbeidsomstandigheden"'
(p. 228, noot 121). Vervolgens neemt ze
wel een vaste bovengrens aan voor een
aantal verzen per voordrachtsessie op
grond waarvan ze in de lijn van de roma-

nist Rychner uitspraken doet over de
verhaalstructuur.
Overigens zou men zich ook op basis
van dit verschil kunnen afvragen of
voorlezen langzamer gaat dan voordragen (of spraken `Middelnederlanders' —
met Van Eetvelde — langzamer...?). En
daar valt nu nog de complicerende
observatie aan toe te voegen dat
Ruysschaert zelf zeer uiteenlopende
voordrachtstempi hanteert, grofweg
varierend van 2000 versregels per uur
(Reinaert) tegenover 1000 per uur
(Beatrijs). Een overijverige onderzoeker
zou de hypothese kunnen lanceren dat
er een verband bestaat tussen voordrachtsnelheid en genre, maar die vindt
Van Eetvelde op zijn weg die immers een
vast tempo heeft van pakweg 1000 verzen per uur, ongeacht de aard van de
tekst...
Het zal duidelijk zijn dat ik ondanks
alle goede bedoelingen van de uitvoerenden mijn bedenkingen heb bij de
bruikbaarheid van deze geluidsopnames
op school en in de wetenschap. Het is
voor de vertolkers te hopen dat ik er
helemaal naast zit.
Erwin Mantingh
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Nelleke Moser
Bertram Mourits
De Achttiende Eeuw (1998, 2) bevat
drie artikelen over de exegeet Balthasar
Bekker (1634-1698), vooral bekend
geworden als bestrijder van het bijgeloof. De auteurs zijn J.W. Buisman, W.
van Bunge en J. van Sluis. Ook in de
vierde bijdrage (E. Hagen, Antikatholicisme, nationaal besef en de Nederlandse spectators, ca. 1750-1800')
wordt Bekker nog kort genoemd.

en diverse bibliotheken, waaronder de
bibliotheek van Lodewijk XV (nu de
Bibliotheque Nationale) in Parijs, hoewel zijn belangstelling zich zeker niet
beperkte tot boeken alleen. Het nummer bevat een bespreking van TS.
Tijdschrift voor tijdschriftstudies door H.
Hafkamp.

Bzzlletin (1999, 265) is een themanummer over cult, een onderwerp waar
Het Bilderdijkmuseum (16, 1999)
wordt grotendeels gevuld met een lezing
van G.J. Johannes, over `Metaforen voor
het dichterschap bij Willem Bilderdijk
(en Albert Verwey)'. Johannes laat zien
dat Bilderdijk van zeer veel, en ook van
tegenstrijdige beelden gebruik maakt:
pijl, zweep, vogels, vuurtoren, etc.

De Boekenwereld (1998-1999, 3)
bevat een artikel van W. Franks over de
orangistische grafisch kunstenaar
Romeyn de Hooghe en de pamflettenoorlog die zich afspeelde in 1689 en
1690. Ook is er een bijdrage over maritieme metaforen op politieke prenten,
door H. Slechte. Besproken worden de

Jaarboeken voor Nederlandse boekgeschiedenis 1997 en 1998, beide door Ch.
Keijser.
In De Boekenwereld (1998-1999, 4)
presenteert S. de Ruyter de ontdekking
van een vroege ets van Willem Witsen.
J. van Waterschoot schrijft over het dagboek van Samuel Luchtmans, `een reislustig boekhandelaar' uit de achttiende
eeuw. Luchtmans bezocht onder meer
de drukkerij van Plantijn in Antwerpen

nauwelijks Nederlandse literatuur bij
komt kijken. Wel veel Angelsaksische
literatuur en cultuur: David Foster
Wallace, Douglas Copland, het computerspel Tomb Raider dat Lara Croft als
hoofdpersoon heeft, Joseph O'Conner,
Nick Cave en anderen. Bzzlletin (1999,
266-267) gaat over wiskunde en literatuur. Onder andere met bijdragen van
Rein Bloem over Der Mouw, J.
Heymans over Frida Vogels, Fokko Jan
Dijksterhuis over Constantijn en
Christiaan Huygens.

