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Inleiding
Toen op 17 januari 1997 zo ongeveer de complete universitaire letterkundige
Neerlandistiek van Nederland, België en Extra muros zich in de vergaderzaal van de
Eerste Kamer te Den Haag had verzameld om de grote lijnen uit te zetten voor een
nieuwe geschiedenis van de Nederlandse literatuur, was een van de problemen die
ter discussie stonden dat van de ‘Grenzen en geledingen van de Nederlandstalige
literatuur’.2 Het gebruik hier van het woord ’Nederlandstalige’ in plaats van ‘Nederlandse’ geeft overigens aan dat al op voorhand één knoop was doorgehakt: deze
geschiedenis zou anders dan bijvoorbeeld de in 1990 verschenen Geschiedenis van
de Nederlandse literatuur tussen 1885 en 1985 van Ton Anbeek een Groot-Nederlands
perspectief huldigen.3 Van een onder de auspiciën van de Nederlandse Taalunie
staand project was trouwens ook niet anders te verwachten. Bovendien werd ermee
aangesloten bij een respectabele traditie, waarin alle grote handboekenschrijvers
– Jonckbloet, Kalff, Te Winkel, Baur c.s. en Knuvelder – waren voorgegaan.
Maar hoe gebruikelijk het ook is de Nederlandstalige literatuur, dus globaal
die van Nederland en Vlaams België, als een eenheid te beschouwen, zonder problemen is het niet.4 Op de Haagse studiedag heeft Hugo Brems daar behartigenswaardige woorden aan gewijd.5 Hij wees erop dat de landsgrens ook verschillen
in de literaire cultuur markeert en dat de waardering daarvan met name in de
negentiende en twintigste eeuw tot heftige controverses heeft geleid. De relaties
tussen de Noord- en de Zuid-Nederlandse letterkunde zijn dus niet altijd even
hecht geweest en Brems pleitte er dan ook voor om de wisselende intensiteit ervan
een van de leidraden te laten zijn in het nieuwe project.
Dat zal inderdaad het geval zijn, zij het dat met betrekking tot één periode de
formulering ‘wisselende intensiteit’ iets van een understatement heeft. Dat is globaal gesproken de achttiende eeuw. De relaties waren toen namelijk non-existent.
Het literaire leven in het Noorden en dat in het Zuiden vormden twee volstrekt
gescheiden domeinen, zonder enig grensoverschrijdend verkeer. Dat is eerdere
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handboekschrijvers natuurlijk niet ontgaan maar – en daarmee krijgt het voorstel
van Brems extra reliëf – zij verdiepten zich er nauwelijks in, laat staan dat ze de
aard van de verschillen analyseerden en op zoek gingen naar verklaringen. In deze
bijdrage wil ik, als auteur van het betreffende deel, een eerste verkenning wagen,
waarbij mijn vertrekpunt de literatuurhistoriografische traditie zal zijn.
Misschien is het echter niet ondienstig om preliminair de politieke en culturele
situatie in het Zuiden kort in herinnering te roepen. De Nederlandstalige gewesten
Vlaanderen en Brabant maakten, zoals bekend, deel uit van een grotere territoriale
eenheid, die tot 1713 Spaans was gebleven en daarna onder de soevereiniteit van de
Oostenrijkse keizer kwam. Voor het gemak zal ik alleen de benaming Oostenrijkse
Nederlanden gebruiken. De buitengrenzen daarvan liepen in grote lijnen gelijk
met die van het huidige België en Luxemburg, maar het territorium werd langs de
Maas in tweeën gedeeld door het autonome prinsbisdom Luik. Daarbij werd het
hele gebied doorsneden door de taalgrens, die, net als nu nog steeds, globaal als
een rechte lijn liep van even bezuiden Maastricht, onder Brussel langs, tot voorbij
Lille, en vandaar – toen nog door het noordwesten van Frankrijk – omhoog boog
naar de kust.

De Oostenrijkse Nederlanden en het Prinsbisdom Luik in de achttiende eeuw. De taalgrens is gestileerd ingetekend.
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De westelijke helft was dus voor het overgrote deel Nederlandstalig, maar het
Frans was de taal van het te Brussel gevestigde Oostenrijkse hof, van de landelijke
bestuurscolleges, van de hoge adel en in de grote steden, in het bijzonder in Brussel, ook die van een burgerlijke toplaag. Het Oostenrijkse bewind was evenals het
Spaanse toegewijd katholiek en het respecteerde de traditionele gewestelijke en
stedelijke autonomie, althans tot het aantreden in 1780 van Jozef II met zijn verlicht-absolutistische ideeën. In de daaropvolgende revolutiejaren veranderde er
heel veel, zowel in de Oostenrijkse Nederlanden als in de Republiek, maar mijn
beschouwing blijft hier beperkt tot het voorafgaande tijdperk.

De Nederlandse letterkunde van de achttiende eeuw in de
literatuurgeschiedschrijving
Dat zich in de loop van de zeventiende eeuw een literaire tweedeling tussen Noord
en Zuid voltrok die ruim een eeuw zou duren, is uiteraard door alle handboekschrijvers gesignaleerd maar voor de consequenties ervan lijken ze niet al te veel
belangstelling te hebben gehad. In ieder geval zag geen van hen er aanleiding in
om het postulaat van een Nederlandstalige literaire eenheid voor althans deze periode te problematiseren. Dit postulaat was in feite te herleiden tot de uit de romantiek stammende gedachte dat de diepste eenheid van een natie bestaat in haar taal
en literatuur, en dat de geschiedenis van die literatuur de ontwikkelingsgang van
het nationale karakter weerspiegelt. Tijden waarin het nationale karakter zijn volle
kracht toont – dat wil zeggen: het meest zichzelf is – geven volgens deze opvatting
ook de geboorte te zien van de grote canonieke werken van de letterkunde; tijden
waarin het karakter verslapt brengen onbeduidend epigonenwerk voort.
Nu is het de voorgangers natuurlijk niet ontgaan dat de literaire top- en dalperiodes in Noord en Zuid niet altijd synchroon verliepen. De bloeitijd van de
Middeleeuwen was voornamelijk een Zuidelijke aangelegenheid geweest en die
van de Renaissance een Noordelijke. Ook de nieuwe opbloei in de negentiende
eeuw voltrok zich aanvankelijk langs gescheiden wegen en in verschillend tempo.
Een zekere eigen regionale ontwikkeling werd ook wel erkend maar in de geschiedschrijving werden beide toch zoveel mogelijk met elkaar verweven tot één patroon.
In alle literatuurgeschiedenissen begint dit patroon echter te rafelen in de loop van
de zeventiende eeuw, is het al voor 1700 uiteengescheurd en wordt het pas weer
gehecht na 1800. Minder beeldsprakig gezegd: aangekomen bij deze periode laten
de literatuurgeschiedschrijvers het streven naar een min of meer geïntegreerde
behandeling los om stilzwijgend over te schakelen op twee verhalen, of, om een
juistere indruk te geven, op één verhaal – over het Noorden – en een los hangende
appendix – het Zuiden. Klaarblijkelijk zag geen van hen nog kans daar één geschiedenis van de Nederlandse literatuur te schrijven, maar ook geen van hen zegt dat
met zoveel woorden. Een gemeenschappelijke noemer werd alleen nog daarin
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gevonden dat het zowel voor Noord- als Zuid-Nederland een periode was van diep
verval van het nationale karakter, een verval dat in het bijzonder in de bovenlagen
tot uiting kwam in verfransing van taal en zeden.
Dit karakterverval – ik volg nog steeds de traditionele voorstelling – had echter
in de literatuur van Noord en Zuid een verschillende uitwerking. In het Noorden
leidde het tot een slaafse navolging van het Franse classicisme, waarin het vaardig
hanteren van poëticale en grammaticale regeltjes belangrijker werd gevonden dan
dichterlijke inspiratie en literaire zeggingskracht. Met name de achttiende-eeuwse
dichtgenootschappen zouden toonkamers zijn geweest van deze literaire degeneratie. In het Zuiden was de ontwikkeling nog veel dramatischer. Daar was altijd al een
Frans georiënteerde elite geweest, maar in de achttiende eeuw raakten ook steeds
bredere kringen van de burgerij met de Franse taal en geest ‘besmet’ – het proces
wordt steevast in termen van een fatale infectieziekte beschreven – met het gevolg
dat de Nederlandse literatuur en het besef van Groot-Nederlandse verbondenheid
in de steden grotendeels gesmoord werd en nog slechts een ‘toevluchtsoord’ vond
in het volkse milieu van rederijkerskamers op het platteland. Wat daar werd geproduceerd, voornamelijk ouderwets spektakeltoneel, getuigde weliswaar van een
bewonderenswaardige trouw aan het nationale karakter maar het was, begrijpelijk
genoeg, literair tamelijk onbeholpen en daarmee nauwelijks de aandacht van het
nageslacht waard. Vandaar dat de opeenvolgende literatuurgeschiedschrijvers zich
beperkten tot een of twee plichtmatig hoofdstukken erover, die er wat verloren
bij bungelden. Literair-historisch werd het achttiende-eeuwse Zuiden daarmee
volstrekt gemarginaliseerd. Om een indruk te geven: Te Winkel, bij wie het nog de
meeste aandacht krijgt, geeft aan het Noorden 15 maal meer ruimte; bij Knuvelder
is de verhouding 1: 30.

Nieuwe visies
De laatste herziene druk van Knuvelders handboek dateert uit 1973. Intussen is het
beeld van de achttiende eeuw grondig herzien. In de literatuurgeschiedenis speelt
het begrip ‘nationaal karakter’ geen rol meer en ook denken we niet meer in termen van bloei en verval. Meer dan in de tijdsbestendige waarde van grote werken
zijn we thans geïnteresseerd in de vraag hoe literatuur, in haar uiteenlopende verschijningsvormen, functioneerde. Welke opvattingen, waarden, rolmodellen bood
zij aan, in hoeverre bestendigde dan wel ondermijnde zij bestaande ideologieën
en conventies? Voor welke lezers was welke literatuur toegankelijk, en waar en hoe
werden de discussies erover gevoerd? Vanuit deze belangstelling kon de achttiende
eeuw - althans in het Noorden - worden gerevalueerd tot een tijdvak van grote
dynamiek, ook literair. Zij wordt niet meer gezien als een periode van verstarring en
intellectuele en artistieke leegte maar juist als de tijd waarin een nieuw mensbeeld
tot ontwikkeling kwam, dat van de verlichte, karakteristiek vaderlandse burger. En
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het is vooral in de literatuur dat dit mensbeeld gestalte kreeg en verbreiding vond:
in spectatoriale vertogen, romans, burgerlijk toneel en vaderlandse lyriek, en in de
beschouwingen daarover in literaire tijdschriften. Ook de voorheen zo gesmade
dichtgenootschappen hebben in dit kader een literair-historisch eerherstel gekregen als broedplaatsen van het nieuwe denken.6
Deze ingrijpende herwaardering van de achttiende-eeuwse letterkunde was,
als gezegd, een Noord-Nederlandse aangelegenheid, en wel in twee opzichten. Zij
werd in hoofdzaak uitgedragen door Nederlandse onderzoekers, en dezen hielden
zich uitsluitend bezig met het Noord-Nederlandse literaire verleden. Wat de letterkunde van het Zuiden betreft: ook het beeld daarvan is intussen wezenlijk herzien,
maar met een geheel ander resultaat. Die vernieuwing was daar trouwens, anders
dan in het Noorden, het werk van enkelingen, want in België hielden en houden
maar heel weinig literatuurhistorici zich bezig met de achttiende eeuw. Onder die
weinigen moet in de eerste plaats Jozef Smeyers worden genoemd.
In 1975 verscheen, met een vertraging van dertig jaar op de oorspronkelijke
planning, het zesde, aan de achttiende eeuw gewijde deel van de in 1939 begonnen Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden.7 Hier zien we de gebruikelijke
scheiding van beide literaturen om zo te zeggen geformaliseerd. Het boek geeft
eerst de geschiedenis van de Noord-Nederlandse literatuur, geschreven door een
Nederlandse auteur, Hermine Vieu-Kuik, en vervolgens die van de Zuid-Nederlandse, geschreven door de Belg Smeyers. Behalve door de boekband zijn ze op
geen enkele manier verbonden. Ik laat de vraag nog even liggen of deze radicale
oplossing van een oud probleem nu ook de meest wenselijke was. Van belang is in
de eerste plaats dat Smeyers de geschiedenis van de Zuid-Nederlandse letterkunde
totaal heeft herschreven – of beter: voor het eerst heeft geschreven. Dit is al af te
zien aan de omvang van de respectieve stukken: tegenover de 320 pagina’s over het
Noorden staan er nu niet minder dan 240 over het Zuiden.
In de wetenschap dat de eerdere literatuurgeschiedenissen voor wat het Zuiden betreft op een zeer beperkte en tamelijk willekeurige kennis van de bronnen
waren gefundeerd, heeft Smeyers een grondige speurtocht ondernomen in bibliotheken en archieven en daarmee een immense hoeveelheid nieuw materiaal aan
het licht gebracht. Op basis daarvan heeft hij het beeld van de Zuid-Nederlandse
letterkunde van de achttiende eeuw wezenlijk vernieuwd.8 Zo toont hij aan dat
de rederijkerscultuur zich veel krachtiger heeft gehandhaafd dan men voorheen
meende. Er was geen sprake van dat die nog slechts in enkele kamers standhield
– het dramatische beeld van de ‘toevluchtsoorden’ was dus pertinent onjuist. Smeyers heeft van tientallen kamers activiteiten kunnen traceren, die bovendien niet als
geïsoleerde enclaves bestonden maar actief netwerken in stand hielden door middel van onderlinge toneel- en dichtwedstrijden. Het was alleen een bloei die weinig
sporen heeft nagelaten. Wat de leden produceerden had niet de pretentie van
eeuwigheidswaarde, en veel ervan is slechts handschriftelijk vastgelegd of in uiterst
beperkte oplage gedrukt. Voor de poëzie waarmee bijzondere gebeurtenissen in
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de gemeenschap of in het leven van individuele kamerleden werden opgeluisterd,
ligt dit voor de hand. Maar ook van talloze toneelstukken is in drukvorm geen tekst
nagelaten. In veel gevallen was alleen het zogenaamde ‘argument’ gedrukt, een
samenvatting van de inhoud die bedoeld was om de toeschouwer tijdens de opvoering de nodige verduidelijkingen te verschaffen. Maar vaak ook is het bestaan van
een stuk alleen maar gedocumenteerd doordat in de plaatselijke archieven de toestemming tot opvoering is vermeld. We weten dan ook niet of gelijke of licht variërende titels naar hetzelfde stuk verwijzen dan wel naar een nieuwe versie boden van
een bekend verhaal. De identificatie wordt bovendien nog bemoeilijkt doordat lang
niet altijd de naam van de auteur wordt vermeld. Literaire roem buiten de eigen
kring joegen deze schrijvers er ook niet mee na.
Intussen kwamen, vooral in de tweede helft van de achttiende eeuw, naast de
traditionele rederijkerskamers zogeheten ‘vrije kamers’ op, toneelverenigingen die
zich buiten de rederijkersstructuur ontwikkelden, zich daarmee onttrokken aan het
gezag van de zogenaamde ‘hoofdkamers’, en ook niet de innige verbondenheid
hadden met de kerk en de lokale autoriteiten die kenmerkend was voor de rederijkerij. Het was vooral in deze vrije kamers – waarvan sommige zich ontwikkelden
tot professionele gezelschappen – dat iets van een moderner, verlicht wereldbeeld
zichtbaar wordt. Dat gebeurt met name in de vertalingen of bewerkingen van
Franse originelen die zij in hun repertoire opnamen. Noord-Nederlandse stukken
speelden zij niet...
De literaire cultuur in het Zuiden, zo heeft Smeyers dus aan het licht gebracht,
was niet alleen veel levenskrachtiger dan voorheen werd aangenomen, zij was ook
niet uitsluitend traditionalistisch. Maar wat hij ook zichtbaar heeft gemaakt, al blijft
dat impliciet, is dat die literaire cultuur nauwelijks te vergelijken is met die van het
Noorden in dezelfde tijd. Inhoudelijk was er het verschil dat de letterkunde in het
Zuiden in overweldigende mate een voortzetting te zien gaf van de zeventiendeeeuwse traditie. Van de contemporaine vernieuwingen in het Noorden is tot laat
in de eeuw geen enkele pendant te vinden. De eerste spectatoriale tijdschriften
bijvoorbeeld verschenen in de jaren tachtig – een halve eeuw na Van Effen – en de
eerste roman pas in 1815. Maar bovendien was de relatie tussen de literatuur en
haar consumenten in beide gebieden wezenlijk verschillend. De letterkunde van
het Zuiden was die van het vertoon, van het theater voor een breed publiek. In het
Noorden was een dergelijke populaire toneeltraditie afwezig – ik kom daarop nog
terug – en literaire genres als dichtbundels, spectators en romans waren uiteraard
niet gericht op collectief openbaar genot maar veronderstelden individuele lectuur
of hoogstens voorlezing of voordracht in besloten kring.
Kortom: de Nederlandstalige literatuur bestond gedurende de achttiende eeuw
uit twee Nederlandse literaturen, die behalve de taal niets gemeenschappelijk hadden. In het verleden was dat anders geweest, in de toekomst zouden ze elkaar ook
weer vinden, maar in de achttiende eeuw gingen de partners een scheiding aan van
tafel en bed, om elk hun eigen leven te leiden.
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Gevoelens van verbondenheid?
Voor Smeyers zou dit waarschijnlijk toch een te radicale conclusie zijn geweest. Hij
suggereert dat hoe levend de Zuidelijke letterkunde ook was, zij niet zozeer een
eigen weg ging als wel stagneerde in haar ontwikkeling. De oorzaak hiervan legt hij
in een toenemende verfransing van de maatschappelijke en culturele bovenlaag.
Wat dat betreft schaart hij zich in de traditie van de eerdere literatuurgeschiedschrijvers. De vraag of deze verklaring ook nu, dertig jaar later, nog onverkort
geldig is, wil ik hier laten rusten. Opgemerkt zij slechts dat inmiddels op basis van
empirisch onderzoek vraagtekens zijn geplaatst bij de these van een diepgaande
verfransing van het Zuiden reeds in de achttiende eeuw; het proces wordt nu in
de vroege negentiende eeuw gesitueerd.9 Bovendien kunnen we het hele begrip
‘verfransing’ niet meer met de vroegere vanzelfsprekendheid gebruiken sinds de
fundamentele problematisering ervan door de historicus Willem Frijhoff.10 Waar
het mij hier om gaat is de observatie van Smeyers dat een aantal literatoren zelf in
ieder geval vreesden voor verfransing, zich in dat verband zorgen maakten over het
lage peil van de Zuid-Nederlandse literatuur, en aan hun landgenoten bewonderde
Noord-Nederlandse dichters ten voorbeeld stelden. Met andere woorden: ook tijdens de scheiding bleef in het Zuiden toch een verlangen naar een herstel van de
letterkundige eenheid bestaan.
Ik wil deze visie niet aanvechten, bovendien wordt zij heel genuanceerd verwoord.
Maar wat ik tegelijk treffend vind in het materiaal dat Smeyers ter illustratie aanvoert,
is wat er niet in is te vinden. In die klachten over het verval van de Zuid-Nederlandse
letterkunde, de hele achttiende eeuw door, wordt niet één enkele keer verwezen naar
een Noord-Nederlandse tijdgenoot. Het zijn steeds weer Cats en Vondel die als voorbeelden ter navolging worden aangeprezen, incidenteel geflankeerd door enkele
andere zeventiende-eeuwers. Nergens schijnt er te zijn gerefereerd aan eigentijdse
schrijvers als Justus van Effen, Lucretia van Merken, Rhijnvis Feith, Betje Wolff en
Aagje Deken. Spreekt uit dit verzwijgen niet tevens een welbewust afstand nemen
van de richting die de Noord-Nederlandse literatuur inmiddels was ingeslagen? Het
is immers toch wel intrigerend, die Zuid-Nederlandse literatoren die bezorgd zijn
over het niveau van hun letterkunde en over de weerbaarheid ervan tegen de Franse
dreiging, die vol bewondering zijn voor de Noord-Nederlandse auteurs van een eeuw
terug, maar die het bestaan van de contemporaine opvolgers daarvan volstrekt doodzwijgen! De reden ervoor kan moeilijk een totale onbekendheid zijn met wat er in
het Noorden werd gepubliceerd. Een verkenning van een aantal geveilde privé-bibliotheken leerde dat sommige bezitters regelmatig recent uitgegeven boeken uit het
Noorden aanschaften, vooral op wetenschappelijk gebied.11 Dezelfde bron liet echter
ook zien dat áls er al na 1700 uitgekomen literaire werken bij waren, het steevast ging
om heruitgaven van inderdaad weer Cats en Vondel.
Wat hádden de Zuid-Nederlandse literatuurliefhebbers tegen de eigentijdse
Noord-Nederlandse letterkunde?
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Het beeld van de Republiek in de Oostenrijkse Nederlanden
Om deze antipathie te begrijpen, dienen we ons allereerst te realiseren dat er in
de Oostenrijkse Nederlanden, ook in het Nederlandstalige deel, bijzonder weinig
warme gevoelens leefden ten aanzien van de Republiek en haar bewoners.12 Het zou
een misverstand zijn te denken dat er nog enig verlangen bestond om de scheiding
zoals die bij de Vrede van Munster definitief was geworden, ongedaan te maken. De
Republiek, die in het kader van de Spaanse Successie-oorlog het Zuiden samen met
Engeland had bezet, beschouwde het nadien formeel als veroverd gebied, waarover
zij het gezag deelde met de Oostenrijkse keizer.13 Veroverd, niet bevrijd. Het werd
dus niet als in wezen een deel van het eigen land beschouwd, maar als een wingewest dat naar believen kon worden geëxploiteerd. Deze interpretatie rechtvaardigde in noordelijke ogen de zware economische sancties die het buurland werden
opgelegd, alsmede de legering van Staatse troepen – op Zuid-Nederlandse kosten
– in een aantal steden langs de grens met Frankrijk, de zogenaamde Barrière.
Van een normalisatie van de betrekkingen zou het de hele achttiende eeuw niet
komen. Zo bleef tot grote verbittering van het Zuiden de Schelde ‘gesloten’ (wat wil
zeggen dat de Republiek het transitoverkeer streng reguleerde en er zware belastingen over hief), waardoor de imposante havens van Antwerpen er vrijwel leeg
bij bleven liggen, als monumentaal symbool van Noord-Nederlandse knevelarij.
De gevoelens werden er niet warmer op toen in 1722 het Noorden een Zuidelijke
poging om een ‘Compagnie’ à la de V.O.C. op te richten ten behoeve van koloniale
handel, met als thuishaven Oostende, wist te torpederen. Het was een onderneming waarvan de Zuid-Nederlanders veel hadden verwacht en waarin ze ook al veel
hadden geïnvesteerd. De keizer kon zich een conflict in deze geïsoleerde uithoek
van zijn gebied niet permitteren. Ook daarna bleef de puissant rijke Republiek het
zich moeizaam herstellende Zuiden dwarsbomen met fiscale maatregelen en diplomatieke chicanes.
Het is dus maar al te begrijpelijk dat in het Zuiden geen enkel gevoel van verbondenheid met het Noorden bestond. Met het Oostenrijkse gezag heeft men bijzonder weinig problemen gehad, althans tot de hervormingsmaatregelen van Jozef
II laat in de eeuw. De vijand, dat was ‘Holland’. Als ergens zich toen de stereotiepe
voorstelling van de Hollander heeft gevestigd als plompe, arrogante, inhalige,
jeneverdrinkende ‘Kaaskop’, dan was het wel hier. Noord-Nederlandse tegenslagen
werden dan ook met onverholen leedvermaak begroet en leidden zelfs tot de enige
‘literatuur’ waarin het contemporaine Noorden figureert: die van het straatlied.
Toen, bijvoorbeeld, in september 1747, tijdens de Oostenrijkse Successie-oorlog, de
Fransen het vrijwel onneembaar geachte Bergen op Zoom veroverden, wat in het
Noorden tot grote consternatie leidde, werd in het Zuiden sarrend gezongen:
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Wel, loze Jantje Kaas,
Hoe mooi hebt gij het aan uw Maes,
Dat Bergen op den Zoom
Verliest haar room,
Mits zij bukt onder ’t fransche jok,		

omdat

Zuipt hierop een jenever-slok,
Nu dat uw bevende hert
Bezwijkt van smert. 14

Kleinering dus en leedvermaak – en een zoet moment van wraak voor een natie die
zich al een eeuw lang door de Republiek gekleineerd en onderdrukt voelde.

Godsdienst, literatuur, literaire cultuur
Naast de politieke tegenstelling was er de religieuze.15 De Republiek was een overwegend protestantse natie. In de Oostenrijkse Nederlanden, waar kerk en staat niet
gescheiden waren, was het katholicisme de enige toegestane godsdienst. In de kerk,
en niet minder in het onderwijs, werden Luther en Calvijn voorgesteld als instrumenten van de antichrist. A priori was er dus al een weinig gunstige voedingsbodem
voor interesse voor de literatuur uit de ketterse buurstaat.
Maar het verschil ging dieper. De katholieke kerk was van oudsher zeer manifest
aanwezig in het openbare leven. In de Zuidelijke Nederlanden gaf zij dan ook bij
alle belangrijke gebeurtenissen, of het nu op nationaal, gewestelijk of plaatselijk
niveau was, acte de présence. Omgekeerd was het wereldlijke gezag aanwezig bij alle
kerkelijke festiviteiten. Dat waren er vele, want het kerkelijke jaar telde enkele tientallen feestdagen die collectief gevierd werden met processies en ommegangen.
Daarnaast had iedere stad of dorp zijn eigen schutspatroon en vaak wel meer dan
één, die jaarlijks herdacht werden. Uit deze cultuur van exuberant feestelijk vertoon
was de rederijkerij oorspronkelijk voortgekomen. In het Noorden was zij niet lang
na de Reformatie verdwenen: de gereformeerden haatten wereldlijk vertoon. In het
Zuiden bleven de kamers hun functie vervullen: zij waren het die iedere festiviteit
opluisterden met voorgedragen gelegenheidsverzen en vooral ook toneelvoorstellingen. De katholieke kerk zag in het toneel een voortreffelijk medium om het
geloofsleven te versterken, en in het bijzonder de Jezuïeten, die in de katholieke landen het onderwijs grotendeels in handen hadden, droegen met hun schooltoneel
krachtig bij aan deze theatrale traditie. Theatraal trouwens in dubbele zin. Het ging
niet om het toneel van de classicistische wetten, de gestileerde gebaren en gepolijste
taal zoals dat aan de vorstelijke hoven en ook in de Amsterdamse schouwburg werd
bedreven. Het toneel in het Zuiden, dat van de rederijkerskamers maar ook dat van
de vrije kamers en de losse gezelschappen, was volkstoneel, gericht op het effect:
spektakel dus, pathos, gruwelen en soms rauwe taal.
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In dit licht beschouwd is het weinig verwonderlijk dat Zuid-Nederlanders die
zich zorgen maakten over het niveau van hun letterkunde, hun grote voorbeeld
zagen in de dichter die de grootmeester van het barokke drama was geweest: Vondel. Nadien had in het Noorden immers het Franse classicisme zijn intrede gedaan,
waarin juist alles werd vermeden wat in het Zuiden het toneel zijn aantrekkingskracht gaf.
Maar ook buiten het specifieke bestel van het rederijkerstoneel kan de contemporaine Noord-Nederlandse letterkunde voor Zuid-Nederlanders onmogelijk
aantrekkelijk zijn geweest, zelfs niet in meer verlichte kringen. Daarstraks heb ik
kort aangestipt hoe in de loop van de achttiende eeuw in het Noorden de letterkunde steeds sterker in dienst werd gesteld van de modellering van ‘de verlichte
vaderlandse burger’. Het karakter van deze ‘vaderlander’, waardoor hij – en soms
ook zij – zich onderscheidde van de bewoners van andere landen, werd in deze
beeldvorming gekenmerkt door nobele eigenschappen als moed, trouw en ingetogenheid, diepgewortelde godsdienstzin en ook door verlichte denkbeelden. Hij
verafschuwde in het bijzonder geestdrijverij en bijgeloof. Dit impliceerde dat met
een volstrekte vanzelfsprekendheid de vaderlandse burger verondersteld werd
protestant te zijn – van welke denominatie daarbinnen was minder belangrijk.
Het aanhangen van de katholieke godsdienst was principieel onverenigbaar met
dit ideële burgerschap omdat het katholicisme in het Verlichtingsdiscours de belichaming vormde van bijgeloof en inquisitie.16 Dat betekent niet dat in verlichte
kringen alle katholieken als slecht werden beschouwd. Slecht, dat waren de kerk en
haar dienaren. ‘Gewone’ katholieken ontbrak het slechts aan verlichting en gezond
verstand.
De Noord-Nederlandse letterkunde van de achttiende eeuw was daarmee die
van een vaderland waar de Zuid-Nederlanders principieel waren buitengesloten.
Niet omdat hun religieuze opvattingen expliciet erin bestreden werden, maar
omdat de protestantse kijk op de wereld zo evident boven discussie verheven was.
Er is dan ook niet zo veel voorstellingsvermogen voor nodig om te begrijpen dat
de populaire levenswijsheid van Jacob Cats, al was dan de auteur het ware geloof
niet toegedaan, de Zuid-Nederlanders oneindig meer aansprak dan de impliciete
moraal van tijdgenoten als Justus van Effen, Betje Wolff en Aagje Deken en al die
andere vormgevers van het verlichte burgerideaal. En dat de toneelmoderniseerders van de vrije kamers bruikbaarder voorbeelden vonden bij Franse auteurs dan
bij Nederlandse.

Een scheiding van tafel en bed, met verweesde kinderen
De Nederlandse literatuur, zo mogen we concluderen, was in de achttiende eeuw
uiteengevallen in twee literaturen die niet alleen inhoudelijk bijzonder weinig
gemeen hadden maar waarbij aan weerszijden van de grens ook geen enkele
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belangstelling bestond voor wat de andere kant te bieden had. De kloof was ontstaan met de religieuze en politieke scheiding die inzette tegen 1600 en politiek
werd vastgelegd in 1648, en zij verdiepte zich daarna alleen maar. Tot het einde
van de achttiende eeuw bestendigde de Republiek met haar machtspolitiek een
diepe antipathie en frustratie in het Zuiden jegens de Noord-Nederlanders. Op
literair niveau scheidden de wegen zich onherroepelijk toen in het Noorden de
literatuur een uitgesproken Noord-Nederlands nationaal profiel kreeg van verlicht
protestante signatuur. Kennis van deze achtergronden verscherpt en verdiept ons
inzicht in de beide literaturen en ons begrip voor het wederzijdse negeren. Dit alles
bevestigt natuurlijk alleen maar het gelijk van Brems: ook het gegeven dat er voor
een periode van ruwweg een eeuw feitelijk nauwelijks kan worden gesproken van de
Nederlandse literatuur, is wezenlijk voor de geschiedenis van die literatuur.
Om deze verwijdering te verklaren, zo bleek al impliciet, kunnen we weinig
meer aan met begrippen als ‘verval’ en ‘verfransing’. Met evenveel recht, of evenzeer ten onrechte, zou men kunnen betogen dat de beide letterkundes in de achttiende eeuw meer dan ooit hun authentieke gezicht toonden: die van het Noorden
weerspiegelt het Noord-Nederlandse karakter: calvinistisch ingetogen, intellectualistisch, redenerend. De Zuid-Nederlandse is die van de Zuiderling: katholiek
exuberant, emotioneel, theatraal. Vruchtbaarder dan zulke stereotyperingen is het
erkennen van beide literaturen in hun eigen aard en functie. De geringe aandacht
en waardering van de vroegere literatuurgeschiedschrijvers voor het Zuiden kwam
niet alleen voort uit hun betrekkelijke onbekendheid ermee, maar ook uit het feit
dat zij normen van esthetica en literaire vernieuwing hanteerden waar deze letterkunde inderdaad niet aan voldeed. Zij werd dientengevolge min of meer afgedaan
als een soort geïsoleerd relict van vroegere tijden. Daarmee werd allereerst de maatschappelijke betekenis ervan miskend. Tevens werd over het hoofd gezien dat een
barokke populaire cultuur, en in het bijzonder het spektakeltoneel, ook in andere
katholieke gebieden in Europa in bloei is gebleven tot diep in de negentiende
eeuw.17 Eén voorbeeld ervan is algemeen bekend gebleven, zij het in een muzikale
verpakking van een grotere kunstenaar dan de schrijver zelf was: het is het stuk Die
Zauberflöte van de Weense volkstoneelschrijver Emmanuel Schikaneder.
Wanneer we dus het beeld van een scheiding van tafel en bed handhaven, moeten we niet de Zuidelijke partij de rol van verlaten slachtoffer opdringen. Zij – en ik
bedoel daarmee de Zuidelijke literatuur en laat het aan de lezer over om daarin de
vrouw of de man te projecteren – ging de weg die haar het best tot haar recht deed
komen. Kinderen van de rekening waren er wel, maar ik moet bekennen dat ik die
eigenlijk pas in het oog kreeg toen ik doordrongen raakte van de condities waaruit
de scheiding was ontstaan en waardoor zij werd bestendigd. Die kinderen woonden niet in het Zuiden maar in het Noorden. Het waren de katholieken aldaar. Zij
waren bij de verkeerde ouder terecht gekomen.18
De katholieken vormden in de Republiek ongeveer eenderde van de bevolking.
Anders dan men misschien zou denken woonde het merendeel van hen boven de
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grote rivieren: Noord-Brabant was dun bevolkt en het huidige Limburg was slechts
voor een klein gedeelte Staats territorium. Met name in de gewesten Holland en
Utrecht vormden zij een substantiële minderheid. Als zodanig werden zij geduld
maar ook niet meer dan dat. Van bestuurlijke en juridische functies waren ze uitgesloten. Kloosters en katholieke scholen waren verboden. Hun kerken mochten niet
als zodanig herkenbaar zijn. Ook verder moesten ze zich onthouden van publiek
vertoon: geen processies en geen ostentatieve begrafenissen. Priesters dienden hun
status te verhullen, met een lange jas over hun habijt en – pikant detail in het licht
van een actuele discussie – met een bedekt hoofd opdat hun tonsuur niet zichtbaar
zou zijn.19
Het was de katholieken echter toegestaan te publiceren en hun mis- en gebedenboeken, liedbundeltjes en devotielectuur bleef dan ook ongehinderd verschijnen. Maar het verbod op publieke activiteiten maakte een katholiek literair leven
zoals dat in het Zuiden bestond, in het Noorden onmogelijk. De rederijkerskamers
waren – als gezegd - al vroeg in de zeventiende eeuw verdwenen onder druk van de
protestantse geestelijkheid. Ook vervangende, besloten verenigingsvormen waren
de katholieken niet toegestaan. Zij konden dus nauwelijks literair opgeluisterde
bijeenkomsten houden en geen eigen toneelvoorstellingen organiseren. Met de
opheffing van de katholieke scholen was ook het schooltoneel teloor gegaan. Kortom: hun populaire theatrale cultuur was de katholieken in het Noorden eenvoudig
afgenomen.
Maar ook de ‘hogere’ letterkunde lijkt voor de ontwikkelden onder hen een
gesloten domein te zijn geworden. Tot diep in de zeventiende eeuw waren er
katholieke dichters geweest die algemene erkenning genoten, in de eerste plaats
natuurlijk Vondel (zoals bekend op latere leeftijd tot het katholicisme overgegaan), daarna Jan Vos en rond 1700 nog Jan Baptist Wellekens. Dan houdt het
op. Het wordt in geen van de handboeken gesignaleerd maar het hoort toch óók
tot de geschiedenis van de literatuur in het Noorden: na Wellekens verdwijnen
de katholieken voor bijna een eeuw uit het literaire leven. Over het waarom kunnen we vooralsnog weinig meer dan speculeren. Het lijkt wel een ontwikkeling
te illustreren waarop nog maar kort geleden de aandacht is gevestigd, namelijk
dat in de achttiende eeuw in het sociale verkeer de kloof tussen protestanten en
katholieken dieper werd. Ze gingen minder met elkaar om, gemengde huwelijken
werden zeldzamer, kortom: ze sloten de eigen gelederen.20 Voor katholieken moet
het daardoor moeilijk zijn geworden toegang te krijgen tot de door protestanten
gedomineerde literaire wereld. Wellekens had kunnen publiceren dankzij het
mecenaat van een protestantse vriend, Pieter Vlaming. Was zoiets later nog wel
mogelijk? De dichtgenootschappen zullen als bolwerken van het verlichte burgerideaal waarschijnlijk geen grote aantrekkingskracht hebben uitgeoefend op literair
geïnteresseerde katholieken, maar konden die überhaupt wel lid worden? Er zijn
in ieder geval geen voorbeelden van bekend.21 In strikte zin waren de katholieken
niet literair monddood gemaakt, maar in de praktijk kwam het er wel op neer.22 De
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katholieke letterkunde bestond gedurende de achttiende eeuw in het Noorden nog
slechts in de vorm van stichtelijke werken en vooral werkjes.23 Sommige daarvan
waren geschreven door Zuid-Nederlandse pastoors op een Noordelijke missiepost.
Dat was tevens de enige vorm van grensoverschrijdend literair verkeer tussen Zuid
en Noord die deze periode te zien heeft gegeven.

Slot en toegift
Alles overziende is het herstel van de literaire betrekkingen tussen Zuid en Noord
in de loop van de negentiende eeuw veel verbazingwekkender dan het wederzijdse
negeren in de voorafgaande periode. De eerste tekenen van toenadering zijn al
zichtbaar in de laatste jaren van de achttiende eeuw, onder meer in de bekende
Verhandeling op d’onacht der moederlyke Tael van Jan Baptist Verlooy uit 1788. Niet toevallig is dit pleidooi ook het eerste in het Zuiden waarin de opvatting doorklinkt die
ik hiervoor heb aangewezen als de oorsprong van de Groot-Nederlandse literatuurgeschiedschrijving: de gedachte dat er een diepe, onverbrekelijke eenheid bestaat
tussen het nationale karakter en de taal waarin die natie zich uit.24
Dit sluiten van de cirkel zou een mooie afronding kunnen zijn maar ik wil toch
niet eindigen zonder eenmaal een dichter zelf aan het woord te hebben gelaten.
Ook in een literatuurgeschiedenis die meer gericht is op het functioneren van
literatuur in de maatschappelijke context dan op het herijken van de canon, mag
de auteur niet voorbij gaan aan de billijke vraag van de lezer: ‘Zijn er bij dit alles,
schrijver, ook teksten die je kunt genieten zonder je historische bril op?’ Gelukkig
zijn die er ook en van één daarvan – uiteraard, in deze context, een Zuid-Nederlandse – wil ik ter afsluiting een kort fragment presenteren.
Het werkje in kwestie is in 1719 te Antwerpen verschenen. Het wordt in geen
enkele literatuurgeschiedenis genoemd en helemaal onbegrijpelijk is dat niet: het
behoort tot een domein dat – niet zonder reden – zelfs door Smeyers tot de literaire marge wordt gerekend: dat van de devotionele lectuur. Doorgaans getuigen
dit soort werken – vrome overpeinzingen, opwekkingsgeschriften, heiligenlevens,
bekeringsgeschiedenissen etc. – meer van religieuze dan van literaire bezieling.
Ook de auteur van Wonderbaere veranderinge van de wereldsche liefde in de Goddelyke
liefde of zeldzaeme bekeeringe van Maria Magdalena, een verhalend gedicht in ca. 2400
regels, beoogde met zijn werk geen literaire roem: hij – of zij – liet het boekje
anoniem verschijnen en de tekst levert geen enkel aanknopingspunt omtrent zijn
of haar identiteit. Het is ooit uit de vergetelheid opgedolven door Anton van Duinkerken, die er fragmenten uit opnam in het in 1939 verschenen derde deel van zijn
Bloemlezing uit de katholieke poëzie van de vroegste tijden tot heden25 maar is er daarna,
ondanks Van Duinkerkens uitbundige lof, weer in teruggegleden.26 Wanneer ik
hier opnieuw de schijnwerpers erop richt, doe ik dat dan ook niet alleen om mijn
contextuele verhaal te laten uitlopen op een tekst die boven alle contexten uitstijgt,
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maar ook bij wijze van appel aan mijn collega’s neerlandici en algemene literatuurwetenschappers in België én Nederland om wat meer in die Zuid-Nederlandse
literatuur van de achttiende eeuw op avontuur te gaan.
Het fragment dat hier volgt schildert het lichtzinnige leven van Maria vóór haar
bekering. De dichter heeft haar de gedaante gegeven van een verwende schone uit
de rijke bourgeoisie, omstuwd door begerige vrijers. Het is een leven van feesten
en vertoon:
Men viert haer op het meest,
Men noemt haer een Goddin
Sy rooft dor haer gesicht
Aen Jonkheyd, hert en zin.
Omtrent den midder-noen
Onthaelde sy de gasten,
De Knechten liepen ront,
Die op haer winken pasten.			

op haar wenken acht gaven

De Tafel was gedist
Met alle lekkerny
Van Pluym, en graet Gediert
Van Sousen, en Pastey.
Als ’t Lichaem was gemest
Met dranken, en met spyzen,
Doen hield men open-Hof;
Men kwam haer eer bewyzen:
Het Snaer-spel word geroert
Men hoort het zoet geluyt
Terwylen dat men danst
Op Cyther, Herp, en Fluyt.
Dat duerde heel den nacht,
Wat wirtter niet bedreven?
Wanneer de duysternis,
Den vrydom scheen te geven
Aen losse dertelheyd?
Als Bacchus is versaed;
En in het donker jokt,			
Peyst eens hoe het dan gaet…27			

dartelt, stoeit
denk je in

De evocatie is even trefzeker als onnadrukkelijk, zoals later in het gedicht ook het
religieuze sentiment dat is. Maria’s bekering, haar rol in het lijdensverhaal, haar
kluizenaarschap en ten slotte haar hemelvaart – het wordt de lezer alles levendig en
aanschouwelijk voorgesteld, zonder enige moraliserende of didactische interventie.
Het gaat misschien wat ver om met Van Duinkerken, die nooit om een superla14
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tief verlegen zat, de onbekende auteur meteen maar te verheffen tot ‘de grootste
Nederlandsche dichter van de achttiende eeuw’.28 Er is immers literaire grootheid in
soorten en maten. Maar ik wil graag erkennen dat zijn ongekunstelde werkje ook mij
dichterlijker in de oren klinkt dan veel van wat zijn wél bekende tijdgenoten hebben
voortgebracht, die in het Noorden inbegrepen.
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Noten
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Enigszins gewijzigde tekst van mijn op 30 november 2004 aan de Universiteit Utrecht uitgesproken
afscheidscollege. De oorspronkelijke versie is in beperkte oplage verschenen in de facultaire reeks
van de Letterenfaculteit.

2

De betreffende voordrachten en een kort verslag van de discussie in Bekkering en Gelderblom
(red.) 1997, 45-64.

3

De inmiddels gekozen titel volgt in alle opzichten de traditie: Geschiedenis van de Nederlandse literatuur. Het ligt in de bedoeling dat de eerste delen in 2006 zullen verschijnen. Anbeek heeft overigens
bij de tweede druk zijn boek herdoopt in Geschiedenis van de literatuur in Nederland.

4

In feite stelt de begrenzing voor meer problemen dan alleen dat van het beperkt- c.q. Groot-Nederlandse perspectief, waartoe ik me hier bepaal. Zie daarvoor de bijdragen van F. Willaert en A.N.
Paasman aan de genoemde discussie.

5

16

‘Lezing H. Brems’, in Bekkering en Gelderblom, 54-57.
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6

Samenvattend: Kloek en Mijnhardt 2001. Voor de dichtgenootschappen ook De Vries 2001.

7

Baur [1939-75]. Zie voor de ongelukkige geschiedenis van deze onderneming het ‘Ten geleide’ bij
het substituut-achtste deel.

8

Een handzame synthese heeft Smeyers nog onlangs gegeven in Smeyers 2003.

9

De Ridder 2003.

10 Frijhoff 1989. Een vergelijkbare kritische analyse is voor de Zuidelijke Nederlanden nog een dringende wens.
11 Ik raadpleegde een aantal catalogi in de collectie Van Overbeke in de UB Leuven. Met dank aan
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20 Van Rooden 1996, 20-27; Clemens 1998.
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waren (162, 221), maar noemt geen namen en lijkt zich uitsluitend te baseren op statutaire verklaringen dat geen specifieke geloofsbelijdenis werd aangehangen.
22 Ook Schenkeveld 1997 vermeldt geen enkele Noord-Nederlandse katholieke dichteres in de achttiende eeuw.
23 Zie Van Duinkerken 1939 ‘Inleiding’ en Polman 1968 dl. 1, 121-39, 149-51, 343-46 en dl. 2, 108-13.
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Goosen 1992, 217.
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28 Van Duinkerken 1939, 25-26.
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Bij hoog en bij laag
Het gotieke in Thomas Rosenbooms
Vriend van verdienste
Agnes Andeweg

In weinig Nederlandse romans hangt zo’n beklemmende sfeer als in Thomas
Rosenbooms tweede boek Vriend van verdienste (1985). De zomerse hitte die de
personages een maand lang teistert, is tekenend voor alles wat er tussen hen broeit.
Brandpunt van het verhaal, dat onafwendbaar op een catastrofe afkoerst, is het
verblijf van hoofdpersoon Theo Altink in het torenkamertje van villa De Toorts.
Rosenboom beschrijft het drama dat zich daar voltrekt tot in elk gruwelijk detail.
Toen Jaap Goedegebuure begin 2004 een verband legde tussen Rosenbooms werk
en de gothic novel doelde hij hoogstwaarschijnlijk op Vriend van verdienste: ‘Archaïsmen, gezochte woorden, de parafernalia van de gothic novel of de conventies van
de familieroman, hij heeft het allemaal in zijn fijnbewerktuigde vingers’ (Goedegebuure 2004).
Vriend van verdienste draagt namelijk alle trekken van een gothic novel, het literaire griezelgenre dat in de tweede helft van de achttiende eeuw ontstond in Engeland en sindsdien bijzonder productief is gebleken. Typisch gotieke elementen in
Vriend van verdienste zijn de villa die gaandeweg verandert in een spookhuis, het
torenkamertje dat een geheim herbergt, en de fascinatie met kwaad en verval. Ook
de uitbarstingen van geweld, dat sadomasochistische trekken draagt, zijn gotiek te
noemen.
De bekendste voorbeelden van gothic novels zijn waarschijnlijk Mary Shelleys
Frankenstein (1818) en Bram Stokers Dracula (1897), maar die vormen slechts een
topje van de ijsberg. De gotieke roman heeft sinds zijn ontstaan diverse bloeiperioden gekend; het genre is tot op de dag van vandaag populair en strekt zich inmiddels uit tot voorbij de grenzen van de literatuur. Het gotieke is op allerlei plaatsen
in de hedendaagse cultuur terug te vinden; behalve in literatuur ook in film,
popmuziek, kleding en computerspelletjes. Het gotieke is dus niet slechts een achttiende-eeuws literair genre, maar een cultureel vertoog dat een aantal constanten
vertoont, maar in nieuwe contexten steeds nieuwe betekenissen krijgt. Met name
in de Angelsaksische literatuurwetenschap is het onderzoek naar het gotieke al ver
ontwikkeld.1
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Sinds zijn ontstaan is de gothic novel gelezen als een genre dat maatschappelijke,
culturele en psychische spanningen van commentaar voorziet en mede-vormgeeft.
Welke spanningen dat precies zijn is afhankelijk van de historische context. Zo las
Marquis de Sade, tijdgenoot van Matthew Lewis, diens The Monk (1796) als ‘the
necessary fruit of the revolutionary tremors felt by the whole of Europe’ (geciteerd
in Sage, 1990). Dracula, van een eeuw later, is vooral gelezen als een verbeelding
van de spanningen die de Victoriaanse seksuele moraal met zich meebracht.
In de Nederlandse literatuur heeft het genre van de gotieke roman nooit veel
opgang gemaakt, maar er zijn wel degelijk Nederlandse voorbeelden te vinden,
ook in de twintigste eeuw.2 De vraag is hoe die hedendaagse gotieke romans geïnterpreteerd kunnen worden. Mijn uitgangspunt is, zoals in veel gothic criticism, dat
de gotieke roman de verhaalstructuur bij uitstek biedt om culturele conflicten te
verbeelden die processen van modernisering met zich meebrengen. De gotieke
preoccupatie met grensoverschrijdingen is onmiskenbaar in Vriend van verdienste.
In wat volgt wil ik laten zien hoe gotieke mechanismen de grenzen van mannelijkheid, seksualiteit en klasse doen vervagen. Wat gebeurt er als klassenverschillen
overschreden dreigen te worden? Als de grenzen tussen vriendschap en erotiek
onduidelijk zijn? Er staat in deze roman zoveel op het spel dat extreem geweld
intrinsiek onderdeel wordt van de onderlinge verhoudingen. In mijn analyse zal ik
de conflicten die Vriend van verdienste ensceneert situeren in de Nederlandse maatschappelijke en historische context.
Vriend van verdienste speelt in 1966, ongeveer dezelfde tijd als de historische
Baarnse moordzaak waarop Thomas Rosenboom zijn roman baseerde.3 Details in
de tekst over kleding en haardracht bevestigen het tijdsbeeld: jongens op de middelbare school dragen nog jasjes en kammen hun haar glad achterover. Studeren
is voorbehouden aan de rijken; en hoewel sociale mobiliteit niet volstrekt ondenkbaar is, zijn er grenzen aan: vooral afkomst blijkt bepalend voor iemands toekomst.
Het beeld van begin jaren zestig dat Rosenboom schetst in Vriend van verdienste,
beantwoordt oppervlakkig beschouwd nog aan clichébeelden van de jaren vijftig,
vol braafheid en orde.
Rosenbooms roman verscheen in 1985. Er ligt dus maar twintig jaar tussen
moment van handeling en moment van verschijnen. Desalniettemin kan Vriend
van verdienste een historische roman genoemd worden. Hij speelt zich af in een
periode die mede door Rosenbooms karakteristieke stijl en vocabulaire archaïsch
aandoet. Het 1966 dat Rosenboom schetst is duidelijk van vóór de seksuele revolutie, de tweede feministische golf, de eerste loongolf en de democratisering van
het hoger onderwijs, om een aantal factoren te noemen die bijdroegen aan de
grote maatschappelijke veranderingen die in de jaren zestig begonnen. In 1985 ziet
Nederland er fundamenteel anders uit dan in het 1966 van Vriend van verdienste.
Daar valt bijvoorbeeld nog niets te vinden van een geloof in de maakbaarheid van
de samenleving, dat zo kenmerkend zou worden voor de zeventiger jaren. Er is dus
een groot contrast tussen de context waarin de roman verschijnt en het archaïsche
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vertelheden. In dat opzicht is Vriend van verdienste zeer vergelijkbaar met de klassieke gotieke roman, die vaak in het (premoderne) verleden gesitueerd is, waardoor
het contrast met het ‘moderne’ heden waarin de lezers zich bevinden extra scherp
is. Dat is aanleiding om aandacht te besteden aan mogelijke spanningen tussen
moderniteit en traditie in Vriend van verdienste. De roman laat zien wat er gebeurt
als de maatschappelijke orde wordt uitgedaagd en onderhuidse spanningen een
gruwelijke, gotieke ontlading krijgen.
Vriend van verdienste draait als gezegd om Theo Altink, een zestienjarige jongen
die met zijn vader een eindje buiten een niet bij name genoemd dorp woont. Zijn
moeder is dood, zij overleed toen hij zes was; zijn oudere broer Geert zit in een
inrichting voor dwangopvoeding, wegens diefstal. Theo heeft een kraai, Rokko,
die hij met veel geduld heeft weten te temmen, iets waar hij zeer trots op is. Hij wil
vrienden worden met de welgestelde jongens Pieter en Otto van Hal, en dan vooral
met Otto, die hij zeer bewondert. Otto’s verschijning maakt op Theo onmiddellijk
een immense indruk: ‘Verbouwereerd had Theo hem zien rijzen, zijn lichaam was
ontzaglijk. […] [Hij] deed alles heel voorzichtig, alsof hij zelf ook wel wist dat hij
eigenlijk te groot was, zelfs voor de villa, maar tegelijk riepen zijn langzame bewegingen ook een dreiging van geweld op […]’ (Rosenboom 1989: 30).
Een vriend van Theo, Freddie, introduceert hem bij Otto en Pieter. Voor een
feestje in de villa van de familie Van Hal steelt Theo frisdrank en snoepgoed; hij
hoopt daardoor opgenomen te worden in de kring van Otto en Pieter. Theo steelt
vervolgens op Otto’s verzoek een sextant, omdat hij hoopt daarmee definitief Otto’s
gunst te winnen. Hij wordt een dag later aangehouden door de politie, als de brommer waarop hij rondrijdt herkend wordt door de rechtmatige eigenaar. Hij weet
echter te ontsnappen uit het politiebureau en zoekt dan zijn toevlucht in de villa.
Vanaf het moment dat Theo in de villa onderduikt ontvouwt Vriend van verdienste zich als een echte gotieke roman. Theo’s – in eerste instantie vrijwillige – opsluiting in het torenkamertje krijgt een steeds gruwelijker karakter, naarmate hij Otto,
en ook Freddie, tot het uiterste weet te tergen door hen onder druk te zetten met
de gestolen sextant. Hij wordt langzamerhand echt een gevangene, het geheim van
de villa. Als de toestand na een maand nog niet veranderd is, komen Pieter en Otto
tot de conclusie dat ze Theo moeten vermoorden.