De Franse Nederlanden/Les Pays-Bas
Francais (24, 1999) bevat een historische bijdrage over de eerste wereldoorlog (Luc Devoldere), een politiek-sociale analyse van de grens tussen Frankrijk
en Belgie (Judith Martin-Desmidt), een
artikel over recente Franse film (Jan
Temmerman), dans (Chantal Tardif) en
een vertaling van Guido Gezelle (door
Liliane Wouters).

De gids (1999, 8) gaat over buitenwijken, en daarmee al snel over Amerika
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(de suburbs komen aan de orde in werk
van Dirk van Weelden en Martin Bril),
Engeland (Simon Frith, 'De voorstad in
de Britse rock- en popmuziek'. Het
nummer wordt ingeleid door een
sociologische beschouwing van Rene
Boomkens: `Babbelen in het paradijs.
Van buitenhuis tot woonerf, of de
Werdegang' van de suburbanisatie'.

In het honderdeerste geboortejaar van
Vestdijk wordt eigenlijk opmerkelijk
veel over hem geschreven. Nu weer in

Hollands maandblad (1999, 6/7).
Hans van den Bergh schrijft een beschouwing over `Vestdijk en het komische'. Vestdijk mikt niet op de guile lach,
maar zijn werk getuigt van 'stifle geamuseerdheid'.

In Literatuur (1999, 2) breekt R.
Schenkeveld-van der Dussen een lans
voor Betsy Hasebroek (`Waarom vergeten? De schrijfster Betsy Hasebroek
(1 8 1 1 - 1 887)) . Als redenen voor het feit
dat Hasebroek in de vergetelheid raakte,
noemt Schenkeveld het feit dat haar eerste romans anoniem verschenen en de
thematiek van de romans: gevoelig
christendom, liefde en lijden. Achteraf
bezien schuilt het bijzondere van
Hasebroeks schrijverschap in het combineren van een persoonlijke emotie
met een bepaald decor en een vaste tijd;
zo spreekt ze over haar `zaturdagavondgevoel'. A. van der Bremt schrijft over
Nescio's (Gronloh's) verwijzingen naar
zijn romanpersonages en naar zijn
schrijverschap in zijn natuurdagboek.
De zeventiende-eeuwse schrijver Pieter
van Hoorn staat met zijn Confucius
Batavus, het eerste Nederlandse dichtstuk naar het Chinees, centraal in een
bijdrage van W. Idema. F. Kramer laat
zien hoe het komische rederijkerstoneelstukken functioneerden als 'machines a

rire'. Haar artikel biedt door middel van
foto's van hedendaagse opvoeringen en
veel parafrasen van de inhoud van esbatementen een goede indruk van wat zestiende-eeuwse humor voor een actueel
publiek kan betekenen. R. Agterberg
buigt zich over de vraag welke criteria
gehanteerd moeten worden bij het
opnemen van Zuidafrikaanse auteurs in
de nieuwe literatuurgeschiedenis. Tot
slot reageert C. Offermans op Anbeeks
artikel over de toekomst van de roman
in het vorige nummer van Literatuur. F.
Ruiter en W. Smulders haken op deze
discussie in met het stuk Anbeek is
`pop', Offermans is `gek'. Kanttekeningen bij een broedermoord', waarna
de discussie beslecht wordt in een
`Nawoord' door Anbeek. Het nummer
bevat onder meer recensies van: P.
Thissen, Werk, netwerk en letterwerk van
de familie Van Hooghstraten in de zeventiende eeuw en S. Stegeman, Patronage en
dienstverlening. Het netwerk van Theodorus Janssonius van Almeloveen (beide
door P.J. Verkruijsse); R. van Stipriaan,
Leugens en vermaak. Boccaccio's novellen
in de kluchtcultuur van de Nederlandse
renaissance (door A.C.G. Fleurkens);
W. Scheepsma, Deemoed en devotie. De
koorvrouwen van Windesheim en hun
geschriften (door G. Blanken-Aarsen);
W. Frijhoff, H. Nusteling en M. Spies
(red.), Geschiedenis van Dordrecht van
1572 tot 1813 (door E. Grabowsky).
Literatuur (1999, 3) bevat een bijdrage van E. Stronks over de vraag welke
invloed zeventiende-eeuwse domineedichters op de Nederlandse moraal uitoefenden. Stronks komt tot de conclusie
dat 'de Nederlander' waarschijnlijk al
veel eerder doordrongen was van het feit
dat matigheid de maat van alle dingen
moest zijn en dat de invloed van de predikanten slechts betrekkelijk was ("Elk
wordt gesticht, door de gesangen die ik
dicht'. Grootspraak van de predikantdichters?'). J. Gera laat in een bijdrage
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over het beeld van de molen in het werk
van Leopold en Mondriaan zien in hoeverre deze vorm van comparatisme het
werk van Nederlandse auteurs toegankelijk kan maken voor buitenlandse
wetenschappers en studenten. N. Laan
schrijft over Mulisch, Reich en de psychoanalyse. J. van Luxemburg vergelijkt
in de rubriek 'Lucifer is geen Hamlet'
een negentiende-eeuwse Noorse overspelroman met Nederlandse equivalenten. N. Noordervliet en H. Stouten
brengen Betsy Hasebroek tot leven (zie
ook de vorige aflevering van Literatuur). 0.-S. Tromp beschrijft een literaire wandeling door Amsterdam en laat
zijn bijdrage volgen door een beredeneerde bibliografie van zevenendertig
gidsen voor literaire wandelingen in
Nederland, van Amsterdam tot Winterswijk. Het nummer bevat recensies
van W. van Anrooij, Heiden van weleer.