Vriendschap verdienen: over de grenzen van klasse
Het begint allemaal zo onschuldig: met Theo’s wens tot vriendschap. ‘Als hij zich
tenminste maar eens in zijn dienst mocht stellen; de vriendschap zou vervolgens
niet uit kunnen blijven’ (Rosenboom 1989:23) denkt Theo over Otto. Theo verwacht dat erkentelijkheid voor bewezen diensten zal leiden tot erkenning. Hij vat
de band tussen twee vrienden op als een in beginsel hiërarchische band, en een
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van weinig emotionele gelijkheid. Theo kan dan ook beter uit de voeten met de
hooghartige houding van Otto, dan met de vriendelijkheid van Pieter.
Als Theo de laatste enthousiast vertelt over zijn getemde kraai, laat Pieter Theo
zijn pijl en boog zien. Hij doet voor hoe het moet en overhandigt Theo de boog
met de plechtige woorden: ‘Jij en ik, Rokko en de boog.’ Als Theo er vervolgens
niet in slaagt om de boog goed te spannen en een pijl af te schieten, moet hij
huilen. Hij schaamt zich daar diep over – en hij reageert die schaamte af met
gevoelens van minachting voor Pieters vriendelijkheid: ‘Pieter had hem getroost
toen hij bij het schuurtje had gefaald, zo erg dat hij zich vervolgens niet meer had
kunnen bedwingen, maar Otto en Freddie hadden hem gehoond om de vouw in
zijn blouse… Naar hen moest hij toe!’ (Rosenboom 1989:38). Theo zoekt liever
hoon dan troost; zwakheid die door de ander gezien en begrepen wordt is beschamender dan hoon. Met Pieters aanbod van vriendschap, dat lijkt uit te gaan van
gelijkwaardigheid – uitgedrukt in een formule met twee nevenschikkingen: ‘jij en
ik; Rokko en de boog’ – kan Theo dan ook helemaal niet omgaan.
Waarom onderwerpt Theo zich liever aan Otto dan dat hij Pieters uitgestoken
hand accepteert? Mijns inziens heeft dat te maken met de twee verschillende soorten hiërarchie die hier in het geding zijn. Ten eerste een ‘zakelijke’ hiërarchie,
zoals tussen baas en ondergeschikte: die is niet vernederend, maar vormt in Theo’s
ogen juist de koninklijke weg naar vriendschap; en ten tweede een ‘emotionele’
hiërarchie die wel met vernedering gepaard gaat, namelijk voor degene die zijn
emoties niet kan beheersen. Mannelijkheid staat hier op het spel: echte mannen
huilen niet.
Deze verschillende hiërarchieën hangen samen met twee verschillende opvattingen van vriendschap, een vroegmoderne en een moderne. Volgens historica
Dorothée Sturkenboom werd vriendschap in de vroegmoderne tijd ‘door velen als
een instrument opgevat dat vooral diende ter ondersteuning van de maatschappelijke en materiële positie. Het was minder persoonsgebonden en eerder op
economische noodzaak dan op genegenheid gebaseerd. Deze pragmatische vriendschapsopvatting was de dominante vriendschapsopvatting in de vroegmoderne tijd’
(Sturkenboom 1998:326).4 Pas in de moderne opvatting, die eind achttiende eeuw
gangbaar werd, werd vriendschap meer opgevat als een ‘geestelijke, niet-zinnelijke’
liefde, een emotionele band tussen gelijkgestemden.
De opkomst van nieuwe ideeën over vriendschap betekent niet dat de oude volledig verdwijnen. Hoewel de moderne vriendschapsopvatting in de twintigste eeuw
verreweg dominant is, lijkt Theo hier een vroegmoderne opvatting van vriendschap
te zijn toegedaan: hij kiest als uitgangspunt de pragmatische, en niet de emotionele
relatie. De vriendschap die hij voor ogen heeft met Otto is in eerste instantie instrumenteel, gebaseerd op het verlenen van diensten. Uit die dienstverlening zou de
vriendschap zich moeten ontwikkelen – misschien tot een moderne vorm, al worden Theo’s ideeën daarover niet geëxpliciteerd. Moderne vriendschap is gebaseerd
op het delen van emoties en dus op gelijkwaardigheid, maar die gelijkwaardigheid
21

Agnes Andeweg

bestaat bij de gratie dat het tonen van emoties wederzijds is. In de scène met Pieter
is Theo de enige die zijn emoties toont, wat hij ervaart als een vernedering. Het
beheersen van bepaalde emoties zoals verdriet, en het ontkennen van (emotionele)
kwetsbaarheid behoren tot een eeuwenoud repertoire van mannelijkheid.5 Dat
repertoire van zelfbeheersing wringt met de moderne opvatting van vriendschap,
zeker als maar een van de twee vrienden zijn emoties toont. Theo lijkt alleen in
staat om in termen van hiërarchie te denken, vat het tonen van emoties in hiërarchische termen op, en loopt dus naar eigen maatstaven het risico zijn mannelijkheid te verliezen. Dat verklaart zijn gevoelens van vernedering.
In de vroegmoderne opvatting van vriendschap hoeven hiërarchieën, oftewel
machtsverschillen niet problematisch te zijn zolang beide partijen het zakelijk houden en hun materiële positie kunnen bestendigen. Zelfverkozen onderdanigheid
is niet beschamend. Dat komt in Theo’s geval goed uit, want de relaties tussen hem
en de andere jongens – Otto en Pieter, maar ook Freddie – worden van meet af aan
bepaald door machtsverschillen. Zo is hij de jongste van de vier, en daarmee staat
hij automatisch onder aan de ladder.
Belangrijker nog dan de leeftijdshiërarchie is het klassenverschil. Otto en Pieter
zijn de zonen van een rechter, en behoren dus tot de hogere klasse. Ze wonen in
een villa die hun status onderstreept, net zoals het landhuis of kasteel in de gotieke
roman dat doet (The Castle of Otranto van Horace Walpole en The Fall of the House
of Usher van Edgar Allen Poe zijn twee bekende voorbeelden). De familie Van Hal
heeft een huishoudster in dienst en bezit een tweede huis in Zwitserland. De vaders
van Theo en Freddie staan een stuk lager op de maatschappelijke ladder. Zij zijn
kleine zelfstandigen, middenstanders: Theo’s vader drijft een café, Freddies vader
heeft een houthandel. Freddie is net als Theo een kruimeldief, in dienst van Otto
– hij levert hem ‘bestellingen’, zoals Theo Otto de sextant levert.
Het klassenverschil is bepalend voor de verschillende betekenissen die dienstbaarheid voor de jongens heeft. Dienstbaarheid is voor Theo een deugd, een
kwestie van eer, en behalve een manier om aan geld te komen ook verbonden met
vriendschap. In feite heeft Theo zich vereenzelvigd met de moraal van een dienstbare klasse, de klasse waartoe hij behoort. Voor Otto heeft dienstbaarheid niets
met vriendschap te maken. Zijn overeenkomst met Theo is voor hem louter een
zakelijke transactie – daar betaalt hij voor. Theo heeft van de (economische) nood
een deugd gemaakt, terwijl daar voor Otto geen enkele aanleiding toe is. Die twee
verschillende betekenissen zijn vervat in de titel van de roman. ‘Verdienste’ kan een
verdienste in economische zin zijn, of een verdienste in de zin van aanspraak op lof
en erkentelijkheid. Dat betekenisverschil ligt ten grondslag aan het ‘misverstand’
dat bij Theo postvat, dat via (zakelijke) dienstbaarheid vriendschap bereikbaar is
– dat wil zeggen een niet-zakelijke relatie.
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Klassenverschil en modernisering
De Britse gothic novel is vaak gelezen als verbeelding van het conflict tussen de opkomende moderne burgerij en de aristocratie die steeds verder onder druk komt te
staan.6 Klasse en modernisering zijn daarmee haast vanzelfsprekende thema’s voor
analyse in gothic criticism. In Nederland is klasse veel minder een onderwerp van
analyse, in literatuurwetenschap noch in historisch onderzoek. In de geschiedschrijving over de jaren vijftig bijvoorbeeld worden eerder verschillende generaties
of verschillende zuilen tegenover elkaar geplaatst, dan verschillende klassen.7 Dat
betekent echter niet dat klasse in een Nederlandse context geen relevante categorie van analyse is. Door Vriend van verdienste te lezen vanuit een gotiek interpretatiekader valt op wat voor centrale en conflictueuze rol klasse speelt in deze roman
en welke spanningen er zijn tussen moderniteit en traditie. Aan de vooravond van
de grootste moderniseringsgolf van deze eeuw, meestal samengevat als ‘de jaren
zestig’, staan traditionele categorieën als klasse al behoorlijk onder druk.
Het klassenverschil tussen de jongens wordt vooral via anderen zichtbaar
gemaakt: Freddie, die zich de mores van een ‘gentleman’ probeert aan te meten
door wijsheden als ‘a gentleman never wears brown’ te debiteren, steekt zijn minachting voor Theo’s vader in zijn bruine pak niet onder stoelen of banken; werkster
Dorien wordt door Otto vernederd in Theo’s bijzijn. Tussen de jongens onderling
wordt het klassenverschil niet of nauwelijks expliciet benoemd. De jongens zitten
allemaal bij elkaar op school, wat een zekere gelijkheid impliceert. Pieter en Otto
lijken met hun gedrag Freddie en Theo juist erbij te betrekken, alsof ze inderdaad
gelijk zijn. Zij doen alsof er geen verschil bestaat: als Pieter tegen Theo praat over
zijn jolletje (‘Kun jij eigenlijk zeilen, heb je dat wel eens gedaan?’ (Rosenboom
1989:209)) lijkt hij niet te beseffen dat zeilen voor Theo een ondenkbare hobby is.
Op zulke momenten gedragen Otto en Pieter zich alsof vriendschap mogelijk is,
in de vorm van een (emotionele) band tussen gelijkgestemden, waarbij materiële
positie er niet toe doet: een moderne vriendschap dus.
Toch blijken de verschillen tussen Theo en Freddie enerzijds, en Otto en Pieter
anderzijds, onoverbrugbaar. Die onoverbrugbaarheid blijkt op de momenten dat
er door Theo of Freddie een appèl op Pieter of Otto wordt gedaan. Zolang Pieter
en Otto de voorwaarden van de relatie kunnen bepalen, zoals de redenen waarom
Theo in de villa komt (om een diefstal af te spreken, om drank te brengen) is er
niets aan de hand. Maar zodra Theo zijn intrek in het torenkamertje heeft genomen, en de villa dus fysiek geïnfiltreerd is, komen de zaken anders te liggen. Theo
heeft de ongeschreven regels overtreden, en dan worden de reactie van de broers
op toenaderingen van Theo (en ook Freddie) expliciet afwijzend. Na Theo’s eerste
nacht in het kamertje zegt Otto tegen hem: ‘Ik wil jou niet beter leren kennen’
(Rosenboom 1989:158). En Freddie ontmoet alleen minachting bij zijn poging
om zich aan Pieters en Otto’s zijde te scharen, als Theo hen heeft opgezadeld met
zichzelf. De klassengrens wordt in Vriend van verdienste zo toch zorgvuldig bewaakt.
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Freddie is degene die de hele roman door in de veronderstelling blijft verkeren
dat vriendschap met iemand uit de hogere klasse denkbaar is, en dat het mogelijk
is om een ‘gentleman’ te worden door je de juiste gewoontes aan te meten. Hij
vertegenwoordigt met andere woorden de (moderne) overtuiging dat opwaartse
mobiliteit mogelijk is door opleiding en individuele ontwikkeling. Theo is ambivalenter: hij wil wel vriendschap sluiten maar kan zich een gelijkwaardige band
(nog) niet voorstellen. Hoewel Pieter en Otto in eerste instantie het spelletje van
de gelijkwaardige omgang meespelen, krijgt de overtuiging dat afkomst c.q. vaders
positie geldt als belangrijkste factor voor klasse de overhand, zodra Theo met hen
onder hetzelfde dak verblijft. Dan komen de verhoudingen op scherp te staan en
moeten de (klassen)verschillen extra gemarkeerd worden.

Jongens onder elkaar
Vrouwen spelen in het gotieke universum van Vriend van verdienste een ondergeschikte rol. Voor zover er vrouwen in de roman voorkomen zijn ze dood (Theo’s
moeder), gek (Otto’s en Pieters moeder), of vrijwel afwezig in het verhaal (huishoudster Dorien en de minnares van vader Van Hal). De enige vrouw die er nog
enigszins toe doet is Agnes, een klasgenote van Freddie en Pieter, maar ook haar
rol is beperkt.
Het hoogste doel voor Theo is de vriendschap met Otto, relaties met vrouwen
zijn bijzaak. Zo kan het gebeuren dat hij – in opdracht van Otto – Agnes naar huis
brengt, van haar zijn eerste zoen krijgt, en daar op dat moment nauwelijks van onder
de indruk lijkt. Hoewel ze later een prominente rol speelt in zijn dromen, vindt
hij haar op de avond zelf een ‘slet’. Agnes had zich eerder die avond laten zoenen
door Otto, en ze liet Pieter op haar vinger zuigen. De jongens geven haar dus bijna
letterlijk aan elkaar door, ze is beschikbaar voor iedereen. Zij is, zoals Eve Sedgwick
het in navolging van René Girard en Claude Levi-Strauss beschrijft in Between Men
(1985), de vrouw die als ruilmiddel de band tussen mannen bevestigt. Het maakt
niet veel uit of dat banden van rivaliteit zijn, of van affectie, aldus Sedgwick. Die zijn
qua intensiteit vaak even sterk; rivaliteit wordt evenzeer gedreven door verlangens
als affectie. Otto kiest Theo om Agnes naar huis te laten brengen, en niet Freddie;
en hetzelfde gebeurt eigenlijk met het stelen van de sextant. Zo bevestigt Otto
via Agnes de band tussen hem en Theo, en ontstaat er rivaliteit tussen Theo en
Freddie.
Sedgwick schetst aan de hand van gedetailleerde analyses van Engelse literaire
werken hoe tussen ca. 1750-1850 relaties tussen mannen van karakter veranderen.
Onder ‘relaties’ verstaat ze het hele spectrum van niet-seksuele banden tussen
mannen (vriendschap, rivaliteit, mentorschap) tot seksuele relaties (uitmondend
in moderne opvattingen van homoseksualiteit), wat ze aanduidt als het continuüm
van ‘male homosocial desire’. Ze verbindt de veranderingen in dat continuüm met
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veranderingen in economische, politieke en klassenverhoudingen in deze periode.
Ze besteedt apart aandacht aan de gothic novel, omdat dat volgens haar het genre is
waarin eind achttiende eeuw homosociale banden tussen mannen op een nieuwe
manier worden verbeeld.
In de gothic novel kristalliseert een nieuwe, moderne vorm van homofobie zich
uit, aldus Sedgwick, die het regulerend mechanisme wordt voor het hele spectrum
van mannelijke homosociale relaties: ‘In the English Gothic novel, the possibility
– the attraction, the danger – of simply dropping the female middle term becomes
an explicit, indeed an obsessional literary subject. With it comes a much more
tightly organized, openly proscriptive approach to sexuality and homosocial bonding’ (Sedgwick 1985:82). Sedgwick verbindt de opkomst van de gothic novel met het
ontstaan van een (Britse) homoseksuele subcultuur in de achttiende eeuw. Vanaf
het moment dat een homoseksuele subcultuur en identiteit denkbaar wordt, worden alle verhoudingen tussen mannen (ook, of juist, de niet-seksuele) potentieel
gevaarlijk of verdacht: ze zóuden immers homoseksueel kunnen zijn...8 Vallen vrouwen (‘the female middle term’) weg als bindmiddel tussen mannen, dan moet de
heteroseksuele orde op een andere manier gewaarborgd worden, met duidelijke
ge- en verboden. Dat gebeurt volgens Sedgwick via het mechanisme van paranoia.
De gothic novels die ze aanhaalt worden gekenmerkt door plots waarin twee mannen
elkaar achtervolgen (zoals in de slotscène van Frankenstein), waar een man onder de
kwade invloed staat van een andere man (zoals in Maturins Melmoth the Wanderer),
of waar verdubbelingen van mannelijke personages plaatsvinden (James Hogg, Confessions of a Justified Sinner). Zij leest deze gotieke romans als het eerste genre waarin
een moderne ‘homosexual panic’ vorm krijgt; het verbod op homoseksualiteit dat
alle ‘normale’ verhoudingen tussen (heteroseksuele) mannen reguleert: ‘[T]he
paranoid Gothic is specifically not about homosexuals or the homosexual; instead,
heterosexuality is by definition its subject’ (Sedgwick 1985:116). Een plot van ‘mannen onder elkaar’ zou dus eerder over heteroseksualiteit dan over homoseksualiteit
gaan. Hoewel er sinds eind achttiende eeuw zonder twijfel veel veranderd is in de
emancipatie en uitingsvormen van moderne homoseksuele identiteit en subcultuur,
reguleert het mechanisme van homofobie zoals Sedgwick dat beschrijft, in veel
contexten nog altijd de verhoudingen tussen (heteroseksuele) mannen – in veel
voetbalkleedkamers is het taboe op homoseksualiteit nog lang niet verdwenen.
In Vriend van verdienste verdwijnen vrouwen als gezegd in de loop van het verhaal als bemiddelende factor. De eerste avond in de villa is Agnes wel aanwezig,
maar vanaf het moment dat Theo in de torenkamer zit, speelt ze vrijwel geen rol
meer. In de afwezigheid van vrouwen ontaarden de verhoudingen tussen Theo en
de andere jongens pas echt. De relaties tussen de jongens worden gewelddadig en
krijgen inderdaad, zoals Sedgwick schetst, paranoïde trekjes. Of de paranoia van de
jongens in deze roman als een uiting van homofobie beschouwd kan worden, als
een angst die alle verhoudingen tussen mannen bepaalt, is de vraag.
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Van kwaad tot erger
Theo probeert zijn onderduik in de villa te verzekeren door Otto onder druk te
zetten. Hij wijst Otto op het feit dat hij hem, ‘een minderjarige jongen uit een
ongelukkig gezin’ (Rosenboom 1989:155) heeft aangezet tot diefstal, ‘een jongen
zonder moeder, die gemakkelijk te beïnvloeden is’ (Rosenboom 1989:155). Hij
gebruikt zijn (zelfopgelegde!) onvrijheid als pressiemiddel en probeert Otto aan
zich te binden door zijn afhankelijkheid van hem te benadrukken, net zoals hij
vriendschap in termen van dienstverlening en vrijwillige onderwerping definieerde. Otto blijkt gevoelig voor de manipulaties van Theo. Hij probeert de opgelegde
band meteen met geweld te verbreken: de eerste avond al slaat hij Theo onderuit;
een dag later slaat hij op het torenkamertje een glasplaat aan diggelen.
Theo eist Freddies steun voor zijn onderduikactie met hetzelfde argument: dat
hij tot de diefstal is aangezet doordat hij onder Freddies slechte invloed staat. Ook
Freddie reageert met geweld: eerst krabt hij Theo’s polsen open, vervolgens sleept
hij hem ruggelings aan zijn benen door het kamertje, niet wetend dat de vloer vol
glasscherven ligt van Otto’s eerdere uitbarsting. Theo’s rug verandert in een bloederige massa.
De geweldsuitbarstingen van Otto en Freddie tonen hun machteloosheid, hun
gebrek aan controle over de jongen die zich paradoxaal genoeg totaal aan hen
onderworpen heeft. Ze vormen de voorbode van paranoïde angsten, die niet alleen
vat krijgen op Otto en Freddie, maar ook op Theo zelf. Otto raakt er gaandeweg
van overtuigd dat hij Theo gezien heeft in de tuin, om Agnes en hem te bespieden.
Pieter probeert hem ervan te overtuigen dat dat onmogelijk is, omdat hijzelf op dat
moment bij Theo was, maar tevergeefs. Otto doet alsnog Theo’s kamertje op slot.
Paranoia is besmettelijk: ook Theo zelf krijgt er last van, wat hem ertoe drijft om
zelf de deur van zijn kamer op slot te houden: ‘Aangeraakt door een ijselijke kou
luisterde hij naar de voetstappen die hem in het hoofd bonsden [...] Was het Pieter
die hem volgde? Hij wist nu zeker dat hij beslopen werd […] Had hij de deur wel
op slot gedaan?’ (Rosenboom 1989:220). En ook Freddie begint aan waanvoorstellingen te lijden. Een daarvan kan duidelijk in verband gebracht worden met de
angst voor homoseksualiteit. Als hij een dag nadat hij Theo over de grond heeft
gesleept onaangekondigd het torenkamertje bezoekt, hoort hij gegrom en gehijg
uit het kamertje komen. Freddie ziet Pieter schrijlings op Theo zitten:
‘Het tafereel in het kamertje deed hem duizelen. Theo lag, schijnbaar geheel naakt en glanzend
van het zweet, op zijn buik op de matras, met zijn hoofd afgedraaid zodat hij alleen zijn donkere
krullen kon zien. Pieter zat schrijlings op zijn bovenbenen, diep voorover gebogen, alsof hij een
snelle brommer bereed. Hij scheen zo hard in Theo’s rug te knijpen dat deze met zijn handen
over de grond krabde en soms ook in de rand van de matras beet. Zodra hij begreep wat er werkelijk gaande was loste zijn pornografische visioen op en kwam hij ook zijn korte maar hevige
schoktoestand te boven’ (Rosenboom 1989:185).
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De grens tussen vriendschap en seksualiteit begint voor Freddie te vervagen.
Het feit dat hij zo’n ‘pornografisch’ visioen kan hebben, geeft aan dat het niet
ondenkbaar voor hem is dat er een homoseksueel contact tussen de twee jongens
is, hoezeer hij er ook door geschokt is. De betrokkenen zelf, Theo en Pieter, focaliseren niet in deze scène, en lijken zich van geen homoseksuele betekenis bewust.
Aan deze scène is er een voorafgegaan, op de avond dat Theo zijn toevlucht
zoekt in de villa, waarin Pieter en Theo samen in een bed liggen en elkaars lichaam
bekijken. Ze constateren dat ze erg op elkaar lijken, en gaan tegen elkaar aan liggen
als ‘lepeltjes in een doosje’. Ook hier lijken Theo en Pieter zich van geen erotische
betekenis bewust. Deze onschuld wordt verstoord door Otto, die hartgrondig vloekt
als hij Pieter en Theo ziet, en Theo naar het torenkamertje jaagt. Het valt niet uit te
maken of hij vloekt omdat hij de twee verdenkt van homoseksualiteit, of omdat hij
ziet dat Theo toch naar de villa is gekomen. Theo schaamt zich diep – niet omdat hij
met Pieter in bed is ontdekt, maar omdat hij slechts een onderbroek aanheeft terwijl
hij voor Otto uit de trap opgaat. Volledig gekleed zijn is belangrijker voor zijn gevoel
van mannelijke eigenwaarde dan met een andere man betrapt worden in bed.
Er zijn kortom verschillende momenten in de tekst die een homo-erotische
lading hebben. Die homo-erotische lading is er wel voor de omstanders, maar voor
zover voor de lezer is na te gaan niet voor de betrokkenen. Omdat Pieter nooit focaliseert in deze scènes, valt niet te zeggen of hij even naïef is als Theo, maar Theo is
en blijft in ieder geval de onschuld zelve op seksueel terrein.

Seksualiteit of mannelijkheid?
De ‘homosexual panic’ die Sedgwick ziet ontstaan in de gothic novel is in Vriend
van verdienste maar al te voelbaar, zo blijkt uit de bovenstaande voorbeelden. Toch
draaien de aangehaalde voorbeelden uiteindelijk niet om seks – zoals moge blijken
uit het feit dat Theo zich wel schaamt voor zijn halfnaaktheid, maar niet voor de
bedscène waarin hij zich bevond. Mèt Sedgwick ben ik van mening dat niet homoseksualiteit hier de belangrijkste kwestie is. De vier jongens zijn onderling verwikkeld in een strijd om de macht, en daarin staat behalve klasse en leeftijd vooral
mannelijkheid op het spel. Door die strijd zijn ze zo intens op elkaar betrokken dat
ook voor henzelf de grenzen niet altijd duidelijk meer zijn tussen ‘being a man’s
man’ en ‘being interested in men’, zoals Sedgwick het subtiele verschil uitdrukt.
Ik lees de verwijzingen naar homoseksualiteit in de roman dan ook meer in het
kader van een strijd tussen mannen om de macht die hier op gotieke wijze wordt
uitgevochten, dan rond (homo)seksualiteit.
Dat homosociale verhoudingen tussen mannen in een laat-twintigste-eeuwse
roman nog altijd via de angst voor homoseksualiteit gedefinieerd kunnen worden,
kan beschouwd worden als een bevestiging van Sedgwicks these dat het hier over
moderne verhoudingen gaat. Er lijkt wat dat betreft sinds de vroege Britse gotieke
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romans nog niet fundamenteel iets veranderd. Aan de andere kant suggereert
de historische setting van de roman, in een archaïsch aandoend Nederland rond
1965, dat hier een verleden wordt geschetst dat ‘moderne’ lezers uit 1985 inmiddels achter zich hebben gelaten. Maar als de roman iets duidelijk maakt is dat de
scheiding tussen premodern en modern niet zo scherp te trekken valt. Definities
van seksualiteit en sekse zijn bovendien nog altijd nauw met elkaar verbonden,
ook buiten de roman (denk aan nog altijd bestaande ideeën als ‘homo’s zijn geen
‘echte’ mannen’ – daarin gaat het niet over de sekse van het liefdesobject, wat je
zou verwachten, maar over het subject). Ook in het ‘moderne’ heden is homoseksualiteit nog vaak synoniem met niet-mannelijkheid.

Zuiverheid en het abjecte
De begrippen zuiverheid en het abjecte spelen een centrale rol bij het afbakenen
van de grenzen in Vriend van verdienste. Het maken van onderscheid is cruciaal voor
een mogelijke definitie van wat zuiver is. Arnold Labrie (2001) laat in zijn cultuurhistorische studie over zuiverheid en decadentie zien hoe Europa tussen 1870 en
1914 op allerlei verschillende terreinen is gepreoccupeerd met zuiverheid. Hij
lokaliseert het verlangen naar zuiverheid – dat vaak gepaard gaat met een fascinatie
voor onzuiverheid – in de burgerlijke cultuur, waar het onderdeel vormt van een
vertoog over vooruitgang en orde. De analyse van Rosenbooms roman geeft aanleiding om de lijn verder door te trekken in de twintigste eeuw.
Vriend van verdienste is doortrokken van een vertoog over zuiverheid, of het
nu over klasse gaat – zo benoemt Freddie zichzelf in termen van ‘bederf’ en associeert zo de hogere klasse met zuiverheid –, of over seksualiteit – denk aan Theo’s
onschuld op seksueel gebied.
Theo is geobsedeerd door een verlangen naar zuiverheid, dat zich niet alleen
uit in het enthousiasme waarmee hij thuis schoonmaakt en dieren opzet (opdat ze
niet meer door verrotting worden aangetast), maar vooral in zijn ‘broeiberg’. Dat
is een hoop afval onder plastic, waarmee hij een soort alchemistisch experiment
uitvoert: hij voert de berg groenteafval, restjes bier en botten en wacht tot het
rottingsproces iets zuivers zal voortbrengen. Hij is ervan overtuigd dat onder de
rottenis een zwaar metaal zal groeien: ‘zacht nog als stroop maar het wordt harder
mettertijd!’(Rosenboom 1989:122). Als hij Pieter erover vertelt, wordt hij helemaal
lyrisch: ‘Alles wordt ten slotte zuiver […] het is het wit van alle stoffen, zo schoon…
als je ernaar kijkt ben je al gewassen, zo schoon is het… maar je kunt het niet aanraken…’ (Rosenboom 1989:123).
Theo beziet ook zichzelf in termen van zuiverheid. Hij vindt zichzelf een
‘slechte jongen’, omdat hij steelt. Hij wil zichzelf verbeteren maar slaagt daar maar
niet in. Hij bezoekt regelmatig het graf van zijn moeder, houdt het netjes schoon
en biecht aan haar zijn zonden. Zij is voor hem het symbool van ultieme zuiver28
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heid. Theo’s streven naar zuiverheid kan gelezen worden als een verlangen naar
religieuze transcendentie, het vrij en onbezoedeld zijn van zonden, de staat die zijn
moeder – in de hemel – al bereikt heeft. Labrie beschrijft hoe religieuze rituelen
van oudsher dienen om het abjecte uit te bannen en zo de maatschappelijke orde
te herstellen. Theo’s rituelen waarmee hij zuiverheid nastreeft – het schoonborstelen van zijn moeders graf en het tot haar bidden – zijn erop gericht dat hij zijn
plaats in de maatschappelijke orde weer kan innemen als deugdzaam burger.
Het zuivere wordt in Vriend van verdienste belichaamd door de vrouwen: niet
alleen Theo’s moeder-in-de-hemel, maar ook Agnes (wat ‘kuis’ betekent, oftewel
zuiver). In Theo’s fantasieën is zij een toonbeeld van zuiverheid en kuisheid. Zijn
seksuele fantasie gaat niet verder dan dat hij onder haar jurk kijkt en ‘een pittige
geur’ ruikt (Rosenboom 1989:164). Het enige wat hij daadwerkelijk doet in zijn
dromen is aan haar (witte) borst drinken. Zij wordt daarmee een moederfiguur,
en hij neemt de positie in van kind. De vermenging van het moederlijke en het
maagdelijke heeft een religieuze ondertoon: Agnes wordt een beeld van de maagd
Maria, en daarmee wordt Theo vanzelf gepositioneerd als de Zoon.
Tegenover zuiverheid staat het onzuivere, oftewel het abjecte. Filosofe Julia
Kristeva schreef een nog altijd toonaangevend essay, The Powers of Horror, waarin ze
uitlegt dat het abjecte ontstaat daar waar categorieën worden vermengd die normaliter strikt gescheiden horen te blijven. Zelfdefinitie bestaat bij de gratie van uitsluiting van het abjecte, aldus Kristeva. Vormeloosheid, vermenging en troebelheid
bedreigen het zelfbeeld: ‘It is thus not a lack of cleanliness or health that causes
abjection but what disturbs identity, system, order.’ (Kristeva 1982: 4). Als grenzen
vervagen wordt het systeem of de eigen identiteit ondermijnd. Het is daarom niet
verwonderlijk dat gotieke romans, en moderne uitvloeisels van het genre als de
horrorfilm, zo’n duidelijke preoccupatie hebben met zuiverheid en het abjecte.
De conflicten rond moderniteit en modernisering die in de gotieke roman worden
geënsceneerd draaien immers om zelfdefinitie en de afbakening van de eigen,
moderne identiteit.
Ook in Vriend van verdienste vervagen de grenzen die de maatschappelijke orde
in stand moeten houden. Het vervagen van die grenzen gaat – onvermijdelijk
– gepaard met processen van abjectivering, en de beschrijvingen daarvan krijgen in
Vriend van verdienste ruim baan: vooral als Theo's verblijf in de villa wordt beschreven. In het verstikkend hete torenkamertje vervuilt Theo in rap tempo. Hij krijgt
een emmer, halfvol water, om zijn behoefte op te doen. Binnen een dag stinkt die
emmer enorm, ondanks dat hij er parfum over uitsprenkelt en er een deken over
hangt. Als hij de eerste nacht door dorst gekweld wordt, drinkt hij uit zijn emmer,
wat minutieus wordt beschreven. Theo ‘zuivert’ eerst het water – hij zeeft zijn
uitwerpselen uit de emmer. Vlak voordat hij drinkt doet hij een gebed, en zodra
hij het water drinkt krijgt hij een visioen; er ontstaat een ‘helder schijnsel’ in hem
dat hem verblindt en doet sidderen: ‘De duisternis scheurde open en uit het stralende licht kwam Agnes naar voren treden, zij naderde met in haar hand een volle
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peer…’ (Rosenboom 1989:164). Op het moment dat hij een van de meest abject
geachte dingen doet – drinken uit een emmer met zijn eigen uitwerpselen – krijgt
hij een visioen van zuiverheid. Door het drinken te beschouwen als een rituele
handeling, weet hij het abjecte te perverteren en op te vatten als iets zuiverends.
Het religieuze ritueel maakt van het abjecte iets zuivers, maar het ritueel blijkt zelf
ook al geperverteerd, want Theo heeft niet God, maar zichzelf aanbeden: ‘Ik heb
gebeden voor mijn eigen spiegelbeeld, en er was licht’ (Rosenboom 1989:165).
Ook de broeiberg is een bron van het abjecte. In Freddies fantasie lopen de
krioelende torren uit de broeiberg en Theo’s gezicht in elkaar over. Dat is een
vermenging van categorieën die veelbetekenend is: niet alleen Theo’s attributen
– de emmer, de broeiberg – zijn abjecte dingen, Theo zelf is een ab-ject, iemand die
geen vastomlijnde identiteit meer heeft. Volgens Kristeva bevindt het abjecte zich
buiten de relatie subject-object. Terwijl er tussen subject en object een relatie van
verlangen bestaat, bewust of onbewust, is er tussen subject en abject een relatie van
uitsluiting: ‘Some lives [are] not sustained by desire, as desire is always for objects.
Such lives are based on exclusion.’ (Kristeva 1982:6). Deze relatie van uitsluiting is
inderdaad bepalend voor de verhoudingen in Vriend van verdienste, vooral tussen
Otto en Theo.
Otto is iemand die, althans in Theo’s waarneming, niet gedreven wordt door
verlangens: ‘[I]n zijn fenomenale hoedanigheid leek hij volkomen ontledigd van
innerlijke behoeften, drijfveren of ook fysieke processen: hij was zuivere verschijning’ (Rosenboom 1989:150). Theo realiseert zich niet dat dat gebrek aan verlangen ook hemzelf betreft. Terwijl Theo de verhouding tussen Otto en hem denkt als
een subject-object relatie, waarin hij zelf het object is, de toekomstige vriend, is hij
in Otto’s ogen eerder een ‘abject’, iets abjects. Voor Otto is Theo iets dat buitengesloten moet worden, en dat hij bij voorkeur negeert. Na Theo’s eerste dag in het
kamertje komt Otto dan ook niet meer bij hem kijken. Pas na dertig dagen komt
hij weer eens langs, en hij zegt tegen Theo: ‘om eerlijk te zijn, ik was je gewoon
vergeten’ (Rosenboom 1989:201).
Hoewel het abjecte buiten de relatie subject-object ligt, heeft het wel invloed op
het subject, volgens Kristeva: ‘It [the abject] lies outside, beyond the set, and does
not seem to agree to the latter’s [the master’s] rules of the game. And yet, from
its place of banishment, the abject does not cease challenging its master’ (Kristeva
1982:2). Het abjecte dwingt zijn ‘master’ om steeds opnieuw de grenzen van diens
universum af te bakenen, maar deze grenzen blijven vloeiend omdat ze bepaald
worden door dat wat abject is. Theo probeert voortdurend Otto’s ongenaakbare
verschijning aan te tasten. En dat lukt hem ook nog: Otto’s soliditeit wordt wel
degelijk ‘aangetast’ door Theo’s aanwezigheid: hij krijgt astmatische aanvallen en
valt van de trap.
Theo wordt uitgestoten omdat hij de gevestigde orde bedreigt – de orde waarin
klasse, mannelijkheid, en zuiverheid duidelijke grenzen hebben. Maar hier werkt
een wurgende paradox: juist door zijn positie van uitgestotene kan Theo, als iets
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abjects, de orde uitdagen; maar met zijn voortschrijdende abjectivering wordt de
bedreiging die van hem uitgaat eigenlijk alleen maar groter. Extreem geweld lijkt
wat Otto en Freddie betreft de enige mogelijke reactie op de chaos die dreigt te
ontstaan door Theo’s uitdaging van de orde. Maar het geweld heeft geen vat op
Theo, omdat hij niets liever wil dan zich onderwerpen. Theo is een typische masochist; gevangen gezet worden is voor hem een vorm van bevrijding, en vanuit de
onderwerping probeert hij macht te krijgen. Het geweld bevestigt hem juist in zijn
positie en maakt hem in zekere zin nog subversiever, nog bedreigender.
Net zoals Theo vanuit de marge ‘challenges the master’ (Kristeva), zo doet
mevrouw Van Hal, de moeder van Pieter en Otto, dat ook. Ze is gemarginaliseerd als
echtgenote en als moeder: vader Van Hal heeft een minnares die hij ook mee naar
huis neemt, en volgens haar kinderen is ze ‘volslagen gek’. Toch speelt ze een beslissende rol. Op het moment dat Pieter en Otto Theo naar buiten brengen, waar hij
door Freddie vermoord moet gaan worden, roept hun moeder hen. Zij ziet Theo aan
voor Pieter – zij lijken op elkaar en Theo draagt een blouse van Pieter – en roept hem
bij zijn naam. In de consternatie die ontstaat weet Theo alleen naar buiten te lopen.
Met de aanroep door Pieters moeder wordt Theo’s wens om Pieter te worden vervuld,
en bezegelt moeder Van Hal het lot van haar zoon. De moeder als symbolische bron
van identiteit en waarheid wordt hier geperverteerd – als zelfs zij haar kind niet herkent, verliest dat zijn identiteit. Dat betekent onherroepelijk het einde van Pieter.
Uiteindelijk is het namelijk niet Theo, maar Pieter die sterft. Als Pieter naar buiten rent, denkt Freddie Theo te herkennen aan zijn blouse en slaat hem neer. Niet
alleen is Theo Pieter geworden, maar ook andersom. Pieter fungeert als zondebok,
het abjecte dat de schuld van de anderen krijgt te dragen.

Conclusie
Vriend van verdienste ensceneert, als veel klassieke gotieke romans, conflicten die
de voortschrijdende modernisering oproept. Gesitueerd aan de vooravond van de
jaren zestig, icoon van de maatschappelijke omwentelingen in de twintigste eeuw,
laat de roman zien wat er gebeurt als voorheen duidelijke categorieën beginnen
te schuiven. Een gotiek interpretatiekader vestigt de aandacht op aspecten die in
de bestaande (literatuur)geschiedschrijving vaak onderbelicht zijn gebleven, zoals
klasse – in de klassieke gothic novel een vanzelfsprekende bron van conflict. De
gotieke setting, inclusief de preoccupaties met geweld en met het abjecte, geeft de
ondermijning van de maatschappelijke orde vorm. In Vriend van verdienste komt niet
alleen de van oudsher geprivilegieerde positie van de hogere klasse onder druk te
staan, maar ook de mores van de lagere klasse, waarvoor dienstbaarheid en afhankelijkheid een kwestie van eer is.
De spanningen tussen afhankelijkheid en onafhankelijkheid, tussen macht en
onmacht staan centraal. Vriend van verdienste kan gelezen worden als een roman die
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de angst voor of het onvermogen tot autonomie uitdrukt. Theo benadrukt keer
op keer dat hij niet verantwoordelijk is voor zijn daden: hij staat onder invloed
van Freddie, en hij geeft de schuld van zijn slechte daden aan zijn situatie – zijn
leven zonder moeder, met een broer in een opvoedingsgesticht en een vader die te
weinig aandacht aan hem besteedt. Herhaaldelijk zegt hij dat hij niet vrij is. Hij verwoordt daarmee een idee over subjectiviteit dat bepaald deterministisch aandoet.
In de archaïsche setting van de roman anno 1966 kan dat nog. Twintig jaar later
is, via de maakbare samenleving, de individuele autonomie tot maatschappelijke
norm verheven, niet alleen voor de elite, maar ook voor de ‘kleine man’. De eerste
tekenen van die nieuwe norm laten zich zien in Vriend van verdienste, juist in de
nadrukkelijkheid van Theo’s herhaalde beroep op zijn afhankelijkheid. De noodzaak tot uitleg maakt duidelijk dat hij de vertegenwoordiger van een ideologie in
crisis is; die niet meer zonder toelichting functioneert.
Wel zet Theo zijn deterministische idee in om zijn omgeving te manipuleren.
Hij gebruikt zijn onvrijheid als een succesvol pressiemiddel om zijn eigen doelen
te verwezenlijken, en dat geeft zijn gebrek aan autonomie toch een behoorlijk
autonome draai. Theo belichaamt daarmee de spanningen tussen een oude en een
nieuwe orde.
Vanuit het perspectief van de jaren tachtig presenteert Vriend van verdienste een
archaïsch universum. De conflicterende maatschappelijke ideologieën in dat universum leiden, geheel naar de conventies van de gotieke roman, tot een strijd op
leven en dood. Het is op zijn minst ironisch dat de uitkomst van die strijd in deze
roman uiteindelijk niet bepaald wordt door de vechtersbazen zelf, maar door hun
moeder. Ook de tijd van de autonome jongerencultuur is in het 1966 van de roman
klaarblijkelijk nog niet aangebroken.
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Noten
1

Botting (2001) Punter (2001) bieden een goede inleiding op het omvangrijke terrein van gothic
criticism.

2

In mijn promotie-onderzoek naar verschijningen van het gotieke in hedendaagse Nederlandse
romans analyseer ik werk van onder anderen Vonne van der Meer, Frans Kellendonk, Gerard Reve
en Renate Dorrestein. Binnenkort verschijnt een eerste boek over het gotieke in Nederlandse literatuur vanaf 1900: Buikema en Wesseling (2005).

3

Rosenboom verklaarde in interviews dat hij de rechtbankverslagen van deze geruchtmakende zaak
uit 1961 als inspiratiebron heeft gebruikt.

4

Volgens Kooijmans (1997) waren moderne opvattingen van vriendschap al wel eerder te vinden (bijvoorbeeld bij Montaigne), maar werden ze pas algemeen gangbaar door toenemende institutionele
zekerheden en groeiend individualisme (p. 14-15; 326-329).

5

Zie bijvoorbeeld West and Lay (2000); voor een analyse van sekse en emotionele cultuur in de 18e
eeuw zie Sturkenboom (1998).

6

Zie bijvoorbeeld Botting (2001), Clery (1995) en Miles (1995).

7

Wat betreft geschiedschrijving over de jaren vijftig bijvoorbeeld Luykx en Slot (1997) en Schuyt
(2000); voor literatuurgeschiedschrijving Ruiter en Smulders (1996).

8

Theo van der Meer (1995) beschrijft een vergelijkbare ontwikkeling in Nederland. De homoseksuele identiteit werd niet pas ‘uitgedokterd’ in de negentiende eeuw; al eind zeventiende eeuw werd
homoseksualiteit in termen van verlangens en gedrag gedefinieerd, zij het (nog) niet door wetenschappers.
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Suster Bertkens eerste lied
Fons van Buuren
Fons van Buuren

Ter inleiding
Van de Utrechtse kluizenares Suster Bertken (1426/1427 – 1514) zijn ons acht of
negen liederen overgeleverd.1 Van zes van deze liederen heb ik de afgelopen jaren
een analyse gepubliceerd. Daarbij bleek steeds opnieuw dat het bij Bertken om aanzienlijk meer gaat dan ‘een enkel goed gedicht, tusschen veel gerijmel verspreid’,
een kwalificatie die afkomstig is van de bibliografe M.E. Kronenberg.2 Bertkens liederen zijn gedegen gestructureerd en zij bieden poëzie die er zijn mag. Haar werk
stijgt ver uit boven het gemiddelde niveau van de vele berijmde teksten die ons uit
de kringen van de Moderne Devotie zijn overgeleverd.
Lied 1 (‘Mit desen nyen iare’), lied 6 (‘Hoge vrouden zijn hier boven’) en lied
9 – in het handschrift-Berlijn (zie noot 1) – zijn nog niet aan de orde geweest. Het
laatstgenoemde - uit een andere bron dan de gedrukte boekjes van Bertkens werk
– verdient zeker een nadere beschouwing, ook nadat niemand minder dan P.N. van
Eyck er al in 1913 de loftrompet over heeft gestoken, wat K. Heeroma later nog
eens dunnetjes heeft overgedaan.3 Wat lied 1 en lied 6 betreft heb ik mij afgevraagd
of ik die tot nu toe terzijde heb gelaten, omdat beide, ook bij herhaalde lezing de
indruk wekken ‘minder’ te zijn dan de andere zes en mogelijk vallen in de categorie ‘veel gerijmel’.
Lied 6 is daarbij, voorzover het om Bertken gaat, enigermate verdacht. Het is
namelijk ook overgeleverd in een anonieme Saksische redactie, opgetekend in een
handschrift dat in het eerste kwart van de zestiende eeuw ontstaan is in Deventer.4
In die codex, die mogelijk nog tot stand gekomen is tijdens Bertkens leven, wordt
met geen woord gerept over een auteur van dit lied. Heeft de Utrechtse kluizenares
het mogelijk gekend – maar hoe dan? – en sprak het haar aan, reden voor haar
om het over te nemen? Of is het andersom: is Bertken de auteur en kende men
in Deventer haar lied? Dat het daar dan ‘anoniem’ werd opgetekend, is heel wel
mogelijk. Vragen te over rond dit zesde lied. Zowel het lied als die vragen laat ik
vooralsnog liggen.5
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Van Bertkens eerste lied kennen we geen andere bron dan de zestiende-eeuwse
drukken van haar werk. Daarover dan nu.

De tekst
De tekst is (met één uitzondering, namelijk in regel 6) overgenomen van fotokopieën van Suster Bertkens boeck in de editie die in 1516 is verschenen bij Jan Berntsz te
Utrecht (exemplaar Den Haag, KB, 227 G 46). De spelling van u en v is aangepast
evenals die van w = uu. Afkortingstekens zijn stilzwijgend opgelost. De interpunctie
is van mijn hand (wat uiteraard al interpretatie inhoudt). De strofenindeling is bij
Berntsz aangegeven met paragraaftekens (iets als ¶). Het lied is ook opgenomen in
de zestiende-eeuwse uitgaven van Jan Seversz te Leiden en Willem Vorsterman te
Antwerpen. Er zijn wat spellingsverschillen en dialectafwijkingen tussen de teksten
bij deze drie uitgevers, maar die blijven buiten beschouwing. Alleen verschillen in
woordgebruik worden gesignaleerd.
				

I

1

Mit desen nyen iare laet ons ghedachtich zijn			

2

Hoe god heeft uutvercoren een suver ioncfroukijn,

3

Seer schoon versiert van binnen

4

Mit zijnre hoger minnen

5

Ende met gheware oetmoedicheit.

6

Veel glorioser dingen so zijn van haer geseyt.6

				

II

7

Doe die gloriose was in haer camerkijn,

8

So heeft haer ombevangen dye gheware sonnenschijn.

9

Want god is neder ghecomen

ombevangen: omvat

10 Ende heeft tot hem ghenomen			

hem: zich

11 Gheware menschelicheyt				

gheware: waarachtige, echte

12 Vander glorioser, die daer toe was bereit.		

Vander: bij, uit (de glorierijke)

				

III

13 Hy woude zijn gheboren in wonderliken schijn:		

in…schijn: op…wijze

14 God ende mensch te gader, als een cleyn kindekijn.7
15 Hi is dat licht der salicheyt,
16 Daer ons veel heels wert van gheseyt,			

heels: heil; wert: wordt

17 Dat ons ontsteect van binnen
18 Boven wise ende onderscheit; gheen heert en cant besinnen. besinnen: begrijpen
				

IV

19 Staet op, mijn hoghe vrolicheyt, myn siel ende al mijn cracht. vrolicheyt: vreugde
20 Hy naect, hy sal u comen, den ghi met suchtten wacht.

naect: nadert

21 Hy brenct u vrede ende vrolicheyt.
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22 Sijn claerheyt heeft hi uut ghespreyt.			

claerheyt: lichtglans

23 Ghevoelt zijn hete minne.
24 Gheeft hem lof in ewicheit, hi is sonder beginne.
				

V

25 Nu laet ons iubileren, uut minnen, doer verstant,		

doer verstant: uit begrip

26 Ende dat in veel manieren, die tijt is hier te hant.		

te hant: nabij

27 Laet ons met ihesum vrolic sijn,
28 Hy toont hem als een kindekijn,
29 Seer sacht ende suet vol minnen.
30 Si en moegen des gevoelen niet, die leven naden sinnen.
				

moegen des: kunnen dat

VI

31 Te leven naden sinnen, dat mogen wy so verstaen		

naden: naar de

32 Als ydelheit te minnen, die waerheit af te gaen.		

af…gaen: verzaken

33 Si moghen hem wel schamen			

Zij moeten zich schamen

34 Te draghen krijsten namen,				

dat zij…

35 Die niet en sijn bereyt
36 Jhesum na te volghen in vroude, in teghenheit.
				

VII

37 Die haers eyghen willen leven, niet en moghen verstaen

Die…: Die hun eigen wil…

38 Hoe ihesus leert van binnen dye hem zijn onderdaen.

onderdaen: onderworpen

39 Hi leitse in oetmoedicheit,

8

40 Hi gheeft hem licht ende onderscheyt,
41 Hi trectse in sijn minne.
42 Die vloeden sijnre sueticheit die vloyen hem al tijt inne.
				

vloeden: stromen

VIII

43 Hy is alre eeren wert, men machs vol prijsen niet,9
44 De ons mit hogen gaven so mildelic voersiet.
45 Laet ons niet versagen				

versagen: bang zijn

46 Om sine minne te dragen

Om sine minne: uit liefde tot hem



47 Verdriet ende teghenheit.
48 Hi heeft ons van genaden een ewich rijc bereyt.		
				

van genaden: goedertieren

IX

49 Jhesus, ghi moet sijn ghemint boven alle gescapenheit.
50 Ghi sijt dat alre beste goet, als ons u waerheyt seyt.10

u: uw

51 Syet aen mi, domme ezelgijn.
52 Ic begeer een arme slaef te sijn,
53 U suete iuck te draghen.
54 Dat mine arme dienstelicheit u altijt moet behagen.
				