De Negen Besten in de Nederlanden
(1300-1700) (door P. Franssen); J.
Janssen (red.), Omnibus idem. Opstellen
over P.C. Hooft ter gelegenheid van zijn
driehonderdvijfi-igste sterfdag en J. Janssen (red.), Zeven maal Hooft. Lezingen
ter gelegenheid van de 350ste sterfdag van
P.C. Hooft (beide door M. van Ottegem); J. Revius, Licht op Deventer. De
geschiedenis van Overijssel en met name
van de stad Deventer. Boek 6 (16191640). Uit het Latijn vertaald en toegelicht door A.W.A.M. Bude, G.T.
Hartong en C.L. Heesakkers (door J.
Waszink); Multatuli, Max Havelaar ofde

koffiveilingen der Nederlandsche Handelmaatschappy. Uitgegeven en toegelicht
door A. Kets-Vree (door G. Termorshuizen); O. Heynders, Langzaam leren
lezen: Paul Rodenko en de poezie (door Y.
van Dijk).

Maatstaf (1999, 4) is een mooi nummer. Een lezing' van Arthur Japin leest
als een verhaal over literair illusionisme,

Gerrit Krol schrijft over de elektronische
roman, een betoog dat hij afsluit met
een opmerkelijk sentimenteel pleidooi
voor de papieren bladzijde. In dit nummer staan gedichten van onder andere
Th. van Os, Ilja Leonard Pfeijffer,
Esther Jansma, en verhalen van Desanne
van Brederode en — hoogtepunt — een
prachtig verhaal van Christie Hofmeester, 'Huisgenoten dat louter bestaat uit notities en kattebelletje: 'Roos,
zou je willen afwassen s.v.p.?'

In Madoc (1999, 1) schrijft E. Peer over
de politieke macht die een middeleeuwse dichter kon uitoefenen aan de hand
van het voorbeeld van een lofdichter aan
de Welshe hoven. G. van Tussenbroek
geeft een Latijns dierenepos een plaats in
de Laatlatijnse literatuurgeschiedenis
aan de hand van inhoud, opbouw,
plaats, auteur, datering, traditie, bronnen, publiek en betekenis. J. Laemers
schrijft over de theorie en de praktijk
van de Imitatio Christi in het werk van
Henricus Suso en 0. Vervaart besteedt
aandacht aan de film Al Massir (Libanon
1997) over Averroes, in het kader van de
reeks `Middeleeuwen en film'. Het
nummer bevat recensies van onder
andere F. Willaert (red.), Veelderhande

liedekens. Studies over het Nederlandse
lied tot 1600 (door J.W. Bonda).
In de eerste twee bijdragen van

Madoc (1999, 2) staat de liefde centraal:
E. Mulders, `Omnia vincit amor. De
antieke liefdesgod in de middeleeuwen'
en G. Brinkhorst liefdesziekte en de
middeleeuwse minnaar in Spaanse literatuur'. Brinkhorst zet de visies van een
theoloog, een dichter en een romanschrijver tegen elkaar af. J. van Molenbroek laat zien dat Cesarius van Heisterbach de wonderlijke gebeurtenissen die
hij in zijn Dialogus miraculorum beschreef echt niet zelf verzon, maar ontleende aan verslagen van ooggetuigen,
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zoals het verhaal over het hemelse leger
van martelaren dat kruisvaarders te hulp
schoot in een slag tegen de Saracenen in
1217. P. Kegel geeft websites voor middeleeuwse letterkunde. Het nummer
bevat onder meer recensies van Het leven

van de zalige maagd Clara. De middelnederlandse bewerking van de Legenda
Sanctae Clarae virginis. Opnieuw naar
het handschrift uitgegeven, vertaald en
ingeleid door L. Jongen en L. Jongen,

Heili genlevens in Nederland en Vlaanderen (beide door A.B. Mulder-Bakker);
M. Smeyers, Vlaamse miniaturen van de
8ste tot het midden van de 16de eeuw. De
middeleeuwse wereld op perkament (door
M. Meuwese).

In Mededelingen van de Stichting
Jacob Campo Weyerman (1999, 1)
schrijft L. van de Poi over literatuur en
werkelijkheid, representatie en realisme
in 'Jacob Campo Weyerman en de prostitutie van zijn tijd'. De vrouwen over
wie Weyerman schrijft, blijken echt te
hebben bestaan, hoewel hij hun dubieuze reputatie misschien aandikte om de
slechtheid van de vrouw in het algemeen
te illustreren. S. van der Zee besteedt
aandacht aan Johan Willem Ripperda,
over wie Weyerman een biografie begon.
F. Wetzels schrijft over Weyerman en
Delft, waarin niet alleen Weyerman sr.
aan bod komt, maar ook zijn bastaardzoon, de pruikenmaker Jacobus Weyerman. Het kritische tijdschriftje De
Modese Groltrompetter (1741), uitgegeven door Weyermans vijand Hermanus
van den Burg, wordt besproken door
A.J. Hanou. De bespreking wordt
gevolgd door een editie van het eerste
nummer van dit tijdschrift, eveneens
verzorgd door Hanou. Verder bevat deze
aflevering recensies van: I. Weekhout,

Boekencensuur in de Noordelijke Nederlanden. De vrijheid van drukpers in de
zeventiende eeuw (door F.A. Janssen);
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T. Jongenelen, Van smaad tot erger.
Amsterdamse boekverboden 1747-1794
(door R. Dekker); D. Kraakman, Kermis
in de hel. Vrouwen en het pornografisch
universum van de 'Enter' 1750-1850
(door M. van Vliet); D'openherti ge
Juffiouw, ofd' ontdekte geveinsdheid (ed.
J. Kloek, I. Leemans, W. Mijnhardt)
(door P. van Oostrum); Jacob Campo
Weyerman, De Naakte Waarheyt (1737)
(inl. en ed. A.J. Hanou) (door F. van
Lamoen).

Mededelingen van de Stichting
Jacob Campo Weyerman (1999, 2) is
een themanummer over het muziekleven in de achttiende eeuw. Bijdragen
zijn: M.A. van der Heijde-Zomerdijk,
`The development of public concerts
during the late seventeenth and eighteenth centuries'; N. Klinkeberg, 'Liefhebbers en meesters. Een samenspel tot
bevordering der toonkunst 1770-1840';
C. van Heertum, 'Philipp Joseph Frick
(1742-1798) . Music and millenarianism in the late eighteenth century I'.
Niet over muziek gaat de bijdrage van
J. Bruggeman over een onbekend werk
van J.C. Weyerman, de Redenvoering
over het Geheugen, dat een tijdlang
spoorloos was omdat het als A-katern in
een ander werk van Weyerman was
opgenomen. Bruggeman laat, met een
editie van beide teksten, zien dat dezelfde tekst gedeeltelijk reeds als aflevering
van Net Oog in 't Zeil door Weyerman
was gepubliceerd. Het nummer bevat
recensies van R. Dekker, Lachen in de