55 Wie soude hier begeren eer, scat of groticheit,		

groticheit: aanzien

56 Daer ihesum onsen here wert in een cribbe geleit?

11
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57 Armoede, rou ende liden groot			

rou: verdriet

58 Heeft hi ghedaen tot inder doot12			

ghedaen: geleden, ondergaan

59 Van sinen ionghen daghen.				

Van…daghen: Op jonge leeftijd

60 Tis scande, dat wi in cleijnre noot ons selven seer beclaghen.

Globaal overzicht van de inhoud
De eerste regel is die van een nieuwjaarslied en uit het vervolg blijkt dat het nieuwe
jaar, zoals in de Middeleeuwen gebruikelijk was, gekoppeld is aan de menswording.
Het nieuwe jaar begint met de annunciatie aan Maria (kerkelijk gevierd op 25
maart), de geboorte van Christus (25 december), of met de besnijdenis van Jezus,
acht dagen na de geboorte (1 januari), en de daarmee verbonden viering van zijn
‘zoete’ naam, die hij bij die gelegenheid kreeg.13 Die laatste gebeurtenis komt in
het lied niet ter sprake, de beide andere wel. Omdat de eerste twee strofen helemaal over Maria gaan, de eerste over haar uitverkiezing door God en de tweede
over ‘Maria boodschap’, ligt het voor de hand bij ‘desen nyen iare’ allereerst aan
de annunciatie te denken. Het is evenwel niet helemaal uitgesloten dat in dit geval
bij ‘desen nyen iare’ ook gedacht kan worden aan het liturgisch jaar, dat begint met
de eerste zondag van de advent. Ik kom daar in de volgende paragraaf op terug.
Hoe dat zij, als je verder leest, dan blijkt – ook bij eerste lezing – uit strofe III, V (r.
28) en X (r. 56), met een ‘terugkoppeling’ naar de eerste twee strofen, dat het hele
lied in elk geval ‘opgehangen’ is aan de menswording in letterlijke zin, te weten de
boodschap van Gabriël en de geboorte van Christus, waarbij in de laatste strofe de
lijn van zijn menselijkheid wordt doorgetrokken tot aan zijn dood toe (r. 57-59).
De menswording – het nieuwe jaar – is echter niet meer dan de aanleiding tot
waar het in de tekst eigenlijk om gaat: volg Jezus, heb hem lief, leef niet ‘naden
sinnen’ (regel 30 en 31). Overzien we heel globaal de strofen III tot en met X, dan
blijkt dát de boodschap. Zijn licht doet ons ontgloeien (strofe III). Wees blij en voel
zijn liefde (strofe IV en V). Wie dat niet doet moet zich schamen (strofe VI) en zal
niet kunnen begrijpen hoe Jezus degenen die hem wel volgen leidt en tot zich trekt
(strofe VII). Hij is onvolprezen, laten wij in voor- en tegenspoed hem onze liefde
geven (strofe VIII). Strofe IX richt zich rechtstreeks tot Jezus: u liefhebben moet
alles te boven gaan, ik wil u dienen. Strofe X ten slotte: als Jezus zich van kribbe
tot kruis zo gegeven heeft, hoe schandelijk is het dan als wij ons om het minste of
geringste beklagen.

Bertkens lied en de adventsliturgie
Als zoëven gezegd: de eerste strofe gaat over de uitverkiezing van Maria, de tweede
over de annunciatie. Bij de derde strofe neig je er als lezer toe aan de geboorte zelf
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te denken (gheboren, cleyn kindekijn, licht der salicheyt), maar er staat niet dat Christus
al geboren ís, doch Hy woude zijn gheboren in wonderliken schijn / God ende mensch te
gader als een cleyn kindekijn, het was zijn plan zo geboren te worden. De vierde strofe
bevestigt dat. Daar is duidelijk sprake van een toekomstverwachting: Hy naect, hy sal
u comen, den ghi met suchtten wacht. Pas in strofe V is er de tegenwoordige tijd: Laet
ons met ihesum vrolic sijn / Hy toont hem als een kindekijn.
Strofe IV bevat duidelijk een adventsgedachte: sta vol vreugde op, hij is nabij,
hij brengt vrede en blijdschap. Nu is het zo, dat op de eerste zondag van de advent
in de liturgie de epistellezing – ook ten tijde van Bertken – genomen is uit de brief
van Paulus aan de Romeinen (13, 11-14).14 Het begin daarvan luidt in vertaling:
‘Broeders, u weet dat het nu de tijd is dat wij opstaan uit de slaap. Want nu is ons
heil dichterbij dan toen wij tot geloof kwamen’.15 Het epistel van de tweede adventszondag is opnieuw uit de Romeinenbrief (15, 4-13). Aan het slot van deze perikoop
wenst Paulus zijn lezers: ‘De God van de hoop vervulle u door het geloof met alle
vreugde en vrede’. Die vreugde komt heel nadrukkelijk terug in de epistellezing
van de derde zondag (Filippenzen 4, 4-7), die begint met de woorden ‘Broeders,
verheugt u altijd in de Heer. Ik herhaal: verheugt u’ en in het volgende vers ‘de
Heer is nabij’. Dus opstaan (r. 19), het heil dat nabij is (r. 20), vreugde (r. 19 en r. 21)
en vreugde en vrede (r. 21): het kan allemaal richting adventsliturgie wijzen.
Daarbij kunnen we ook nog bedenken dat in de liturgie werd voorgeschreven dat
vanaf de eerste zondag van de advent tot en met 23 december iedere dag in de misviering een tweede gebed werd gezegd, en wel ter ere van Maria. Dat luidde aldus:
‘God, die gewild hebt dat uw Woord bij de boodschap van de engel het vlees aannam
uit de schoot van de maagd Maria, geef ons, uw smekelingen die geloven dat zij waarlijk de moeder Gods is, dat wij door haar tussenkomst bij u geholpen worden’.16 Dat
in de advent dagelijks gebeden gebed kan eventueel ‘teruggekoppeld’ worden naar
wat in Bertkens lied voorafgaat, met name in de eerste twee strofen: de jonkvrouw
Maria in wie God bij de boodschap van de engel mens geworden is.
Misschien mag er binnen dit kader ook verwezen worden naar de zogenoemde
O-antifonen. In de week van 17 tot en met 23 december wordt tijdens het kerkelijk
avondgebed, de vesper, voor en na het Magnificat (de lofzang van Maria) een antifoon gebeden/gezongen, beginnend met de uitroep ‘O’, waarop iedere avond telkens een andere naam volgt voor de Messias, die zeer nabij is.17 Alle zeven eindigen
met een smeekbede, die begint met ‘Veni’: ‘Kom’. Bijna al die smeekbeden komen
ongeveer op hetzelfde neer: kom ons bevrijden, kom ons verlossen, wacht niet langer, leid ons uit de kerker, verlicht ons, red ons. Dit is, zo zou je kunnen zeggen, het
suchtten, het hartstochtelijk bidden, waar Bertken het over heeft (regel 20).
Er zijn nog twee plaatsen in de tekst waar de adventsliturgie mogelijk een rol
speelt. Allereerst de laatste woorden van strofe III. Deze zijn namelijk afkomstig uit
de perikoop die, zoals hierboven is opgemerkt, op de derde adventszondag wordt
gelezen. Daar zegt Paulus (4, 7) van de pax Dei – Gods vrede – dat deze alle begrip
te boven gaat (qui exsuperat omnem sensum). Maar Paulus gebruikt in zijn brief aan
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de christenen van Efese (3, 18) bijna gelijkluidende bewoordingen en dit type
zinsnede komt bij de devoten zo veelvuldig voor, dat we hier wel heel voorzichtig
moeten zijn met gevolgtrekkingen.18 De tweede plaats waarop hier gedoeld wordt is
regel 26. In Die tijt is hier te hant ziet Ampe een verwijzing naar Paulus’ tweede brief
aan de Corinthiërs (6, 2): ecce nunc tempus acceptabile (zie, nu is het de juiste tijd).19
Dat kan. Maar we kunnen eventueel ook denken aan de epistellezing van de eerste
adventszondag: het is tijd om uit de slaap op te staan.
Wat in deze paragraaf is geopperd blijft uiteraard onbewijsbaar. Dat de adventsgedachte een rol speelt lijkt echter niet te betwisten: nadrukkelijk is er bij Bertken
de aansporing uit te zien naar Christus’ komst. Maar wie weet, misschien is er wel
sprake van bewust aangebrachte intertekstualiteit en is het lied bedoeld als meditatiestof voor de advent. Wij hoeven er in elk geval niet aan te twijfelen, dat Bertken
met al de hier genoemde teksten uit de adventsliturgie als het ware doordrenkt is
geweest.

Nadere ontleding
In het voorafgaande is één bepaald aspect van Bertkens eerste lied besproken.
Laten we nu de gehele tekst eens strofe voor strofe en meer gedetailleerd bezien.
Voor wie ook maar enigszins bekend is met de lyriek uit de kringen der Moderne
Devotie zal het duidelijk zijn dat het lied tot die lyriek gerekend moet worden. Het
gaat om het sterven aan de eigen wil, om het totaal en onvoorwaardelijk gericht
zijn op Jezus.
De eerste strofe, de inzet, gaat over Maria, door God uitverkoren om zijn moeder te worden. Zij is innerlijk getooid Mit zijnre hoger minnen / Ende met gheware
oetmoedicheit. In een uitvoerig artikel, geschreven bij het verschijnen van Bertkens
werk in de editie-Van de Graft (1955), tekent Ampe hierbij twee dingen aan. Allereerst zegt hij ‘= minne tot Hem’, waarmee hij bedoelt dat zijnre minnen betekent
dat Maria innerlijk versiert was met ‘liefde tot God’. Vervolgens noteert hij: ‘Merk
de twee deugden, die de grote spanningsmomenten van onze ware godsverhouding
bepalen’, daarmee duidend op de liefde tot God en op de ootmoed, de nederigheid.20 Ongetwijfeld heeft hij gelijk met ‘minne tot Hem’. De andere opmerking
zou wat objectiever hebben gekund: bij de moderne devoten speelden ‘minne’ en
‘ootmoedicheit’ een hoofdrol als het ging om de verhouding met God. Daarom
worden ze hier ook van stond af aan in het lied op de voorgrond geplaatst en wordt
Maria ten voorbeeld gesteld. De opmerking van Ampe kan overigens nog worden
aangevuld. De eerste betekenis van ‘ootmoedicheit’ is goedertierenheid, genade.21 De
regels 4 en 5 kunnen dus dubbel worden gelezen: Maria is getooid met haar liefde
tot Hem en met waarachtige ootmoed, inderdaad, maar terzelfder tijd is er sprake
van Gods liefde en goedertierenheid ten opzichte van Maria. Ook daarmee is zij
– van zijnentwege – getooid. Regel 6 vervolgens is, zoals Ampe opmerkt, een citaat
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uit psalm 87 (Vulgaat 86), vers 3, gloriosa dicta sunt de te, civitas Dei (heerlijke dingen
zijn over u gezegd, stad Gods), hier toegepast op Maria, en bovendien verwijzend
naar Lucas 1, 45, waar Elisabeth Maria zalig prijst om haar geloof, quoniam perficientur ea quae dicta sunt tibi a Domino (want wat jou is aangezegd door de Heer, dat zal
worden vervuld).22
Strofe II is door middel van een concatenatio verbonden met strofe I: gloriose in
regel 7, nu als zelfstandig naamwoord, pakt het bijvoeglijk naamwoord uit de vorige
regel op. Ampe merkt op (p. 301) dat het motief gloriose de tweede strofe beheerst.
Maria is de glorieuze, ook in de laatste regel van deze strofe (r. 12) wordt zij nog
een keer zo genoemd. De strofe vertelt de boodschap van de engel aan Maria op
een eigen manier. Alleen de laatste woorden van de strofe – die daer toe was bereit
- verwijzen rechtstreeks naar Lucas 1, 38: Ecce ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum tuum (Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord). Regel 8
- heeft haer ombevangen dye gheware sonnenschijn - herinnert weliswaar aan Lucas 1, 35,
Spiritus sanctus superveniet in te, et virtus Altissimi obumbrabit tibi (De Heilige Geest zal
over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je overschaduwen), maar van
een gheware sonnenschijn die Maria ombevangen heeft is geen sprake. Wel houdt dat
laatste woord ongetwijfeld verband met het obumbrare uit de Vulgaat.23 Overigens,
dat bij de Ontvangenis (en nog meer bij de Geboorte zelf) verwezen wordt naar de
zon is in de Middeleeuwen heel gewoon: zoals de zon door het glas schijnt zonder
dat het glas breekt, zo werd bij de conceptie en de geboorte van Jezus Maria’s maagdelijkheid niet geschonden.24 Bertken legt expliciet de nadruk op het feit dat God
- de gheware sonnenschijn - is neergedaald en gheware menschelicheyt heeft aangenomen
in de schoot van Maria. De strofe is, zo zou je kunnen zeggen, meer een exegese
van Lucas dan een herschrijving van diens woorden. Die exegese beklemtoont
Gods ootmoed, nu niet zozeer als genade, goedertierenheid - dat ook - maar vooral als
deemoed, nederigheid. Niet slechts Maria is het grote voorbeeld van ootmoed, ook
God zelf is in Jezus, de Godmens, het voorbeeld van deze deugd die de moderne
devoten zo hoog in het vaandel hadden en die verderop in het lied duidelijk op de
voorgrond wordt geplaatst.25
Strofe III gaat niet, zoals hiervoor al is betoogd, over de geboorte zelf, maar over
het wonderlijke feit dat God als mens geboren wilde worden. Een herhaling dus van
wat in strofe II ook al stond. Deze Godmens is het licht der salicheyt, mogelijk een verwijzing naar Johannes 8, 12, waar Jezus van zichzelf zegt dat hij lux mundi (licht der
wereld) is en dat wie hem volgt niet in duisternis wandelt maar het lumen vitae (het
licht van het [eeuwig] leven) zal bezitten. Uiteraard houdt de notie licht ook een
verwijzing in naar de gheware sonnenschijn uit de vorige strofe. Over dat - zijn - licht,
over Jezus zelf dus, wordt ons veel heil verkondigd.26 Zijn licht doet ons ontgloeien
(r. 17). Het daarop volgende Boven wise ende onderscheit (r. 18) wordt door Catharina
van de Graft verklaard als “alle wijzen en verscheidenheid te boven gaand, God
gaat deze in zijn eenheid te boven”, maar Albert Ampe is van oordeel dat het hier
gaat “over de subjectieve ervaring der ziel, die het Licht (God, Godmens) schouwt
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en mint op een manier, die alle conceptuele vormen te boven gaat”.27 Ik ben het
met beiden oneens. Verderop (r. 40) is opnieuw sprake van licht ende onderscheit dat
Jezus geeft aan hen die hem onderdanig zijn. In r. 17-18 wordt naar mijn mening
gezegd dat God in ons ten volle zijn licht ontsteekt zowel door de menswording
zelf als door de wijze waaróp hij mens werd. Het is boven wise, dat is ‘bovenmatig’
en ‘boven het aardse niveau uit’, en boven onderscheit: het ‘gaat alle idee te boven’.28
Ik durf niet zover te gaan als Ampe die met betrekking tot het in ons zo geweldig
ontstoken licht zegt dat de ziel dat op subjectieve wijze ‘schouwt en mint’. Het gaat
op dit punt in de tekst mijns inziens alleen nog over Gods gave en niet over hetgeen
de mens daarmee doet. De toevoeging in de laatste regel van deze strofe, gheen heert
[= hart] en cant besinnen, herhaalt ten overvloede het volstrekt onbegrijpelijke van
Gods handelen en doet dat in de bijbelse bewoordingen van Paulus, zoals we eerder
hebben gezien.
Pas in strofe IV is sprake van de geactiveerde menselijke reactie op het ontsteken
van het licht door God: sta op! Het is het vreugderijke gevolg van wat God blijkens
strofe III ons mensen zo overvloedig en onbegrijpelijk heeft toebedeeld. Dat God
het plan had in de gedaante van een klein kindje mens te worden en zijn licht in
ons te ontsteken leidt tot de oproep (r. 19) aan mijn hoghe vrolicheyt, mijn siel ende al
mijn cracht om op te staan, immers: hij komt! De adventsgedachte dus.29
Maar het gaat niet alleen om die adventsgedachte en eventuele verwijzingen
naar teksten uit de liturgie van de advent. Regel 19 bijvoorbeeld bevat zeker een
reminiscentie aan woorden van Jezus. Als hem gevraagd wordt wat het grootste
gebod is, antwoordt hij met de woorden uit Deuteronomium (6, 5): ‘Gij zult de Heer
uw God beminnen met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en
met heel uw kracht’. Die overbekende zinsnede vinden we bij Matteüs (22, 37), bij
Marcus (12, 30) en (uit de mond van een wetgeleerde die hier een vraag van Jezus
beantwoordt) bij Lucas (10, 27). De naleving van dat gebod moet het antwoord zijn
op Gods liefde. Vandaar regel 23-24 van Bertkens lied, een aansporing: Ghevoelt zijn
hete minne / Gheeft hem lof in ewicheit.30
Het begin van strofe V (r. 25) sluit aan op het voorafgaande: de jubel op de vrolicheyt en de lof, terwijl ‘uut minnen, doer verstant’ verwijst naar het eerste gebod:
met heel uw hart, ziel, verstand en kracht; en daarmee wijst het ook terug naar r.
19, het begin van de voorafgaande strofe. Over regel 26, die tijt is hier te hant, is al
in de paragraaf met betrekking tot de adventsliturgie gesproken. Dan volgt in regel
27 opnieuw de aansporing verheugd (vrolic) te zijn en pas in de regels 28 en 29 is
er sprake van het kerstgebeuren zelf: Jezus toont zich als kindje, zeer zacht en zoet,
en vol liefde. Regel 30 verwijst tegenstellend naar regel 23: daar het bevel ‘Voel zijn
gloeiende liefde’, hier de constatering dat degenen die leven naden sinnen die liefde
niet kunnen voelen.
Die laatste regel komt naar mijn idee nogal onverwacht. Maar (ik opper het
onder alle voorbehoud) worden we hier – sterk aangezet – toch weer verwezen
naar de eerder genoemde epistellezing van de eerste zondag van de advent? Nadat
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Paulus heeft opgeroepen op te staan uit de slaap, spoort hij de gemeente aan de
werken der duisternis af te leggen, de wapenen van het licht aan te doen en eerbaar
te wandelen: non in comessationibus, et ebrietatibus, non in cubilibus, et impudicitiis, non
in contentione et aemulatione (niet in brasserijen en dronkenschap, niet in ontucht
en losbandigheid, niet in ruzie en naijver). Dát is leven naden sinnen. Strofe VI, die
met een concatenatio is ‘geketend’ aan zijn voorganger, werkt deze gedachte uit
in niet mis te verstane bewoordingen: ydelheit minnen, die waerheit afgaen… Wie zo
leven moeten zich ervoor schamen dat zij de naam christen dragen. Het is echter
de vraag of we bij Bertkens woorden worden verwezen naar de brasserijen etc. waar
Paulus het over heeft. Veeleer, denk ik, is de apostel hooguit op de achtergrond
aanwezig, en hebben we hier vooral van doen met gedachten die heel typerend
‘modern-devotioneel’ genoemd kunnen worden en die in de laatste regel van deze
strofe in positieve zin worden geformuleerd: het gaat erom Jezus te volgen altijd en
in alles, het gaat om het radicaal afwijzen van alle wereldse ijdelheid. Zoals Maria
bereid was aan Gods roepstem gehoor te geven (r. 12), zo moeten christenen
bereid zijn Jezus na te volgen.
Strofe VII zet de eyghenwilligen uit de voorafgaande strofe tegenover hen die Jezus
onderdaen, dat is ‘onderworpen, gehoorzaam’, zijn.31 Wie hun eigen wil doen, zullen
niet kunnen begrijpen op welke wijze Jezus hun die hem gehoorzamen innerlijk,
van binnen (r. 38), bijbrengt hoe te leven. Dat wijst terug naar Maria, versiert van
binnen /Mit zijnre hoger minnen (r. 3-4) en naar het licht dat hij, het licht zelf, in ons
ontsteect van binnen / Boven wise ende onderscheit (r. 15-18).32 Hoe hij dat doet wordt
vervolgens in de regels 39-42 nader uitgelegd.
Smits van Waesberghe heeft indertijd betoogd, dat Suster Bertken “de vier hoofdmomenten” van wat bij Ruusbroec het begheerlijcke leven (“de tweede phase van het
naar mystieke hoogten opstijgende geestelijke leven”) wordt genoemd – “misschien
onbewust” – in deze zevende strofe van haar eerste lied heeft vastgelegd.33 Het gaat
dan om (a) de oetmoedicheit, (b) het licht ende onderscheyt, (c) de minne, en ten slotte
(d) het vloyen van die vloeden sijnre sueticheit. Aan de hand van talrijke citaten uit
Bertkens œuvre laat hij dan zien hoe zij zich (a) verootmoedigt (p. 62-64), zodat
haar ziel, “tot in de uiterste hoeken gezuiverd door dit nederig berouw” (p. 64),
openstaat voor (b) de verlichting. Ook dat ‘hoofdmoment’ wordt met vele citaten
toegelicht (p. 64-67). Uiteindelijk rust de minnende ziel, de bruid, “aan het hart van
haar Geliefde” (p. 67): (c) Hi trectse in sijn minne. “De bruid heeft aan den Bruidegom gegeven, wat Hij van haar verlangde: haar wil en haar hart. Hij is zich hiervan
bewust: ‘Gi hebt mi al gegeven, dat is in dijnre macht’ [citaat uit Bertkens vierde
lied, FvB]. Het wederwoord is nu aan Hem, of liever de wederdaad. Zij ontvangt de
beloning: (d) ‘Die vloeden sijnre soeticheyt, die vloyen hem al tijt inne’, de beloning
die een ervaring is, welke zij niet onder woorden kan brengen” (p. 68).
Ik zal niet beweren dat Smits van Waesberghe hier ongelijk heeft wat die mystieke momenten-in-hun-algemeenheid betreft (eerlijk gezegd durf ik dat niet te beoordelen), maar dat het in dit geval zo zou zijn betwijfel ik in elk geval ten sterkste. Zeker
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lijkt mij dat alle voorbeelden die hij uit Bertkens werk citeert en die hij verbindt
met haar zielenleven op deze plek niet ter zake zijn. Wat Bertken hier doet is niets
anders dan eenvoudigweg meedelen hoe Jezus handelt met hen die hem onderdaen
zijn. Ik kan in deze korte opsomming binnen de context van dit eerste lied niets
anders zien dan de formulering van denkbeelden die bij de moderne devoten leefden: Jezus leert ootmoed, schenkt licht en zuiver oordeel, zet zijn volgelingen ertoe
aan hem lief te hebben en laat de vloed van zijn zoetheid – dat is: innigheid34 – in
hen stromen.
De achtste strofe borduurt hierop voort: hij die ons zo mild bedeelt met hoge
gaven is boven alle lof verheven (r. 43-44). Daarop aansluitend: laten wij, vanwege
zijn liefde en/of uit liefde voor hem, niet bevreesd zijn verdriet en tegenspoed te
verdragen (r. 45-47). Hij heeft ons in zijn goedertierenheid (van genaden) een eeuwig rijk bereid (r.48). Die laatste regel staat tegenover wat voorafgaat: hier op aarde
wederwaardigheden, maar daarna dan ook de hemel.35
De strofe levert grammaticaal een moeilijkheid. De enclitische -s van machs is
vreemd. Het werkwoord ‘(vol)prisen’ heeft normaliter een vierde naamval, geen
tweede. Maar het MNW geeft één voorbeeld met een -s (waarbij Verdam overigens
aantekent “vindplaats niet opgeteekend”). De -s zou dus toch misschien naar Hy kunnen verwijzen, of naar iets impliciets als ‘het feit dat hij alle eer waard is’.36 Seversz
heeft in de zestiende-eeuwse druk op deze plaats, net als Berntsz, machs, maar
Vorsterman can hem, wat veel begrijpelijker is.
Dan zijn er nog de regels 45-47. Ampe stelt voor om in r. 47 in plaats van te dragen
verdriet ende teghenheit te lezen te dragen in vroude ende teghenheit, omdat er eerder (r. 36)
staat na te volghen in vroude, in teghenheit. Hij wil dus parallellie. Als ik hem goed begrijp,
leest hij: laten wij niet bevreesd zijn om zijn liefde in verdriet en vreugde te dragen.
Mijns inziens staat er echter: laet ons, om sine minne, niet versagen verdriet ende teghenheit
te dragen. Ik lees dus niet om te dragen, maar te dragen om sine minne. Daarbij kan om sine
minne zowel betekenen ‘vanwege zijn liefde voor ons’ als ‘uit liefde tot hem’.37
In strofe IX wordt Jezus rechtstreeks aangesproken: u, het grootste goed, dient
te worden bemind boven alles wat geschapen is (r. 49-50). Vervolgens gaat de tekst
over in de eerste persoon enkelvoud. Tot regel 49 is er sprake geweest van enerzijds
wy (r. 31) en ons (r.1, 16, 17, 25, 27, 44, 45 en 48)38 en aan de andere kant van si
of die (r.30, 33, 35, 37). Nu richt een nieuw geïntroduceerde ic zich persoonlijk tot
Jezus, waarbij we die ic zeker niet zonder meer moeten vereenzelvigen met Bertken.
Bedoeld is veeleer een bovenpersoonlijk ic: iedere mens moet reageren op de liefde
en de gaven van Jezus. Iedereen dient te bidden: zie mij, dom ezeltje, aan; ik wil een
arme slaaf zijn, uw zoete juk dragen; moge mijn povere dienstbaarheid u te allen
tijde behagen (r. 51-54). Het is de geest van volledige onderworpenheid die Suster
Bertken, als goed kind van de Moderne Devotie, hier aandraagt, natuurlijk met
betrekking tot zichzelf, maar de woorden hebben een wijdere strekking. Eigenlijk
staat hier: domoor en slaaf, het geldt voor elke mens. Maar – God dank! – Jezus’
juk is zoet en zijn last licht (Matteüs 11, 30). In de laatste regel van de strofe (r. 54)
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wordt met de dienstelicheit gezinspeeld op de dienstbaarheid van Maria uit strofe II
(r. 12). Zoals zij de ancilla Domini, de dienstmaagd des Heren, wilde zijn zo bidt de
ic, niet eens in de directe rede, maar afstandelijk, stamelend bijna: dat mijn povere
dienstbaarheid u toch altijd moge behagen.
Na deze ‘persoonlijke’ strofe verdwijnt de ic weer uit beeld en gaat in de laatste
strofe de tekst, openend met een retorische vraag, terug naar algemene bewoordingen. De begeerte om slaaf te zijn uit de voorafgaande strofe (r. 52) wordt hier
met die retorische vraag opgepakt: wie zou nu nog wereldse zaken (eer, scat of groticheit, dat is wereldse roem en materieel welvaren) begeren, als Jezus slechts een
kribbe (r. 56) ter beschikking had? En zoals het met die kribbe bij hem begon, zo
is het zijn hele leven met hem verder gegaan: armoede, smart, groot lijden, tot zijn
dood op jeugdige leeftijd (r. 57-59). Het is schandalig dat wij ons, als er nauwelijks
iets aan de hand is, beklagen.
Ampe heeft bij r. 58 opgemerkt dat hier i.p.v. ghedaen wellicht ghedraghen moet
worden gelezen, want wat er staat “is al te erbarmelijk als zin”.39 Ook al heeft
Vorsterman op deze plaats ghehadt (wat dichter bij Ampes voorstel komt, ofschoon
ik moet zeggen dat dit ghehadt mij ook niet fraai in de oren klinkt), toch denk ik dat
Ampe ongelijk heeft. De combinatie van ‘doen’ met een zelfstandig naamwoord in
de vierde naamval ter omschrijving van een werkwoord is zo normaal in het Middelnederlands dat een wijziging hier overbodig lijkt.40
Zo gaat Ampes voorstel (p. 301) om Tis scande (r. 60) te vertalen met een aanvoegende wijs eveneens nogal ver: het ware geen scande, nee, het ís gewoon schandelijk.
Ten slotte merkt Ampe nog op dat deze laatste strofe “navolging is van Capittel
wt der ew. Wijsheit vanden verduldighen lidene”, een tekst waaraan hij in 1956 eerder
aandacht had besteed.41 De gedachten evenwel die in het bedoelde Capittel worden
geuit zijn weer de bekende. Het gaat om een gesprek tussen de Ewighe Wijsheit en
Die dienre over de vraag hoe hem een mensche sal gheven tot verduldighen liden (p. 66).
Ampe verwijst in het bijzonder naar de passage op p. 81, waar de Wijsheit opdraagt:
sijt lijdsaem in uwe tribulacien, waarop de dienre zegt dat lijden te aanvaarden also lange
alsic niet becoert en weerde, waarop de Wijsheit riposteert: Waenstu sonder liden te comen,
daer ic sonder liden niet comen en conde? Ic ben dijn heere ende du biste mijn knecht. Wilty
gaen spelen ende ijdelheit bedriven ende laten mi mijn cruce allene dragen?Dat waer […]
groote scande, dat ic di om niet ende sonder danck gheve daer bidden my ander menschen om
devotelic mit ynnigher herten. De dienre vraagt nu of zijn gesprekspartner hem enige
punten kan leren die hem kunnen helpen om uwe minne mede te verwervene. Dan
krijgt hij een lijstje van zeven punten: overdenk je zonden en leer alle schepselen
te vergeten; denk aan mijn lijden en dood, net zolang tot je alles om mijnentwille
lijdt; denk aan het eeuwig leven en zijn vreugde, net zolang totdat het je verdriet
hier te zijn; overdenk de levens der heiligen om ze na te volgen; overdenk de Heilige Schrift en de geboden, opdat je de bekoring weerstaat; denk aan je dood opdat
je altijd onbevreesd kunt sterven; en ten slotte, denk aan mijn barmhartigheid om
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niet in wanhoop te vervallen. De dienre vraagt dan om de genade dit te kunnen
volbrengen, want zonder de Wijsheit kan hij niets.
Natuurlijk herken je in deze tekst iets van wat we ook bij Bertken aantreffen, maar
het gaat om zulke algemene overeenkomsten, allemaal bekend uit dit type literatuur,
terwijl het anderzijds zo weinig overeenkomt met het hier besproken lied, dat deze
‘toevallige’ passage niets bewijst over ‘navolging’ van juist deze tekst.

Afronding
Bertkens eerste lied gaat over het opzijzetten van zichzelf om in liefde volledig
dienstbaar te zijn aan Jezus als antwoord op Gods onbegrijpelijke liefde, die haar
hoogtepunt vond in de menswording.
Overzien we nu na bovenstaande analyse de tekst, dan blijkt dat het lied, met
als beginpunt het ‘nieuwe (liturgische?) jaar’, oproept om allereerst aan Maria, de
uitverkorene van God, te denken. Zij, de ootmoedige dienstmaagd, staat aan het
begin van de menswording van de goedertieren, maar ook deemoedige, God, die
uit zuivere liefde als een kindje op aarde wilde komen. Die niet te bevatten goedheid moet ons verheugd stemmen en zijn liefde moet ons leiden tot onvoorwaardelijke wederliefde, in volledige dienstbaarheid: geen wereldse zaken najagen, alles
verdragen uit liefde tot hem, over niets klagen na alles wat hij, de Godmens, als
mens voor ons heeft geleden.
Bertken is er niet op uit fraaie poëzie te schrijven. Wat zij biedt is een meditatieve tekst rond de menswording, mogelijk gebaseerd op liturgische elementen uit
het begin van het kerkelijk jaar, en in elk geval bedoeld als aansporing Jezus na te
volgen door volledige overgave aan Gods liefde. Een aantal verwijzingen binnen de
tekst toont, zoals ik in de gedetailleerde bespreking van de strofen heb proberen te
laten zien, dat het geheel doordacht geconstrueerd is. De structuur van het lied is
mijns inziens duidelijk. Wel zijn er enkele plekken waar het, naar mijn gevoel, niet
helemaal goed gaat. De regel Si en moegen des gevoelen niet, die leven naden sinnen (r.
30) komt nogal uit de lucht vallen (waarna overigens de zesde strofe daar wel goed
op aansluit, terwijl de zevende strofe via regel 37 de tournure terug naar strofe V
weer uitstekend opvangt). Verder blijft – ik althans ontkom er niet aan – de laatste
regel van het lied, na wat allemaal voorafging, enigszins zweven.
De analyses zoals ik die in het verleden van andere liederen van Suster Bertken
heb gemaakt brachten mij steeds tot de overtuiging dat het om zeer persoonlijke en
fraaie teksten ging die voortreffelijk in elkaar staken. Mijn conclusie met betrekking
tot het eerste lied is dat het persoonlijke element en de hechte structuur wat minder
aanwezig zijn. Dat is dan natuurlijk geredeneerd vanuit een (of nog beperkter: mijn)
hedendaagse kijk op de tekst. Suster Bertken had andere dingen in de zin en andere
dingen aan haar hoofd dan poëzie-analyse. Het gaat haar om de imitatio Christi, de
navolging van Christus. Maar ook als we dat voor ogen houden, blijft recht overeind
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dat dit lied, bij nauwkeurige waarneming, als tekst goed in elkaar zit. Misschien is het
geen door en door sterke poëzie, maar gerijmel is het zeker evenmin.
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Noten
1

Acht liederen zijn opgenomen in de zestiende-eeuwse drukken van haar werk, verschenen bij
Berntsz in Utrecht, Seversz in Leiden, en Vorsterman in Antwerpen. Het negende staat op haar
naam in een vijftiende-eeuws handschrift (Berlijn, SPK, ms. germ. oct. 190, f. 153v – f. 156r). Niet
alle literatuurhistorici die zich met dat lied hebben beziggehouden accepteren deze toeschrijving.
Daarover laatstelijk Van Buuren 2000.
Ik maak van deze eerste noot gebruik mijn dank te betuigen aan José van Aelst, Evert van den Berg,
Cor van Bree, Annemeike Tan en Paul Wackers voor hun hulp en kritiek.

2

Kronenberg 1925, p. 215. Als bibliografe was Kronenberg hogelijk geïnteresseerd in de zestiendeeeuwse uitgaven van Bertkens werk, maar met de persoon en haar levenswijze alsmede met de
inhoud van haar geschriften kon zij geen kant uit, zo heeft zij herhaaldelijk verklaard.

3

Van Eyck 1913, Heeroma 1968/1969. Zie ook Van Buuren 2000.

4

Berlijn, SPK, ms. germ. oct. 185. De tekst is afgedrukt in Snellen 1924, p. 77.

5

Terzijde: opmerkelijk is wel dat er in lied VI regels voorkomen die duidelijk doen denken aan enkele

6

Berntsz en Seversz hebben hier ‘geschiet’ (respectievelijk ‘geschyet’), Vorsterman heeft terecht

7

Vorsterman heeft ‘als’ twee keer: ‘als als’.

8

Seversz heeft i.p.v. ‘leitse’ in deze regel ‘lcerse’, waarschijnlijk een drukfout voor ‘leerse’; Vorsterman

regels uit lied I. Vgl. hierna noot 32.
‘geseyt’. In deze zelfde regel heeft Vorsterman niet ‘so zijn’ maar ‘zijn ons’.

heeft ‘lietse’, vermoedelijk eveneens een drukfout.
9

I.p.v. ‘machs’ heeft Vorsterman ‘can hem’.

10 Seversz heeft niet ‘u waerheyt’ maar ‘waerheit’; Vorsterman heeft ‘die waerheyt’.
11 Vorsterman heeft niet ‘Daer’ maar ‘Als’.
12 I.p.v. ‘ghedaen’ heeft Vorsterman ‘ghehadt’.
13 Zie Lucas 1, 26-38 en 2, 1-7.
14 Voor de Latijnse liturgische teksten zie Missale romanum [1950].
15 Voor citaten uit de Latijnse bijbel (Vulgaat) is gebruikgemaakt van de editie Gramatica 1959; de
vertalingen zijn van mijn hand.
16 Voor dit voorschrift zie Missale romanum [1950], p. 1. Het Latijnse gebed op p. 2.
17 Zie nader over deze antifonen Van Buuren 1995, in het bijzonder p. 45-46 (met verdere literatuur).
18 Zie verder hierover Van Buuren 1999, p. 97-98.
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19 Ampe 1956 b, p. 301.
20 Van de Graft 1955; Ampe 1956 b, p. 300.
21 MNW 5, kolom 1632-1633.
22 Ampe 1956 b, p. 300.
23 Zo citeert het MNW 5, kolom 108, uit Hs. Moll ‘Die craft des alre oversten sal di ombevanghen’.
24 Vgl. Mak 1958, p. 110-115.
25 Zie over de ootmoed bij de devoten bijvoorbeeld Mertens 2002, p. 86-87 en Weiler 2002, in het
bijzonder p. 122.
26 Ampe 1956 b, p. 301 verwijst hier naar Matteüs 1, 20-23, met de toevoeging ‘enz.’ En het is inderdaad
niet zo moeilijk om aan de hier bedoelde voorzegging van de engel nog de nodige bijbelplaatsen
toe te voegen waar gedoeld wordt op Jezus als de Verlosser der mensheid (bijvoorbeeld Lucas 2, 11,
Johannes 4, 42, Handelingen 4, 12 en 5, 31).
27 Van de Graft 1955, p. 100; Ampe 1956 b, p. 301.
28 Voor ‘boven wise’ zie MNW 9, kolom 2676-2677, sub 3; voor ‘boven onderscheit’ MNW 5, kolom 402,
sub 8.
29 Bij wijze van curiosum vermeld ik het volgende. In een bijlage bij het decembernummer van het
tijdschrift Mens en melodie 11 (1956) is een kleine compositie opgenomen van de musicus Wouter
Paap op tekst van deze vierde strofe van Suster Bertkens lied: ‘Staet op mijn hoge vrolickheit’. Met
dank aan Simon Groot, die mij hierop attendeerde.
30 Het is misschien goed erop te wijzen dat deze vierde strofe ook verwantschap vertoont met Bertkens
Innighe sprake, in het bijzonder met de regels 590-596 in de editie-Van de Graft (p. 95). Over de
Innighe sprake zie Van Aelst 1997.
31 ‘Onderdaen’ is hier het als bijvoeglijk naamwoord gebruikte voltooid deelwoord van ‘onderdoen’.
Zie MNW 5, kolom 328-329.
32 De regels 37-38, Die haers eyghen willen leven niet en moghen verstaen / Hoe ihesus leert van binnen dye hem
zijn onderdaen, vinden we, positief geformuleerd, terug in Bertkens zesde lied: Dye haer eyghen wille
laten, ihesus sijn onderdaen, / Gheen tonghe en mach wtspreken wat si van hem ontfaen (Van de Graft 1955,
p. 109, r. 266-267). Vgl. hierboven noot 5.
33 Smits van Waesberghe 1944, p. 61-69. Het geciteerde op p. 61.
34 Voor deze betekenis vgl. MNW 7, kolom 1490, sub 3.
35 Vgl. Romeinen 8, 18.
36 MNW 9, kolom 879. Met dank aan Cor van Bree, die mij bovendien liet weten, dat het voorstelbaar is
dat men tegen het einde van de Middeleeuwen genitivus en accusativus wel eens gaat verwisselen.
37 Vgl. MNW 5, kolom 92-95, sub 8. Zowel Evert van den Berg als Cor van Bree acht ‘om’ als grammaticale markeerder van een beknopte bijzin (het ‘weglaatbare om’) te modern voor een tekst als die
van Bertken.
38 Alleen in r. 19 is even sprake van mijn en in r. 19-20 van u; in beide gevallen richt de auteur zich tot
een derde (mijn vrolicheyt, siel ende cracht), zonder dat er sprake is van een ‘ik’.
39 Ampe 1956 b, p. 301.
40 MNW 2, kolom 238-239, sub 1. b.
41 Ampe 1956 a, p. 43-82. Het bedoelde hoofdstuk is afgedrukt op p. 66-82. Ampe verwijst i.v.m. Bertkens lied speciaal naar p. 81.
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‘De epauletten neuken de vrouw
van de stethoscoop’
De metafictionele structuur van Cees
Nootebooms Een lied van schijn en wezen
J.W.H. Konst

Het centrale personage van Cees Nootebooms Een lied van schijn en wezen (1981)
is ‘de schrijver’, een figuur wiens eigennaam in de novelle ongenoemd blijft. Hij
werkt aan een roman over ene kolonel Ljuben Georgiev, een aan zijn fantasie ontsproten persoonlijkheid die honderd jaar eerder, in 1879, in Bulgarije geleefd zou
hebben. Op zeker moment krijgt de schrijver het verwijt voor de voeten geworpen
dat de gecompliceerde relatie tussen werkelijkheid en fictie hem tijdens het schrijven te zeer in beslag zou nemen. ‘Jouw eeuwige, en vruchteloze, preoccupatie is,’
zo heet het, ‘of romanfiguren wel of niet bestaan.’ (Nooteboom 1981:62) Helemaal
onterecht zijn deze woorden niet. De schrijver bezint zich inderdaad keer op keer
op de zijnsstatus van zijn protagonist. Had bijvoorbeeld Ljuben Georgiev reeds
bestaansrecht voordat hij verzonnen werd, leeft hij voort nadat zijn verhaal verteld
is, waarin verschilt hij van ‘reële’ mensen en wat betekent het voor de laatsten,
wanneer het kennelijk zo eenvoudig is een niet-bestaande persoon te bedenken,
als het ware in het leven te roepen? Deze en vergelijkbare vragen stellen de grens
tussen het domein van de realiteit en de literaire verbeelding ter discussie. Traditioneel heten werkelijkheid en fictie voor gescheiden werelden te staan, maar is dat
eigenlijk wel zo?
Met deze laatste kwestie houdt niet alleen de hoofdpersoon van Een lied van
schijn en wezen zich bezig. In opvallend veel romans uit de laatste decennia wordt
het grensgebied tussen ‘schijn’ en ‘wezen’, tussen literatuur en realiteit verkend.
Daarbij wordt niet alleen getornd aan de mogelijkheden van de literatuur een overtuigende uitbeelding van de werkelijkheid te bieden, ook wordt het concept van
de werkelijkheid geproblematiseerd. (Vervaeck 1999:17-30) Wat bijvoorbeeld moet
men onder ‘de’ realiteit verstaan, wanneer blijkt dat iedere mens zich een eigen
voorstelling van die realiteit maakt? Literatuur nu, die de verhouding tussen fictie
en werkelijkheid ter discussie stelt en tegelijkertijd de eigen middelen thematiseert
waarmee zij een beeld van die werkelijkheid oproept, wordt metafictie genoemd.
Deze term is betrekkelijk jong en werd een jaar of dertig geleden binnen de anglistiek geïntroduceerd. (Gass 1970; Waugh 1984:2-3) Tijdens de afgelopen tien jaar is
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hij ook binnen andere disciplines gangbaar geworden en speciaal de germanistiek
heeft inmiddels enkele belangwekkende studies te bieden. (Frank 2001; Scheffel
1997; Sprenger 1999) Na een beschouwing over metafictie en de narratieve middelen die in veel metafictionele romans worden toegepast, biedt het navolgende
een analyse van Een lied van schijn en wezen. Zowel wat betreft de inhoudelijke uitwerking, als de formele opzet zal het vruchtbaar blijken Nootebooms novelle in het
licht van de recente theorievorming over metafictie te bezien.

I. Metafictie
De eerste monografie over metafictie verscheen in 1984 van de hand van Patricia
Waugh. Zij geeft de volgende definitie (Waugh 1984:2):
	Metafiction is a term given to fictional writing which self-consciously and systematically draws
attention to its status as an artefact in order to pose questions about the relationship between
fiction and reality. In providing a critique of their own methods of construction, such writings
not only examine the fundamental structures of narrative fiction, they also explore the possible fictionality of the world outside the literary fictional text.

Deze definitie is buitengewoon invloedrijk gebleken en klinkt bijvoorbeeld door
in de begripsomschrijving die Dirk Frank recentelijk geformuleerd heeft (Frank
2001:48):
[...] mit dem Begriff der Metafiktion [läßt sich] jene (Erzähl-)Literatur beschreiben, die auf
	wohlkalkulierte Weise ihre eigene Konstruktion transparent macht und damit sich reflexiv zu
ihrer Fiktionalität und ihrem Illusionscharakter verhält, wenngleich diese nicht destruiert.

Naar aanleiding van deze definities kan op drie elementaire kenmerken van metafictioneel proza gewezen worden. In de eerste plaats staat het artificiële karakter van de
literaire tekst centraal. Literatuur is in de formulering van Waugh een ‘artefact’, een
ding, en de structuren die aan dat ding ten grondslag liggen (‘methods of construction’) moeten binnen de eigenlijke tekst blootgelegd worden. Datzelfde betoogt
Frank wanneer hij ervoor pleit de ‘eigene Konstruktion’ van een literair werk
‘transparent’ te maken. De claim die Waugh en Frank hier leggen, is onmiskenbaar
in tegenspraak met de wijze waarop narratieve literatuur zich van oudsher aan de
lezer gepresenteerd heeft. Doorgaans poogden auteurs hun papieren werkelijkheid
een zo hoog mogelijk authenticiteitsgehalte te verlenen. De literaire mechanismen
en de narratieve technieken waarop hun fictionele wereld berust, worden juist níet
geëxpliciteerd, omdat anders – in de woorden van Frank – het ‘Illusionscharakter’
van een literaire tekst in het gedrang zou kunnen komen. Dat laatste is in metafictionele teksten evenwel niet ongebruikelijk. De lezer wordt geconfronteerd met niet
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mis te verstane signalen die laten zien dat hij een werkelijkheid wordt binnengevoerd die niet alleen kunstmatig, maar ook onbetrouwbaar is.
Metafictionele literatuur thematiseert in de tweede plaats zichzelf. Zij verhoudt
zich – zo brengt Frank dat onder woorden – ‘reflexiv zu ihrer Fiktionalität’. Datzelfde poneert ook Waugh, die van mening is dat metafictie de eigen literariteit
‘self-consciously’ onderzoekt. Dit alles klinkt rijkelijk abstract, maar impliceert over
het algemeen dat in een roman de vraag wordt opgeworpen wat het wezen van
fictie uitmaakt. Het bijzondere daarbij is dat deze vraag heel concreet wordt toegepast op diezelfde roman. Zo kan het dus voorkomen dat een lezer kennis neemt
van allerlei beschouwingen over fictionaliteit, om vervolgens vast te stellen hoe de
verteller of een van de personages die beschouwingen in verband brengt met de
roman die hij op datzelfde moment leest. In die zin kan men dus spreken van de
‘Autoreflexivität des Textes’, zoals dat in het Duitse onderzoek gangbaar is geworden: een literair werk evalueert zogezegd zichzelf. (Frank 2001: passim; Scheffel
1997: passim; Sprenger 1999: passim) Op deze wijze wordt de lezer aangespoord om
te abstraheren van het oppervlakkige verloop der gebeurtenissen en zich te bezinnen op de fictionele status van het boek dat hij in handen houdt. Dit betekent dat
literatuur in laatste instantie over literatuur gaat: ‘Metafiktion geht davon aus, daß
der Leser nichts darüber erfahren kann, wie die Welt funktioniert, aber darüber,
wie Literatur funktioniert.‘ (Sprenger 1999:165)
In metafictionele literatuur draait het altijd om – en dat is een derde wezenlijk
kenmerk – de vraag hoe fictie en werkelijkheid zich ten opzichte van elkaar verhouden. In dat verband wordt aan de conventionele voorstelling van zaken, die uiteindelijk op Aristoteles‘ Poetica teruggaat, geen geloof meer geschonken. De Griekse
wijsgeer had met betrekking tot de literatuur het begrip mimesis (nabootsing)
geïntroduceerd. Hij beschouwde een literair werk als een imitatie van de realiteit,
omdat het op exemplarische wijze menselijk handelen uitbeeldt dat in de werkelijkheid mogelijk geacht wordt. Deze visie heeft eeuwenlang opgang gemaakt en
werd pas in de loop van de twintigste eeuw aangevochten. In metafictionele romans
wordt de mimetische benadering van literatuur afgewezen, onder meer omdat de
realiteit onkenbaar heet te zijn. Iedere poging haar na te bootsen is op voorhand
tot mislukken gedoemd, zodat de wereld die een auteur oproept uitsluitend als een
op zichzelf staande, een autonome werkelijkheid bezien kan worden. (Sprenger
1999:152-153) Een andere reden om de mimetische literatuuropvatting terzijde
te schuiven heeft te maken met het feit dat veel hedendaagse auteurs geen principieel onderscheid meer wensen te maken tussen fictie en werkelijkheid. (Hansen
1995:49-71; Waugh 1984:48-61) Zij zijn van mening dat de wetten waaraan fictie
gehoorzaamt tevens de wetten zijn die aan de werkelijkheid ten grondslag liggen.
In het licht van de literaire traditie verdient geen van de drie in het voorgaande
genoemde kenmerken van metafictie het predikaat ‘nieuw’. Sommige historische
auteurs hebben bijvoorbeeld al het artificiële karakter van hun werk beklemtoond,
verder treft men in een niet gering aantal vroegmoderne romans een poëticale
51

J.W.H. Konst

betekenislaag aan die als ‘autoreflexiv’ betiteld zou kunnen worden en uiteraard
hebben ook in het verleden veel schrijvers belangstelling getoond voor de relatie
tussen fictie en realiteit. (Currie 1995:5-15; Sprenger 1999:29-58; Steffel 1997:3-7;
Vervaeck 1999:135-136; Waugh 1984:5-7) In het recente onderzoek vestigen twee
historische teksten steeds weer de aandacht op zich, omdat ze metafictionele trekken zouden hebben, namelijk Miguel de Cervantes’ Don Quijote (1605-1615) en
Laurence Sternes Tristram Shandy (1759-1767). Voor wat betreft de Nederlandse
letterkunde zou men in deze contekst aan Multatuli’s Max Havelaar (1860) kunnen denken. De verteller van dit werk kiest regelmatig voor een meta-standpunt
en becommentarieert zijn eigen inspanningen. Een van de centrale invalshoeken
is daarbij de verhouding tussen literatuur en werkelijkheid. Illustratief is in dit verband meteen al de openingszin van Multatuli’s Indië-roman (Multatuli 1992:I,3):
Ik ben makelaar in koffi, en woon op de Lauriergracht, N° 37. Het is myn gewoonte niet,
romans te schryven, of zulke dingen, en het heeft dan ook lang geduurd, voor ik er toe overging
een paar riem papier extra te bestellen, en het werk aantevangen, dat gy, lieve lezer, zoo-even in
de hand hebt genomen, en dat ge lezen moet als ge makelaar in koffi zijt, of als ge wat anders
zyt. Niet alleen dat ik nooit iets schreef wat een roman geleek, maar ik houd er zelfs niet van, iets
dergelyks te lezen, omdat ik een man van zaken ben. Sedert jaren vraag ik my af, waartoe zulke
dingen dienen, en ik sta verbaasd over de onbeschaamdheid, waarmede een dichter of romanverteller u iets op de mouw durft spelden, dat nooit gebeurd is, en meestal niet gebeuren kan.

Ondanks deze parallellen is er met moderne metafictie toch nog iets anders aan
de hand dan met historische literatuur waarin bijvoorbeeld sprake is van poëticale
zelfbeschouwing of het problematiseren van het fictie-begrip. Dat heeft alles te
maken met het feit dat elementaire zekerheden die door Cervantes, Sterne en
Multatuli nog wél aangehangen werden, voor veel eigentijdse auteurs geen geldigheid meer hebben. Hedendaagse metafictionele literatuur vindt ontegenzeglijk
een voedingsbron in het postmodernisme. (Currie 1995:15-18; Sprenger 1999:110;
Vervaeck 1999:135-36) Het gefragmenteerde wereldbeeld dat deze ‘stroming’
typeert, een wereldbeeld waaraan ieder ordenend principe vreemd is, weerspiegelt
zich in recente metafictie. De gevolgen daarvan blijven niet uit. Wanneer bijvoorbeeld Cervantes, Sterne en Multatuli zich over de realiteit uitspreken, dan is die
ook voor hen weliswaar moeilijk te vatten, maar zij beschouwen haar niettemin als
een onaantastbare grootheid. Veel recente metafictionalisten echter twijfelen aan
het bestaan van de realiteit en wanneer zíj uitspraken over de werkelijkheid doen,
dan zijn die dientengevolge van een principieel ander karakter. Waugh brengt dat
als volgt onder woorden: ‘Contemporary metafictional writing is both a response
and a contribution to an even more thoroughgoing sense that reality or history
are provisional: no longer a world of eternal verities but a series of constructions,
artifices, impermanent structures.’ (Waugh 1984:7)
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Voordat het licht op Een lied van schijn en wezen zal vallen, is het zinvol aandacht te
schenken aan de narratieve mechanismen die volgens de recente onderzoeksliteratuur karakteristiek zijn voor metafictionele romans – en die, naar zometeen zal
blijken, tevens typerend zijn voor de novelle van Nooteboom. Uiteraard kan een
auteur de relatie tussen fictie en werkelijkheid op uiteenlopende manieren aan
de orde stellen. Het valt evenwel in het oog dat een groot aantal contemporaine
metafictionalisten een voorkeur aan de dag legt voor vier verschillende structurele
procédé’s. (Frank 2001:55-56) Het betreft:

1. De verteller als bemiddelaar tussen verhaalstof en lezer
In veel prozaliteratuur uit de twintigste eeuw blijft de verteller als persoonlijkheid
op de achtergrond. Hij spreekt de lezer niet aan en ook expliciete vertellerscommentaren, die de interpretatie van het lezerspubliek actief sturen, zijn eerder uitzondering dan regel. In metafictionele romans wordt de vertellerspersoonlijkheid
doorgaans op een andere wijze uitgewerkt. Het gaat om iemand die nadrukkelijk
aanwezig is in de tekst en die er niet voor terugschrikt allerlei commentaar te leveren, speciaal ook commentaar van literair-theoretische aard. (Steffel 1997:46-90;
Waugh 1984:14-15) De verteller doet zich op die manier kennen als iemand die
zich gericht op zijn eigen bezigheden als ‘presentator’ van een verhaal bezint. Om
die reden betitelt Sprenger hem in navolging van Waugh als een ‘self-conscious
narrator’ (Sprenger 1999:151), een begrip dat bijvoorbeeld ook op de verteller
van de Max Havelaar, die zojuist even aan het woord kwam, toegepast kan worden.
Doordat de verteller zozeer op de voorgrond treedt, ontstaat in veel metafictie een
‘Vermittlungsebene’ (Frank 2001: 56-59) tussen de verhaalstof en de lezer.