Gouden Eeuw. Een geschiedenis van de
Nederlandse humor (door P. Altena);
Justus van Effen, De Hollandsche Spectator nrs. 31-60 (8 februari 1732-23 mei
1732). Ed. E. Groenenboom-Draai
(door P. van Oostrum); Justus van Effen,

De Hollandsche Spectator 106-150 (31
oktober 1732- 3 april 1733). Ed. S.
Gabriels (door S. Verhaar); A. de Haas,

De wetten van het treurspel. Over ernsti g
toneel in Nederland, 1700-1772 (door
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B. Pratasik); R.J.G. de Bonth, 'De ari-

lyse van het werk van Piet Vroon door

starch van 't r. De grammatica' uit Douwe Draaisma met als leidraad het
Balthazar Huydecopers Proeve van Taal- thema `tijd'; alweer een aflevering in de
en Dichtkunde (1730) (door M. van serie Dichters die nog maar namen lijken, waarin A.L. Sotemann Victor E.
van Vriesland aan de vergetelheid poogt
te ontrukken. Kris Humbeeck schrijft
over de blijvende invloed van Louis Paul
Boon (een indirecte aankondiging van
zijn eigen biografie die op punt van verschijnen staat). Bart Vervaeck bespreekt
het recente werk van Willem Jan Otten,
dat in niet geringe mate beInvioed is
door zijn toewijding aan het geloof, volgens Vervaeck overigens bepaald geen
belemmering voor de productie van
goede literatuur. Tevens in dit nummer
Het electronische tijdschrift Neder-L een interessante bijdrage van Louis van
(1999, 7) bevat de evenementenagenda, Dievel over Kamagurka en Herr Seele.
Ons erfdeel (1999, 3) besteedt aantwee vacatures voor docenten Nederlands in het buitenland, de presentatie
dacht aan verschillende aspecten van een
van her pas opgerichte Willem Elsschot
multiculturele maatschappij: De vraag
Genootschap, de aankondiging van
`De Islam: thuis in Vlaanderen?' wordt
symposia op het gebied van taal- en let- door Herman de Ley genuanceerd ontterkunde en korte besprekingen of aan- leed. Ook de (al dan niet vermeende)
kondigingen van de volgende publika`verengelsing' van het Nederlands wordt
ties: C.J. Aarts, Havank-bibliografie. Dl. besproken (door C.J.W. Zwart). Yves
I: De eerste drukken uit de periode 1935- van Kempen schrijft over het werk van
1964; Forum Antiquarian Booksellers. Anil Ramdas en er is tevens aandacht
The childrens world of learning 1480- voor klassieke literatuur, waarbij Luc
1880. Catalogue 100, part 7; Constantijn Devoldere zelfs, weinig cultuurpessiHuygens Instituut voor tekstedities en
mistisch, over een `opmars' spreekt.
intellectuele geschiedenis. Jaarverslag Verder in dit nummer: een artikel van
1998; Index Bilderdijk-Museum 1-15
Ed Leeflang over de poezie van Herman
(1984-1998). Omdat de informatie in de Coninck.
Neder-L vaak betrekking heeft op zaken
en gebeurtenissen die al voorbij zijn op
het moment dat deze Periodiek-afleveOns Geestelijk Erf (1998, 2) bevat de
ring verschijnt, kan men zich voor een
Engelse vertaling van een artikel van A.
actuele stand van zaken beter op Neder- Deblaere S.J. uit 1971 (Temoignage
L abonneren door een mail te sturen mystique chretien) over de problemen
naar listserv@nic.surfnet.nl met als die een wetenschappelijke benadering
van mystieke ervaringen met zich meeboodschap: sub neder-I uw voornaam/
voorletters uw-achternaam.
brengt. X. Zhang schrijft over de ontmoeting tussen mens en God in
Ruusbroecs Geestelike brulocht. H.
In deze aflevering van Ons erfdeel Kienhorst en M. Kors bespreken en
(1999, 2) staan onder andere: een anaediteren een fragment van Ruusbroecs
Vliet); L. Mulder en W. Frijhoff (red.),

Een onderschatte universiteit. 350 jaar
Gelderse academie in Harderwijk (door
A. Hanou); J.C. Streng, Het is than zeer
briljant. Aspecten van het Zwolse culturele leven tijdens de overgang van het ancien
regime naar moderne tijd (door A.
Hanou); J.-D. Mellot, L'edition Rouennaise et ses marches (vers 1600-viers 1730).
Dynamisme provincial et centralisme
parisien (door M. van Vliet).

4 31

PERIODIEK

Spieghel der eeuwigher salicheit uit een
onbekend Ruusbroec-verzamelhandschrift. Belangrijk zijn hun bevindingen
met betrekking tot de plaats die dit fragment inneemt binnen de overlevering
van Ruusbroecs werken; het blijkt dat er
een doelbewuste, grootschalige verspreiding van zijn werk door middel van
afschriften plaatsvond. J. Reynaert bespreekt en editeert twee autografen uit
de late middeleeuwen waarin een (waarschijnlijk vrouwelijke) auteur verslag
doet van mystieke ervaringen op een
manier die past in de traditie van
Ruusbroec. G. de Baere laat in een lezing
ter nagedachtenis aan Andre Lefevere
(1945-1996) zien hoe diens vertaling
van Ruusbroecs Vanden blinkenden Steen
tot stand kwam. Voorts bevat dit nummer recensies van W. Scheepsma,
Deemoed en devotie. De koorvrouwen van
Windesheim en hun geschrifien (door C.
Lingier) en van L. Jongen, Heiligenlevens
in Nederland en Vlaanderen (door M.
Piters).

De Parelduiker (1999, 1) is een themanummer over Hans Lodeizen met bijdragen van E.W.A. Henssen (19501999) en R. Bos. M. van der Aa schrijft
over E. du Perron en de uitgave van erotica. De eerste aflevering van een nieuwe
rubriek over schrijvers en proefschriften
(`Hora est') is gewijd aan W.F. Hermans
(door R. Delvigne).
De Parelduiker (1999, 2) bevat bijdragen van F. Oerlemans en P. Janzen
(`De chemie tussen Plato en Nes. Over
de liefdes van Chap van Deventer');
R. Delvigne en L. Ross ("`Ik weet mijn
pleitbezorger leeft". Brieven van Jacob
Israel de Haan aan dominee Haspels,
1904-1911'); A. van der Bremt ("Dan
maar niet bekend". Waarom Nescio zijn
roman nooit schreef'); M. Harlaar (`Het
penseel in de inkt gedoopt. Jac. van
Looy — schilder en schrijver'). In de

rubriek 'Flora est' staat Menno ter Brook
centraal (door L. Hanssen).

In Queeste (1999, 1) schrijft K. Heene
over automutilatie en gender in middeleeuwse heiligenlevens, E. Kwakkel over
ouderdom en genese van de veertiendeeeuwse Hadewijch-handschriften, J.
Reynaert over de functie (werkinstrument voor een kopiist) en de samenstelling van het Geraardsbergse handschrift
en H. Kienhorst over notities in een
handschrift van een Brugse koopmansfamilie over reizen naar Rome en het
Heilige Land. Het nummer bevat recensies van: K. van Dalen-Oskam, Studies
over Jacob van Maerlants Rijmbijbel
(door A. Berteloot); G. Herchert, 'Acker

mir mein bestes Feld. Untersuchungen zu
erotischen Liederbuchlieder des spaten
Mittelalters (door M. de Bruin); M.K.A.
van den Berg, De Noordnederlandse historiebijbel. Een kritische editie met inleiding en aantekeningen van Hs. Ltk 231
uit de Leidse Universiteitsbibliotheek
(door K. Goudriaan); K. Smoker en Th.
Verbeij, Collecties op orde. Middelneder-

landse handschriften uit kloosters en semireli gieuze gemeenschappen in de Nederlanden (door E. Kwakkel); Mariken van
Nieumeghen Elckerlijc. Zonde, hoop en
verlossing in de late middeleeuwen. Vert.
door W. Wilmink, ingeleid en geediteerd door B.A.M. Ramakers (door E.
Strietman); R. Schlusemann and P.
Wackers (Hg.), Die speitmittelalterliche

Rezeption niederliindischer Literatur im
deutschen Sprachgebiet (door U.
Zellmann).