2. De ‘Chinese-box-structure’
Metafictionele romans worden niet zelden gekarakteriseerd door de inbedding van
zelfstandige verhalen in een overkoepelende structuur. Zoals een Chinese lakdoos
een reeks van steeds kleinere doosjes bevat, zo is de figuur van de roman-in-deroman, of het boek-in-het-boek typerend voor metafictie. (Frank 2001:91-98) Nu
is de inbedding van een geschiedenis of meerdere geschiedenissen in een raamvertelling niet werkelijk nieuw. Men hoeft in dit verband maar te denken aan de
Decamerone (1348-1353) van Giovanni Boccaccio of aan de Canterbury Tales (13861400) van Geoffrey Chaucer. Wat wél nieuw is, is dat de hogere authenticiteit van
de raamvertelling, zoals die traditioneel verondersteld wordt, ter discussie komt
te staan. In metafictionele literatuur is het tweede (of latere) verhaalniveau niet
altijd meer principieel ondergeschikt aan het eerste. Doordat namelijk tussen de
verschillende verhaalniveau’s allerlei formele en inhoudelijke parallellen gesugge53
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reerd worden, komen de raamvertelling en het ingebedde verhaal, of de ingebedde
verhalen, allengs op één lijn te staan. Sprenger brengt dat als volgt onder woorden:
‘Form und Inhalt der Binnenhandlung spiegeln den der Rahmenhandlung, so daß
die Frage aufkommen muß, warum die äußere Geschichte authentischer sein sollte
als die Binnengeschichte?‘ (Sprenger 1991:154-155)

3. Het openbreken van de fictionele constructie
Wanneer een roman verschillende verhaalniveau’s bevat, dan verlangen de klassieke
narratieve schemata dat deze niveau’s scherp van elkaar gescheiden blijven. Personages die in een ingebed verhaal figureren kunnen niet plotseling optreden in de
raamvertelling, omdat hun wereld zowel in ruimte als in tijd op afstand heet te staan
van de wereld van de raamvertelling. In veel metafictionele romans echter worden
de ruimtelijke en temporele dimensies van de tekst doorbroken. Dan is het bijvoorbeeld heel wel denkbaar dat dezelfde personages een rol spelen op verschillende
narratieve niveau’s. Het effect hiervan is dat de illusionistische werking van een fictionele tekst ondergraven wordt. Van de werkelijkheidsclaim die in het mimesis-begrip
besloten ligt – ‘alles is precies zoals in de realiteit’ – blijft dan weinig over.

4. Twijfel aan de eenmaligheid van de gebeurtenissen en de personages
De geloofwaardigheid van conventionele, mimetische romans berust mede op de
suggestie dat de beschreven personen en handelingen uniek zijn. De lezer ziet op
die manier zijn eigen individualiteit in de tekst weerspiegeld: ook zíjn persoonlijkheid acht hij eenmalig en wat hem in het leven overkomt, gebeurt niemand anders
op dezelfde wijze. In metafictionele literatuur wordt twijfel aangetekend bij de
uniciteit van de personages en hetgeen ze beleven. Hun karakterstructuur en handelingen zijn, zo heet het, helemaal niet zo uitzonderlijk en individueel bepaald. In
dat verband wordt een beroep gedaan op enerzijds de werkelijkheid en anderzijds
op bestaande literatuur. Beide hebben min of meer vaste modellen (‘frames’) te
bieden voor de wijze waarop fictionele personages denken, voelen en handelen.
(Sprenger 1999:153-154; Waugh 1984:28-34) Sterker nog, men kan zelfs stellen
dat ook ‘reële’ personen zich moeilijk aan deze modellen kunnen onttrekken,
zodat aangenomen moet worden dat ook hun persoonlijkheid in hoge mate van
externe factoren afhankelijk is. Deze laatste redenering heeft voor de verhouding
tussen fictie en realiteit verstrekkende consequenties. Beziet men literatuur als een
reservoir van ‘frames’, dan kan men haar niet meer zoals Aristoteles louter als een
nabootsing, als een afgeleide van de werkelijkheid beschouwen. Neen, juist door
die ‘frames’ zal zij invloed op het handelen van ‘reële’ mensen uitoefenen, zodat
fictie de werkelijkheid niet alleen afbeeldt, maar in zekere zin ook genereert.
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II. Een lied van schijn en wezen
Een lied van schijn en wezen heeft twee verschillende narratieve niveau’s. (De Nijs
1995) Het eerste niveau verhaalt over de schrijver, zoals reeds kort gememoreerd
de hoofdpersoon van Nootebooms novelle. Hij werkt aan een nieuwe roman, die
na een moeilijke aanvangsfase langzaam maar zeker vaste vorm aanneemt. Hoeveel moeite het de schrijver ditmaal kost een in zijn ogen aanvaardbaar werk af te
leveren, wordt duidelijk uit een reeks van gesprekken die hij voert met ‘de andere
schrijver’, wiens eigennaam de lezer evenmin als die van de schrijver zelf te horen
krijgt. Aan de andere schrijver legt de schrijver bij herhaling de vragen en twijfels
voor waarmee hij zich tijdens het schrijven van zijn roman geconfronteerd ziet.
Een tweede narratief niveau neemt de lezer mee naar Bulgarije. Het is 1879 en de
Bulgaren hebben zich kort daarvoor bevrijd van de Turkse overheersing. Drie personen treden voor het voetlicht: de al even genoemde kolonel Ljuben Georgiev, de
dokter Stefan Fičev en diens verloofde en latere echtgenote, de mysterieuze Laura.
De vriendschap van de kolonel en de arts komt onder druk te staan, omdat eerstgenoemde liefdesgevoelens ontwikkelt voor Laura. Wanneer hij haar in Rome – waar
het echtpaar Fičev op huwelijksreis verblijft – inderdaad verleidt, lijkt het gedaan
met de vriendschap tussen beide mannen. Ljuben Georgiev keert terug naar huis
en laat Stefan Fičev en zijn echtgenote in Italië achter.
De novelle van Nooteboom telt 24 korte hoofdstukken waarin afwisselend een
van de twee narratieve niveau’s centraal staat: ofwel de moeizame weg van de schrijver, die in het jaar 1979 leeft en alles in het werk stelt om zijn jongste project tot
een goede einde te brengen, dan wel de verwikkelingen honderd jaar daarvoor tussen de kolonel, de dokter en de door beiden beminde Laura. De belevenissen van
dit drietal, die in kleine, chronologisch opeenvolgende eenheden gepresenteerd
worden, behelzen in de voorstelling van Nooteboom de stof van de roman waaraan
de schrijver werkt. De lezer wordt als het ware getuige gemaakt van het denk- en
schrijfproces dat aan een literair werk voorafgaat. Men volgt de vorderingen van
de schrijver op de voet en iedere keer wanneer deze een deel van zijn roman-inwording voltooid heeft, wordt dat als een op zichzelf staand caput in Een lied van
schijn en wezen opgenomen. De lezer ziet zich dan teruggevoerd naar de wereld van
Ljuben Georgiev en Stefan Fičev, ook al is dat steeds van korte duur. Want in het
direct volgende caput valt het licht steevast weer op de schrijver en diens worsteling
met zijn weerbarstige stof.

III. De verteller als bemiddelaar tussen verhaalstof en lezer
Tussen de beide in de vorige paragraaf gesignaleerde narratieve niveau’s bestaat in
beginsel een hiërarchische relatie, en wel omdat het relaas over Ljuben Georgiev
en Stefan Fičev in de raamvertelling over de schrijver en zijn schrijversbestaan is
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ingebed. Het valt in het oog dat de ‘primaire’ verteller van Een lied van schijn en
wezen, de verteller dus die verhaalt over de schrijver, bij uitzondering een – om de
in het voorgaande geïntroduceerde term van Frank te handhaven – ‘Vermittlungsebene’ tussen verhaalstof en lezer construeert. Een enkele maal slechts kiest hij
voor een vogelvluchtperspectief en geeft hij een persoonlijk commentaar op het
verloop der gebeurtenissen. Illustratief is het moment waarop de schrijver verliefd
wordt op een van de personages uit zijn eigen roman. Men leest: ‘Nu gebeurde er
bij de schrijver iets raadselachtigs. Opwinding, zo kon het nog het beste omschreven worden.’ (Nooteboom 1981: 39) Het perspectief ligt hier bij de ‘primaire’ verteller, die invloed uitoefent op de interpretatie van de lezer met de aankondiging
dat er iets ‘raadselachtigs’ staat te gebeuren.
Het tweede, en ondergeschikte narratieve niveau – de geschiedenis van Ljuben
Georgiev en Stefan Fičev – onderscheidt zich van het eerste doordat de ‘secundaire’ verteller zijn verhaal voortdurend becommentarieert. Laatstgenoemde kan
in Een lied van schijn en wezen gelijkgesteld worden met de schrijver, de protagonist
van de novelle. Hij reflecteert keer op keer over concrete vragen die zich tijdens het
schrijven voordoen: hoe kunnen de personages het best gekaraktiseerd worden, is
het waarschijnlijk dat zij op de beschreven wijze reageren, hoe komt het verhaal
tot een overtuigend einde? Op deze wijze komt, in de zin van Frank, een ‘Vermittlungsebene’ tot stand. De lezer neemt enerzijds kennis van de verwikkelingen rond
Ljuben Georgiev en Stefan Fičev, anderzijds stelt hij vast hoe de wordingsgeschiedenis van hun verhaal door de schrijver gethematiseerd en geproblematiseerd
wordt.
Meteen al aan het begin van Nootebooms novelle valt het licht op de problematiek van het schrijven. In gedachten is de schrijver bezig met de personages die zich
in het directe vervolg tot de hoofdfiguren van zijn roman zullen ontwikkelen. Het
zijn aanvankelijk nog weinig concrete persoonlijkheden. Voor zijn geestesoog ziet de
schrijver niet veel meer dan epauletten en een stethoscoop, inderdaad tamelijk algemene attributen voor een kolonel en een dokter. Maar door zijn associaties de vrije
loop te laten krijgen deze personen allengs meer persoonlijke kleur. De dokter ontpopt zich tot iemand met bijna vrouwelijke gelaatstrekken, maar ook tot iemand die
niet al te lang stilstaat bij de pijn en het lijden van zijn patiënten. Zowel qua uiterlijk
als qua mentaliteit is de kolonel zijn tegendeel. Hij maakt met zijn massieve gestalte
en te brede nek een gedrongen indruk en als bewonderaar van Schopenhauer is hij
zwaar op de hand. Nadat beide hoofdpersonen op deze wijze ‘geboren’ zijn, geeft de
schrijver hun een thuis in het Bulgarije van de late negentiende eeuw. Van meet af
aan staat hem voor ogen waardoor de vriendschap, die tussen beide mannen bestaat,
gecompliceerd zal worden: ‘De kolonel’, zo luidt de eerste zin die hij aan het papier
toevertrouwt, ‘wordt verliefd op de doktersvrouw.’ (Nooteboom 1981:11)
Het moment waarop de kolonel en de dokter hun naam krijgen is in Een lied
van schijn en wezen een sleutelmoment. De schrijver bezint zich op de macht die een
auteur over zijn personages heeft en stelt (Nooteboom 1981:13):
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Als het dan een vorm van macht was om de fysiek van niet bestaande mensen te beschrijven
(om niet bestaande mensen een fysiek te geven) vanuit een innerlijke, nergens te verifiëren visie
– dan was het toppunt van die macht toch wel om aan die niet bestaande figuren een naam te
geven alsof ze echt in de, of een, burgerlijke stand stonden ingeschreven.

Van de hier beschreven macht maakt de schrijver gebruik wanneer hij namen
bedenkt voor zijn hoofdpersonen: Ljuben Georgiev en Stefan Fičev. De kolonel
en de dokter zijn nu als mensen van vlees en bloed geworden, zodat het moment
gekomen lijkt om hen zelfstandig te laten optreden. Aan het begin van hoofdstuk
4 verschuift dan voor het eerst het perspectief van de schrijver naar de personages
die hij verzonnen heeft. De lezer wordt meegenomen naar het tweede narratieve
niveau en waant zich in Bulgarije in het jaar 1879. Maar dat duurt niet lang, want
hoofdstuk 5 dient zich al snel aan. Daarin ligt het perspectief weer bij de schrijver die zich, zo blijkt, verdiept in historische vakliteratuur over de Balkan, om
zodoende namelijk de nodige achtergrondkennis te verwerven over de historische
werkelijkheid van Ljuben Georgiev en Stefan Fičev.
Na deze eerste keer zal er in Nootebooms novelle nog vaak gewisseld worden
tussen het eerste en tweede narratieve niveau. Het effect daarvan is dat de vertelfictie van het Bulgaarse geschiedenis constant doorbroken wordt. De lezer krijgt
weliswaar de gelegenheid zich in te leven in Ljuben Georgiev en Stefan Fičev, maar
zodra hij de schrijver en diens beslommeringen even uit het oog verloren is, dient
deze zich weer aan, eigenlijk altijd om hetgeen men zo-even over de kolonel en
de dokter gelezen heeft te becommentariëren. Daarbij valt op dat zijn roman-inwording de schrijver allesbehalve tevreden stemt. Meer dan eens beziet hij hetgeen
hij geschreven heeft met een haast fysieke afkeer: ‘De volstrekte banaliteit van die
regel maakte hem misselijk.’ (Nooteboom 1981:11); of: ‘Haat was misschien nog
de beste omschrijving van het gevoel waardoor de schrijver overvallen werd toen hij
naar die laatste drie woorden keek.’ (Nooteboom 1981:28)

IV. De ‘Chinese-box-structure’
Door de twee narratieve niveau’s kan men in Een lied van schijn en wezen de ‘Chinese-box-structure’ waarnemen die zo karakteristiek is voor veel metafictie. Daarbij
zij overigens opgemerkt dat Nooteboom voor een betrekkelijk eenvoudige opzet
gekozen heeft. Er is sprake van slechts twee verhaallagen en van de optie om bijvoorbeeld in het ingebedde verhaal over de kolonel en de dokter nog weer andere
verhalen in te voegen is geen gebruik gemaakt. Zo bezien gaat Nooteboom heel
wat minder ver dan veel internationale, meer experimenteel gerichte metafictionalisten, zoals Vladimir Nabokov (1962: Pale fire), John Fowles (1964: The French lieutenant’s woman) of Italo Calvino (1979: Se una notte d’inverno un viaggiatore [Als op een
winteravond een reiziger]). (Hutcheon, 1984:57-70; McHale 1987:112-130) Tussen
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de raamvertelling en de Bulgaarse geschiedenis bestaan in Een lied van schijn en
wezen opvallend veel parallellen. (De Nijs 1995:8; Wesselo 1981:952-954) Zowel de
schrijver als de kolonel geven er bijvoorbeeld blijk van hun respectievelijke beroep
als een zware (psychische) last te ervaren. Opmerkelijk is ook dat de vriendschap
tussen de kolonel en de dokter zich spiegelt in de relatie die de schrijver met de
andere schrijver heeft. Deze staat de schrijver met raad en daad terzijde, zoals ook
de dokter de kolonel helpt waar hij kan.

1. De kolonel
Hoewel Ljuben Georgiev de reputatie van een onverschrokken beroepssoldaat
geniet en bovendien kan bogen op roemrijke wapenfeiten, heeft het militaire
bedrijf hem van zijn gemoedsrust beroofd. Sinds de bevrijdingsoorlog tegen de
Turken wordt hij achtervolgd door gruwelijke nachtmerries: ‘Elke nacht trokken
ze door zijn droom, dertigduizend verlorenen die een snoer van stervenden en
doden achter zich lieten die afgevreten werden door halfwilde honden en varkens.’
(Nooteboom 1981:23) De kolonel, die zijn angstdromen als een teken van lafheid
beschouwt, krijgt van de dokter een kalmeringsmiddel voorgeschreven dat enige
verlichting brengt. Laatstgenoemde toont zich verbaasd over het feit dat Ljuben
Georgiev zegt zélf in zijn dromen voor te komen en ‘doden [te zien], lijken, aan
elkaar geklit, met gaten erin. Lijken met gezichten die op het mijne lijken. Lijken
die babbelen, en ik kan ze niet verstaan.’ (Nooteboom 1981:30) In de ogen Stefan
Fičev klinkt dit alles hoogst ongeloofwaardig (ibidem):
Niemand droomt ooit van zichzelf. [...]. Je droomt over jezelf, je vlucht, je doet iets, maar je
ziet jezelf nooit.

Met de gestorvenen evenwel die ‘s nachts aan Ljuben Georgiev’s geestesoog
voorbijtrekken ligt dat anders. ‘Ze hebben mijn gezicht,’ antwoordt hij de dokter. (ibidem) Voor de kolonel vervloeien dag en nacht, werkelijkheid en droom
allengs meer in elkaar. Dat wordt versterkt door de verliefdheid die hij voor Laura
ontwikkelt, de verloofde en latere echtgenote van Stefan Fičev. Zij lijkt een etherische verschijning, bleek en haast doorschijnend, iemand van wie je je afvraagt of
ze eigenlijk wel bestaat. Vanaf het moment dat ook zij in de dromen van Ljuben
Georgiev gaat figureren, is het met zijn innerlijke evenwicht definitief gedaan
(Nooteboom 1981:67):
Vier of vijf keer per nacht werd hij wakker en wist niet meer of hij van Laura, Fičev of de oorlog
gedroomd had, of van alles tegelijk en door elkaar, en daardoor leek het alsof de nachtmerries
zich in de dag voortzetten. Haar beeld was dan ook ‘s nachts en overdag hetzelfde, of liever, ook
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overdag was Laura Fičev iemand die er nauwelijks was, die bijna niets woog, alsof de materie
waaruit ze was samengesteld lichter was dan die van wie dan ook.

Zijn verwarrende dromen en de confrontatie met de engel-achtige Laura vervreemden de kolonel van zichzelf en doen hem ten slotte zelfs twijfelen aan zijn eigen
existentie. Is de Ljuben Georgiev van de dag de ‘echte’, of die van de nacht? En wat
betekent het voor zijn bestaan dat hij in een en dezelfde werkelijkheid leeft met
Laura, die in het voorgaande citaat als ‘iemand die er nauwelijks was’ beschreven
wordt? Zij heeft bovendien de onhebbelijke gewoonte tijdens een gesprek langs
iemand heen te kijken, wat voor de kolonel eens te meer vraagtekens oproept met
betrekking tot de realiteit van zijn eigen persoon (Nooteboom 1981:52):
[...] haar blauwe ogen [hadden] naar een andere Ljuben gekeken, iemand die hij zelf misschien
ook was maar die zich dan toch niet helemaal in zijn gestalte bevond, eerder ergens half naast
hem, half in hem, zodat hij nu ook niet meer zeker was of ze die woorden even tevoren wel
tegen hem had gesproken.

Aan het einde van Een lied van schijn en wezen is het met Ljuben Georgiev kwalijk
gesteld. Of hij bestaat kan hij niet meer zeggen en alles wijst erop dat hij zichzelf
verloren heeft: ‘van de Georgiev die hij kende [was] niets meer [...] overgebleven,
alsof hij heel snel sleet. Hij herkende zich niet meer, niet als hij een poging deed over
zichzelf na te denken en niet als hij in de spiegel keek [...].’ (Nooteboom 1981:67)

2. De schrijver
Net als bij de kolonel komt het bij de schrijver tot een identiteitscrisis en ook in zijn
geval speelt daarbij Laura Fičev een sleutelrol. De zelftwijfel van de protagonist van
Een lied van schijn en wezen heeft alles te maken met het verhaal over Ljuben Georgiev
en Stefan Fičev dat in zijn hoofd langzaam maar zeker gestalte aanneemt. Het blijkt
dat voor de schrijver de grenzen tussen werkelijkheid en fictie steeds meer vervagen,
zoals Ljuben Georgiev er op zijn beurt niet meer in slaagt realiteit en droom uit
elkaar te houden. Wat de nachtmerries voor de kolonel zijn, is voor de schrijver met
andere woorden de literaire schijnwereld van Bulgarije in het jaar 1879. Weliswaar is
hij van mening dat een auteur macht heeft over zijn personages, bijvoorbeeld door ze
– zoals reeds bleek – een eigennaam te geven. Maar of deze macht absoluut is, dat is
een vraag die zich steeds nadrukkelijker aan hem opdringt (Nooteboom 1981:12):
Schrijvers, dacht de schrijver, verzinnen een werkelijkheid waarin ze zelf niet hoeven te leven,
maar waar ze wel macht over hebben. Hij verschoof het nog zo lege vel voor hem. Was dat nu
wel waar? Had hij macht over die twee gezichten die hij daar nu zo langzaam zag ontstaan? Of
hadden die misschien macht over hém?
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Dit probleem wordt op de spits gedreven wanneer de schrijver – net als Ljuben
Georgiev! – verliefd wordt op Laura. De situatie is uiterst complex, want een fictief
personage gaat indirect invloed uitoefenen op degene die zich zelf als haar schepper beschouwt. Zijn niet-alledaagse gevoelens brengen de schrijver danig in verwarring en hij heeft het gevoel dat hem de concepten van fictie en realiteit, die hij
altijd als elkaars tegengestelden gezien heeft, door de vingers glippen (Nooteboom
1981:39):
[...] bestond dat: zinnelijke opwinding over een niet bestaande vrouw? ‘Niet als je een echt goeie
schrijver bent,’ zou de andere schrijver gezegd hebben, maar die meed hij, en met succes. Aan
de andere kant, als zijn verhaal gewoon een bedenksel geweest was, een verzinsel als afspiegeling
van het leven zoals ze met duizenden in boeken verschenen om mensen te verstrooien, zou hij
dan die merkwaardige opwinding ook gevoeld hebben? Maar die vrouw, wie dat dan ook zou
worden, wás toch een verzinsel?

Bezien vanuit het perspectief van Ljuben Georgiev is de etherische Laura (‘iemand
die er nauwelijks was’) slechts in schijn een niet-existerende, en dus een fictieve
figuur. Op het niveau van het ingebedde verhaal is er immers sprake van objectieve
bewijzen voor haar bestaan, bijvoorbeeld omdat zij niet alleen door de kolonel,
maar ook door haar echtgenoot wordt waargenomen. In het geval van de schrijver
ligt dat anders. In de werkelijkheid waarvan hij deel uitmaakt kent behalve hijzelf
niemand anders de echtgenote van Stefan Fičev. Door zijn verliefdheid is het
alsof hij toegang zoekt tot de fantasiewereld van Laura, een wereld die principeel
gescheiden van de zijne heet te zijn. Dit leidt ertoe dat de schrijver – opnieuw is de
overeenkomst met Ljuben Georgiev frappant – gaat twijfelen aan zijn eigen bestaan.
Hij krijgt zelfs het gevoel dat ‘hij zélf de fictieve figuur was, iemand uit een verhaal’.
(Nooteboom 1981:72) De onzekerheid van de schrijver over zijn eigen existentie
duidt de andere schrijver zonder veel omhaal in het licht van diens hooggestemde
opvattingen over het schrijverschap (Nooteboom 1981:60):
Jij denkt dat de wereld pas bestaat als je schrijft. Jij die niet wilt schrijven – want ik ga er van uit
dat iemand die zo lang niet geschreven heeft het eigenlijk niet wil, of niet durft, – gelooft er
veel meer in dan ik. Want als de wereld pas bestaat als je schrijft, dan bedoel je eigenlijk dat jij
pas bestaat als je schrijft. [...] Jij twijfelt niet aan de echtheid van je personen, maar aan die van
jezelf. Als jij iemand kunt verzinnen, dan kan iemand jou ook verzonnen hebben.

Volgt men deze redenering – die inderdaad kenmerkend is voor de literatuuropvatting van de schrijver – dan is schrijven een bij uitstek paradoxale bezigheid geworden. Schrijven betekent verzinnen, en verzinnen impliceert dat je je eigen bestaan
tegelijkertijd bevestigt en opheft, want wie verzint kan ook verzonnen worden.
De schrijver zelf belicht de vermeende eigen fictionaliteit tegen de achtergrond
van een thema dat van cruciaal belang is in het oeuvre van Nooteboom: het onop60
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houdelijke voortschrijden van de tijd. (Van Belle 1997:14) In de ogen van Nootebooms schrijver wordt het concept van de werkelijkheid gecompliceerd door het
regime van de tijd. De tijd maakt dat uiteindelijk alles en iedereen vergankelijk is.
Zelfs in de ‘eeuwige’ stad Rome, waar de schrijver – en dat is natuurlijk geen toeval! – deze gedachten ontwikkelt, is het verval, het verloren gegane verleden overal
tastbaar. Tegen deze achtergrond wenst hij de werkelijkheid niet langer als een
absolute en onaantastbare grootheid te zien, omdat zij, zo luidt zijn oordeel, moet
buigen voor de vergankelijkheid van het leven. In laatste instantie heeft alleen de
tijd de eeuwigheid (Nooteboom 1981:74):
Dat idee, meer dan welke andere gedachte of hersenschim, was het dat hem en de hele wereld
fictief maakte, omdat alles nu eenmaal ondermijnd werd door een toekomstig niet-bestaan.