Polemiek is een wat groot woord voor
het antwoord dat Anthony Mertens in
De revisor (1999, 2) onder die kop geeft
aan Marcel Moring. In een beleefde
reactie op diens Frans Kellendonklezing
bespreekt hij aard, functie en stand van
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taken in de literatuurkritiek. De dagen
van Merlyn zijn voorbij, toen er serieuze
pogingen gedaan werden de klooftussen
krant en universiteit te overbruggen.
Teveel boeken en te weinig tijd bedreigen de bezinning die bij het genieten
van literatuur hoort.

In Septentrion (1999, 2) onder andere
een bijdrage van Hugo Brems over
recente Nederlandse poezie, een artikel
over Jan Hoets SMAK in Gent (Eric
Bracke) en een artikel over Nederlandse
film in Frankrijk (Harry Bos).

In Spiegel der letteren 1999, 2 analyseert A.M.J. van Buuren een lied van
Suster Bertken om aan te tonen hoe weloverwogen de constructie, de woordkeus en de verwijzingen naar de bijbel
zijn. Het lied heeft, in tegenstelling tot
wat men bij een oppervlakkige lezing
zou vermoeden, een hechte structuur
door de herhaling van woorden en rijmen. A. Maljaars herinterpreteert P.C.
Hoofts Geeraerdt van Velsen. Maljaars'
kanttekeningen hebben zowel betrekking op de literaire plaatsing van het
stuk als op Hoofts politieke opvattingen. Het nummer bevat recensies van
D. de Geest, P. Aron, D. Martin (red.),

Hun kleine oorlog. De invloed van de
Tweede Wereldoorlog op het literaire Leven
in Belgie (door L. Simons) en van 0.
Heynders, Langzaam leren lezen. Paul
Rodenko en de poezie (door H. Brems).

In Tirade (1999, 2) komt Adriaan
Morrien voor als de auteur van enkele
gedichten, en als het onderwerp van een
artikel van Thomas Vaessens, Aanvallig
als een naakt kind. Morrien en de ironische romantiek van Lucebert'. Vaessens
legt uit waarom Morrien Lucebert niet
helemaal begreep, en ook niet kon

begrijpen. Guus Middag stelt een' alfabet samen over Chris van Geel, geheel in
stijl van Barbarber, het tijdschrift waaraan Van Geel veel heeft bijgedragen. Het
is een prachtige micro-biografie geworden.

TNTL 1999, 2 bevat een bijdrage van
V. Fraters "'Vanden leeuwe went hi lam".
Alchemie en religie in de Middelnederlandse vertaling van Tabula chemica' . In deze tekst combineert de vertaler
als een van de eersten in de middeleeuwse alchemistische traditie alchemistische en christelijke beelden, gebruik
makend van associatie en typologie. W.
Waterschoot bespreekt de manier waarop Jan van der Noot en Daniel Heinsius
gecanoniseerd werden dankzij de cornmentaren bij hun werk, een vorm van
tekstkritiek die tot dan toe alleen op
klassieke auteurs wend toegepast. Waterschoot gaat in op de verschillen tussen
beide commentaren, die respectievelijk
door Van der Noot zelf en door Petrus
Scriverius geschreven werden. I. Glorie
gaat aan de hand van veertien kritieken
van de hand van Aarnout Drost na, wat
diens literatuuropvattingen waren. R.
de Bonth schrijft een bijdrage annex
recensie over edities en vertalingen van
Adriaen Verwers Linguae Belgicae idea
grammatica (1701). Zijn bespreking
heeft betrekking op Adriaen Verwer,
Schets van de Nederlandse taal. Grammatica, poetica en retorica. Naar de editie
van E. van Driel vertaald door J. Knol.
Bezorgd door Th.A.J.M. Janssen en J.
Noordegraaf m.m.v. A.J. Burger, L.F.
van Driel, A.J. Kleywegt en H. Stouthart. Overige recensies op het gebied
van de letterkunde in dit nummer: W.L.
Braekman, Middeleeuwse witte en zwar-

te magie in het Nederlands taalgebied.
Gecommentarieerd compendium van
incantamenta tot einde 16de eeuw (door
E. Huizenga); E. Huizenga, Een nutteli-
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ke practijke van cirurgien. Geneeskunde
en astrologie in het Middelnederlandse
handschrift Wenen, Osterreichische
Nationalbibliothek 2818 (door 0. Lie);
D. Heinsius, Auriacus, sive Libertas
saucia (1602). Ed. J. Bloemendal (door
J. Konst); P.C. Hooft, Granida. Spel. Ed.
L. van Gemert en L.P. Grijp (door
A.C.G. Fleurkens); N. Laan, Het belting

van smaak. Twee eeuwen academische
literatuurgeschiedenis (door F. Ruiter);
H.G.M. Prick, In de zekerheid van eigen
heerlijkheid. Het leven van Lodewijk van
Deyssel tot 1890 (door L. Custers).

In Vooys (1999, 2) daagt Frank van
Gestel de verzamelde neerlandistiek uit
om iets te doen aan de congenaakbaarheld' van P.C. Hoofts Histoorien, diens
grote ongelezen historische meesterwerk. Het is een oproep een editie
samen te stellen. Gaston Franssen
schrijft negen bladzijden over een
gedicht van Simon Vestdijk: 'De uiterste
seconde'. Op allerlei manieren (close
reading, tekstanalyse, structuuranalyse)
probeert hij vat te krijgen op het gedicht
waarover de critici niet uitgesproken
raken.

De Zeventiende Eeuw (1999, 1) bevat
bijdragen aan het congres `Spel en spelen in de zestiende en zeventiende eeuw',
gehouden op 27 en 28 augustus 1998.
Het thema werd belicht vanuit literair,
kunsthistorisch, medisch, ethisch en
moraaltheologisch perspectief. De volgende bijdragen raken het terrein van de
Nederlandse letterkunde: R. van
Stipriaan, 'Het theatrum mundi als
ludiek labyrint'; W. Franits, 'Rene van
Stipriaan's concept of the ludic in seventeenth-century Dutch farces and its
application to contemporary Dutch
painting'; M. Westermann, Adriaen van
de Venne, Jan Steen, and the art of
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serious play'; J. de Landtsheer, 'llspret:
Justus Lipsius en andere humanisten uit
de Nederlanden op glad ijs'; M. Barendvan Haeften, 'Men moet den bal speelen
soo alsse leyt'; J. Becker, Plaatjes en
praatj es' ; F. C. van Boheemen en Th. C.J
van der Heijden, `Rebustaal op Hollandse rederijkersblazoenen'; H. Luijten
en W. van Dongen, `Heilzame bronnen
en verkwikkende baden' (over een
embleembundel waarin het bezoek aan
een badplaats met geneeskrachtige
bronnen gethematiseerd en gepropageerd wordt). Het nummer bevat signalementen van de volgende publicaties:
M. Barend- van Haeften en A.J.
Gelderblom (red.), Buyten gaets. Twee

burleske reisbrieven van Aernout van
Overbeke (door Th. Stevens); A.
Schapendonk,
Die widerspensti gen
Niederlande. Friihneuzeitlicher niederlandischer Buchbestand der Universitatsbibliothek Marburg (door B.P.M.
Dongelmans); Y. Rodriguez Perez
(samenst.), De hond van de hertog van
Alva (door H.F.K. van Nierop); B.
Westerweel (red.), Anglo-Dutch relations
in the field of the emblem (door A.J.
Hoenselaars); O.S. Lankhorst en P.G.
Hoftijzer, Drukkers, boekverkopers en

lezers in Nederland tijdens de Republiek.
Een historiografische en bibliografische
handleiding (door E.M. Grabowsky);
L.P. Grijp, Het Wilhelmus en zijn buren.
De dynamiek van de nationale hymne in
West-Europa en A. Maljaars, Het
Wilhelmus: auteurschap, datering en
strekking (beide door E. Stronks);
E.O.G. Haitsma Mulier, C.L. Heesakkers, P.J. Knegtmans e.a. (red.),

Athenaeum Illustre. Elf studies over de
Amsterdamse Doorluchtige School, 16321877 (door J. Salman); E. Kloek e.a.
(red.), Vrouwen en kunst in de Republiek.
Een overzicht (door L. Jensen).
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