De realiteit is hier als zodanig fictie geworden en men ziet hoe de schrijver ‘the
possible fictionality of the world outside the literary fictional text’, zoals Waugh dat
in haar definitie van metafictie omschreven had, expliciet aan de orde stelt. Een en
ander heeft vérgaande implicaties voor de literaire verbeelding. Gesteld namelijk
dat de werkelijkheid fictief is, dan moet de literatuur als het derivaat van diezelfde
werkelijkheid dat in het kwadraat zijn. In de woorden van de schrijver heet de
realiteit zodoende ‘[de] schijn van wezen, die de wereld [is]’ en literatuur wordt
paradoxalerwijze als ‘echte schijn’ gekwalificeerd. (Nooteboom 1981:75)

3. De dokter en de andere schrijver
Zoals de kolonel en de schrijver in hun twijfel aan de realiteit van de eigen persoon
met elkaar vergelijkbaar zijn, zo vertonen ook hun respectievelijke gesprekspartners, de dokter en de andere schrijver, veel overeenkomsten. Stefan Fičev bijvoorbeeld ondervindt bij de uitoefening van zijn professie weinig problemen. Het valt
hem in tegenstelling tot zijn vriend niet zwaar de gruwelen van de oorlog, waarmee
ook hij als legerarts geconfronteerd wordt, van zich af te zetten. Op de nachtmerries van de kolonel reageert hij laconiek: ‘Je lijkt wel gek [...]. Drink een grózdova
voor je gaat slapen.’ (Nooteboom 1981:27)
Evenmin als Stefan Fičev ervaart de andere schrijver zijn beroep als een last.
Schrijven is voor hem niets anders dan ‘een eenvoudig handwerk uit te oefenen,
gewoon een verhaal te vertellen met een begin en een eind.’ (Nooteboom 1981:35)
Van de worsteling van de schrijver met abstracta als fictie en werkelijkheid begrijpt
de andere schrijver weinig. Hij opteert voor een tamelijk ongecompliceerde, welbeschouwd zuiver mimetische literatuuropvatting: ‘Er is de wereld, en ik vertel van de
wereld aan de wereld.’ (Nooteboom 1981:59) Van al te veel theoretische reflectie
in een literair werk wil de andere schrijver evenmin veel weten, omdat dat de lezer
onnodig zou kunnen afschrikken: ‘Het enige wat hem [= de lezer] interesseert is
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of datgene wat hij leest voor hem op dat moment werkelijkheid wordt. Of liever, is.
Is dat niet zo, dan gooit hij het weg [...].’ (Nooteboom 1981:46)
Alvorens het betoog over de metafictionele aspecten van een Lied van schijn en
wezen voort te zetten, is het hier bij wijze van kort excurs intrigerend enkele woorden te wijden aan de twee tegengestelde literatuuropvattingen die in de novelle
van Nooteboom gestalte krijgen: de ‘recht-toe-recht-aan’-poëtica van de andere
schrijver enerzijds, en anderzijds de schijnbaar zo veel gecompliceerdere poëtica
van de schrijver, die de neiging heeft alle begrippen te problematiseren die voor
zijn vakbroeder schijnbaar vanzelfsprekend zijn. Wanneer men deze twee poëtica’s
op het literaire klimaat van de jaren zeventig en de vroege jaren tachtig in Nederland projecteert, dan is het verleidelijk in de schrijver en de andere schrijver vertegenwoordigers te zien van twee elkaar destijds heftig beconcurrerende richtingen.
De andere schrijver lijkt met zijn mimetische poëtica symbool te staan voor de
zogenaamde ‘neo-realisten’ uit de jaren zeventig, tot wie bijvoorbeeld auteurs als
Hans Plomp, Mensje van Keulen, Heere Heeresma en George Kool gerekend worden. (De Rover 1993) De literatuuropvattingen van de schrijver lijken daarentegen
het ‘academisme’ te weerspiegelen van de zogenaamde Revisor-auteurs. Vanaf het
einde van de jaren zeventig wezen zij iedere kunstvorm af die louter en alleen als
een afbeelding van de werkelijkheid verstaan wilde worden. Nadrukkelijk opteerden zij in dat verband voor een literatuur die een op zichzelf staande, een ‘nieuwe’
realiteit construeert, waarbij niet langer de zintuiglijk waarneembare werkelijkheid
het uitgangspunt vormt, maar de verbeeling van de literator. (Melissen 1993; Zwier
1992-1993) In dit verband kan gedacht worden aan prozaïsten als Dirk Ayelt Kooiman, Nicolaas Matsier, Doeschka Meijsing en Frans Kellendonk.
Na deze korte uitweiding moge een korte recapitulatio van de afgelopen paragraaf de aandacht weer op de metafictionaliteit van Een lied van schijn en wezen vestigen. Tussen de raamvertelling en het ingebedde verhaal bestaan te veel analogieën
om nog van toeval te kunnen spreken. De relatie tussen fictie en werkelijkheid
(raamvertelling) wordt vergeleken met de verhouding tussen droom en realiteit
(ingebedde verhaal). Aan de hand van de belevenissen van de kolonel en de schrijver wordt geïllustreerd hoe in het verlengde van droom en fictie twijfel aan de
eigen existentie, ja zelfs twijfel aan het bestaan van de werkelijkheid kan liggen.

V.

Het openbreken van de fictionele constructie

De werkelijkheidsillusie van het verhaal over Ljuben Georgiev en Stefan Fičev wordt
geweld aangedaan doordat de grens tussen beider wereld en die van de schrijver
geen absoluut dichte is. (Offermans 1983) Dat bleek zojuist reeds uit de liefdesgevoelens van de schrijver voor Laura. Maar ook in omgekeerde richting bewegen de
raamvertelling en het ingebedde verhaal zich naar elkaar toe. Zowel de kolonel als
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de dokter lijken van het bestaan van de schrijver op de hoogte te zijn. Met betrekking tot Stefan Fičev wordt bijvoorbeeld gezegd (Nooteboom 1981:52):
Een Nederlandse schrijver had ooit, bijna honderd jaar nadat deze gebeurtenissen zich afspeelden, beweerd dat de vrouw die een man kiest zijn houding in de wereld uitdrukt – of iets van
die strekking – en zo was het, dacht Fičev, precies.

En over Ljuben Georgiev leest men (Nooteboom 1981:55):
Als er nu maar iemand geweest was met wie hij had kunnen praten, al was het maar een Nederlandse schrijver geweest, maar de enige Nederlandse schrijver die hem tamelijk goed kende was
nog niet geboren, en daarbij, de kolonel kon niet praten, hij had het nooit gedaan.

Veelzeggend is verder dat de schrijver daadwerkelijk infiltreert in de wereld die haar
bestaan dankt aan zijn eigen fantasie. Wanneer in zijn roman Stefan en Laura Fičev
voor hun huwelijksreis naar Rome gereisd zijn, neemt ook de schrijver zijn intrek
in een hotel in de Italiaanse hoofdstad. Ondanks het tijdsverschil van honderd jaar
heeft hij het vreemde gevoel beiden achterna gereisd te zijn: ‘Sofia had hem [= de
schrijver] nooit aangetrokken, en bovendien, daar waren ze [= het echtpaar Fičev]
nu weg, ze waren nu, net als hij, hier [= in Rome].’ (Nooteboom 1981:71) Tot een
werkelijke ontmoeting tussen de schrijver en zijn personages komt het niet, maar
dat lijkt maar weinig te schelen. Verschillende malen krijgt men de indruk dat ze
elkaar op een haar na missen, onder meer wanneer de Fičevs en Ljuben Georgiev,
die ook naar Rome gekomen is, op een avond afscheid van elkaar nemen (Nooteboom 1981:83):
[...] geen van drieën zag, dat toen Ljuben Georgiev te voet alleen verder ging, er achter de
zojuist door hen verlaten koets een andere wegreed waarin een eenzame vreemdeling zat van
wie de kleren heel wat buitenissiger waren dan die van henzelf.

Het is verleidelijk de ‘eenzame vreemdeling’ te identificeren met de schrijver. De
grens tussen diens eigen werkelijkheid en die van zijn romanfictie is dan opgeheven
en hij is verrassenderwijze zélf deel gaan uitmaken van een wereld die hij verzonnen heeft.
In Een lied van schijn en wezen voltooit de schrijver zijn roman niet. Wanneer het
werk bijna klaar is verscheurt hij het en de papiersnippers die resteren verbrandt
hij in Rome op zijn hotelkamer. Daarmee is het lot van Ljuben Georgiev, Stefan en
Laura Fičev bezegeld. Eerstgenoemde voelt op het moment dat de schrijver zijn
tekst vernietigt ‘een scheurende, brandende pijn in zijn hartstreek.’ (Nooteboom
1981:91) Ook beide anderen worden een ‘geheimzinnige brandende pijn [gewaar]
die hen één vreselijk ogenblik verscheurde en zonder adem liet.’ (ibidem) Hoewel
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de mogelijkheid wordt opengelaten dat ze verder leven, is de eerste gedachte van
de lezer dat de kolonel, de dokter en diens vrouw op dit moment sterven. Op een
metaforisch vlak worden daarmee de temporele en ruimtelijke dimensies opnieuw
doorbroken. (Kusters 1981-1982:53) De protagonisten van het ingebedde verhaal
gaan ten onder aan de processen die in de raamvertelling het einde van het manuscript betekenen, te weten ‘verscheuren’ en ‘verbranden’. Op die manier wordt
onderstreept dat Ljuben Georgiev, Stefan en Laura Fičev slechts een papieren
existentie hebben en de roman van hun belevenissen heeft in die zin geen werkelijkheid te bieden, maar is – onder verwijzing naar de definitie van Waugh – niets
anders dan een ‘artefact’.

VI.

Twijfel aan de eenmaligheid van de gebeurtenissen en de personages

Het individuele gehalte van de gebeurtenissen en personen in Een lied van schijn en
wezen wordt frequent ondergraven. Dat geldt zowel voor de raamvertelling als voor
de geschiedenis over Ljuben Georgiev en Stefan Fičev. De uniciteit van het Bulgarije-verhaal – om met de ingebedde vertelling te beginnen – wordt in de eerste
plaats ter discussie gesteld door de verwijzing naar vaste literaire modellen. ‘Het
idee dat jij ooit een doktersroman zou schrijven,’ (Nooteboom 1981:10) zegt de
andere schrijver op een van de eerste pagina’s tot de schrijver. Daarmee attendeert
hij de lezer op een genre dat – hoe triviaal ook – vaste structuren en terugkerende
thema’s kent. Of deze nu bepalend zijn voor de roman waaraan de schrijver werkt,
of hij eigen wegen zoekt, misschien ook wel een parodie beoogt – het zijn interessante vragen, maar ze voeren op deze plaats te ver. Hier volstaat de vaststelling dat
het beroep op het doktersgenre de roman van de schrijver op voorhand in een literaire contekst plaats. De suggestie die daarvan uitgaat is eenduidig. De lezer namelijk weet zich gewaarschuwd dat het verhaal over Ljuben Georgiev, Stefan en Laura
Fičev misschien wel helemaal niets nieuws te bieden heeft, omdat hij over vergelijkbare driehoeksrelaties al in talloos veel ‘dokterromans’ heeft kunnen lezen.
In de tweede plaats ondermijnt het beroep op de constanten van de werkelijkheid de eenmaligheid van de belevenissen van de kolonel en de dokter. Zo is de
schrijver van mening dat hetgeen hun overkomt, al zovelen is gebeurd (Nooteboom 1981:12):
Er waren ongetwijfeld op alle vijf de continenten kolonels verliefd op doktersvrouwen en dokters op kolonelsvrouwen – en aangezien er al een paar honderd jaar kolonels én dokters waren,
was zijn verhaal natuurlijk al een paar honderd keer geschreven, maar dan door het leven zelf.

De verwikkelingen rond Ljuben Georgiev en het echtpaar Fičev laten zich volgens
de schrijver samenvatten in de wel erg lapidaire zinsnede: ‘De epauletten neuken
de vrouw van de stethoscoop.’ (Nooteboom 1981:12) Er is dus niets nieuws onder
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de zon en dat maakt dat zowel de personages als hun geestelijk vader reeds in een
vroeg stadium weten hoe hun ‘gezamenlijke’ geschiedenis zal aflopen. Zo overdenkt de schrijver op zeker moment: ‘Een dergelijk verhaal [zoals dat waaraan hij
werkt] kon alleen maar eindigen met de dood van een of twee hoofdpersonen, of
misschien wel van alle drie.’ (Nooteboom 1981:58) En wanneer Ljuben Georgiev
op het punt staat Laura te verleiden heet het: ‘Hij wist nu hoe alles zou verlopen,
zoals hij vroeger in de oorlog altijd geweten had van welke kant de Turken zouden
komen, waar en wanneer ze zouden aanvallen.’ (Nooteboom 1981:83)
In de derde plaats valt in het oog hoe er in het ingebedde verhaal een spel met
clichématige identiteiten gespeeld wordt. De metonymia die de schrijver zojuist
bezigde, spreken in dit verband boekdelen: de ‘epauletten’ zíjn de kolonel en de
‘stethoscoop’ ís de dokter. Beiden worden gereduceerd tot de attributen van hun
professie en men kan zich niet aan de indruk onttrekken dat zij als ‘typische’ vertegenwoordigers van hun beroepsgroep gekarakteriseerd worden. De nachtmerries
van de kolonel en zijn voorliefde voor Schopenhauer geven hem weliswaar een
zekere individualiteit, maar voor het overige is hij het prototype van de ijzervreter:
plomp van lichaamsbouw, onbeholpen in de omgang met vrouwen en maar tot op
zeer beperkte hoogte in staat over zichzelf te reflecteren. De arts Stefan Fičev is als
vanzelfsprekend een Feingeist met een bleek en zacht gezicht, hij verheerlijkt het
cultuurland Italië (Nooteboom 1981:70: ‘kunst, beschaving, licht’) en verafschuwt
Bulgarije (ibidem: ‘dit land van honden en boeren’).
In de raamvertelling treft men vergelijkbare mechanismen aan die het universele karakter van de situatie beklemtonen. Zo is de schrijver de mening toegedaan
dat hij met zijn twijfels over het schrijven onder zijn vakgenoten geen uitzondering
is. Integendeel, hun teruggetrokken leven maakt dat vrijwel iedere auteur zich op
zeker moment afvraagt of hij op de juiste weg is: ‘Er is iets onzegbaar treurigs aan
schrijvers alleen in hun werkkamer. Vroeger of later in hun leven komt het moment
waarop ze twijfelen aan wat ze doen.’ (Nooteboom 1981:11) Wat voor de kolonel
en de dokter gold, geldt ook voor de schrijver en de andere schrijver: hun karaktertekening lijkt te berusten op betrekkelijk clichématige identiteiten. Men weet van
beiden niet veel meer dan dat ze schrijven, aan het literaire leven in Nederland deelnemen en tegengestelde literatuuropvattingen huldigen. Maar als psychologisch
uitgewerkte persoonlijkheden komen ze niet of nauwelijks uit de verf. De lezer weet
bijvoorbeeld vrijwel niets over hun maatschappelijke omstandigheden, hun sociale
bindingen of hun verleden. Maar deze vlakke karaktertekening heeft onmiskenbaar
een reden. Het feit dat de schrijver en de andere schrijver inwisselbaar zijn met
zoveel andere auteurs onderstreept dat het in Een lied van schijn en wezen niet zozeer
om individuele levensgeschiedenissen gaat, maar veeleer om de abstracte problematiek van het schrijven.
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VII.

Evaluatie: literatuur als ‘omgekeerde metafoor’

Het valt niet zwaar de definities van metafictie door Waugh en Frank toe te passen
op Een lied van schijn en wezen. Het artificiële karakter van Nootebooms fictionele
wereld komt bijvoorbeeld tot uitdrukking, doordat de ruimtelijke en temporele
dimensies van de novelle doorbroken worden. (Zie paragraaf V) Dat betekent enerzijds dat de illusionistische werking van de tekst geweld aangedaan wordt, anderzijds
dat het volle licht op de literaire constructie valt. Ook over de ‘Autoreflexivität’, het
zelfbeschouwende karakter van het werk, hoeft geen twijfel te bestaan. Een lied van
schijn en wezen handelt over het schrijven van literatuur, sterker nog, dankzij de
‘Vermittlungsebene’ die de schrijver tussen de verhaalstof en de lezer aanbrengt
gaat het speciaal ook om het schrijven van déze tekst. (Zie paragraaf III) En als er
in de derde en laatste plaats na het voorgaande één ding duidelijk is geworden,
dan is dat wel dat de relatie tussen literaire verbeelding en realiteit als het centrale
thema aangemerkt mag worden. (Zie paragraaf IV en paragraaf VI) Daarbij laat
zich vaststellen dat fictie en werkelijkheid zich in elkaars richting bewegen, zodat
beide concepten ten slotte op losse schroeven komen te staan.
Dit laatste feit kan in verband gebracht worden met de paradoxale denkbeelden
van de schrijver over het schrijven als ‘omgekeerde metafoor van de werkelijkheid’.
(Nooteboom 1981:39) Wat daaronder verstaan moet worden, wordt nergens nader
uitgewerkt, maar de ‘omgekeerde metafoor’ is kennelijk belangrijk genoeg om er
bij drie opeenvolgende gelegenheden op terug te komen. (Nooteboom 1981:3940; 46-47; 48-49) Redeneert men dat literatuur een afgeleide van de werkelijkheid
is, dan kan in de ogen van de schrijver ‘het geschrevene als metafoor van het
bestaande’ (Nooteboom 1981:40) begrepen worden. Wanneer de relatie wordt
‘omgekeerd’, dan impliceert dat dat de werkelijkheid een afgeleide wordt van de
literatuur. Fictie dringt dan door in de realiteit, die vanaf dat moment niet meer
autonoom is, maar in dienst staat van iets anders. De schrijver geeft een voorbeeld
van dit procédé. In zijn ogen kan de begrafenis van een mede-auteur, waar hij op
zeker moment aan deelneemt, als ‘omgekeerde metafoor’ beschouwd worden
(Nooteboom 1981:48):
Nederlandse schrijvers kunnen in het algemeen weinig voor elkaar doen, maar elkaar begraven
kunnen ze uitstekend, en als er nu ergens een omgekeerde metafoor van de werkelijkheid
bestond dan was het wel zo’n begrafenis die nog het meest leek op een ouderwets boekenbal.

Zoals dat kennelijk ook tijdens het boekenbal het geval is, spelen de aanwezigen bij
de begrafenis naar de mening van de schrijver een rol. Zij hopen op een bepaalde
manier waargenomen te worden, een manier die niet noodzakelijkerwijze met
de werkelijkheid in overeenstemming hoeft te zijn. Het rollenspel tast daardoor
de authenticiteitswaarde van de realiteit aan, zodat men zou kunnen stellen dat
de werkelijkheid door fictie geïnfiltreerd wordt. Dat nu is precies wat de schrijver
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met zijn ‘omgekeerde metafoor’ lijkt te bedoelen. In dit licht is het lange motto
op de laatste bladzijde van Een lied van schijn en wezen veelzeggend. Het is ontleend
aan El gran teatro del mundo (1649) van Pedro Calderón de la Barca en refereert
aan de vroegmoderne metafoor van de wereld als een toneel en de mens als een
toneelspeler. Deze voorstelling geniet hier te lande bijvoorbeeld bekendheid door
de beroemde verzen van Joost van den Vondel: ‘De weereld is een speeltooneel, /
Elck speelt zijn rol en krijght zijn deel.’ (Vondel WB:III-512) Ook het beroep van
de schrijver op Goethe is illustratief. Opnieuw gaat het om de gedachte dat de
realiteit meerlagig is en niet als een zuiver autonome modaliteit bezien kan worden: ‘Hoe was dat citaat van Goethe ook weer? Alles bestehende ist ein Gleichnis.’
(Nooteboom 1981:39) De schrijver verwijst hier naar het tweede deel van de Faust
(1808 / 1833) waarvan de slotregels letterlijk luiden: ‘Alles Vergängliche / Ist nur
ein Gleichnis.’ (Goethe 1986:364)
Nootebooms ‘omgekeerde metafoor’ impliceert dat het primaat niet langer bij
de werkelijkheid ligt, maar bij de fictie. Beziet men met deze gedachte in het achterhoofd nogmaals Een lied van schijn en wezen dan laat zich vaststellen dat de problematiek van de ‘omgekeerde metafoor’ in het handelingsverloop tot uitdrukking
gebracht wordt. De beide narratieve lagen van de novelle staan voor verschillende
realiteitsniveau’s. De hiërarchie is – het werd bij een eerdere gelegenheid al even
aangestipt – in principe duidelijk: de geschiedenis van Ljuben Georgiev en Stefan
Fičev is ondergeschikt aan het relaas over de schrijver, omdat een ingebed verhaal
nu eenmaal een geringere realiteitswaarde heeft dan de raamvertelling waarvan het
deel uitmaakt. Maar aan deze hiërarchie wordt getornd. Zo bleek bijvoorbeeld dat
de grenzen tussen de beide narratieve niveau’s relatief open zijn. (Zie paragraaf V).
In het geval van een strikt hiërarchische relatie tussen een raamvertelling en een
ingebed verhaal zou dit laatste ondenkbaar zijn.
Verder is er de kwestie van de naamgeving. In paragraaf III kwam aan de orde
dat de schrijver het toekennen van namen aan zijn personages als een machtshandeling bij uitstek ziet. Eerst door een eigennaam komen romanfiguren waarlijk tot
leven, alof ‘ze echt’, zo heette dat in de woorden van de schrijver, ‘in de, of een,
burgerlijke stand stonden ingeschreven’. In dit perspectief is het intrigerend dat
de lezer juist de namen van de schrijver en de andere schrijver niet aan de weet
komt. Hoewel gesuggereerd wordt dat hun wereld een hoger werkelijkheidsgehalte
heeft, lijken ze daardoor minder ‘echt’ dan de kolonel en de dokter, wier eigennamen immers wél vermeld worden. Of nog iets pregnanter geformuleerd: is het
niet verwonderlijk dat het existeren van Ljuben Georgiev en Stefan Fičev op grond
van hun namen aannemelijker gemaakt wordt dan het bestaan van hun bedenker,
de anonieme schrijver?
En dan zijn daar in de derde en laatste plaats de talrijke parallellen tussen de
kolonel en de dokter enerzijds, en de schrijver en de andere schrijver anderzijds.
(Zie paragraaf IV) Die ondergraven eveneens de conventionele hiërarchie tussen
raamvertelling en ingebed verhaal. Door gemeenschappelijke karaktertrekken en
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gedeelde bestaanstwijfels ontwikkelen vooral de kolonel en de schrijver zich tot
elkaars spiegelbeeld. Dat maakt de in het voorgaande door Sprenger opgeworpen
vraag actueel ‘warum die äußere Geschichte authentischer sein sollte als die Binnengeschichte?’ (Zie paragraaf I.2) Ligt het primaat met andere woorden bij de
wereld van de schrijver en de andere schrijver, en kan dus de realiteit van Ljuben
Georgiev en Stefan Fičev als een afgeleide, als een metafoor gezien worden? Of is
het misschien toch andersom. Dan ligt het primaat bij de wereld van de kolonel en
de dokter en moet de werkelijkheid van de schrijver en de andere schrijver als een
derivaat, en dus als een ‘omgekeerde metafoor’ gezien worden.
De tekst van Een lied van schijn en wezen geeft over deze kwestie uiteindelijk geen
uitsluitsel. Aan het slot van de novelle vervloeien werkelijkheid en fictie, realiteit
en droom, en het heden van de schrijver en het verleden van de kolonel en de
dokter in elkaar. De lezer verliest op die manier elk houvast en blijft achter met
het onbehaaglijke gevoel dat existentiële vanzelfsprekendheden niet langer meer
vanzelfsprekendheden zijn. En daarmee staat hij niet alleen, want de schrijver vergaat het precies zo. Die heeft aan het einde van Nootebooms novelle de indruk het
domein van fictie, droom en verleden betreden te hebben, maar hoe dat precies in
zijn werk is gegaan, blijft ook voor hem een raadsel (Nooteboom 1981:92): ‘Zonder
het uit te kunnen leggen wist hij dat er zoiets met hem gebeurd was. Maar aan wie
had hij dat uit moeten leggen als hij het zelf niet begreep?’
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Kortaf

Bij de presentaties van de zorgvuldig en
aantrekkelijk uitgegeven Vondel-tragedies in de DELTA-reeks ontspon zich als
vanzelf de discussie over de waarde van
historische teksten voor hedendaagse
lezers. Met de twee Vondel-delen in de
hand kan een dergelijke discussie zinvol gevoerd worden vanuit de vraag op
welke manier lezers de boeken zullen
gaan gebruiken. Allereerst is daarbij de
weergave van de tekst belangrijk. Voor
beide delen geldt dat ze gebaseerd
zijn op de gezaghebbende uitgave van
de Wereldbibliotheek. Geheel terecht
heeft men – zij het na veel discussie
– ervoor gekozen de teksten te herspel
len. Dit maakt ze al heel wat toegankelij
ker zonder dat dit aan inhoud of vorm
schade berokkent. Ook zijn er kleine
aanpassingen in naamvalsgebruik, klank
weergaves en interpunctie gemaakt, die
nauwkeurig worden verantwoord. De
redacteuren van de verschillende delen

gaan niet op precies dezelfde wijze te
werk. Bij Konst vallen de naamvalsvormen in principe weg, tenzij dat ten
koste zou gaan van rijm of metrum,
Schenkeveld-van der Dussen heeft de
naamvalsvormen gehandhaafd. Zij geeft
hiervoor het argument dat de naamvallen een integrerend deel uitmaken van
Vondels taal en bovendien diep verankerd zijn in zijn dichtsysteem. Dit zijn
weliswaar principiële zaken, maar zon
der een zorgvuldige vergelijking met
de WB-uitgave is het verschil in aanpak
tussen de twee editeuren nauwelijks
merkbaar, zij het dat Konst een paar
keer overcorrigeert: Abram is evenzeer
de naam voor de aartsvader als Abraham,
zodat de verandering in Jeptha (r.220)
tot Abra’m onjuist is; de wijziging van
‘Iö Pean’ in ‘Iô Paian’ in Faëton (onder
andere r. 1371) dient geen doel en de
vervanging van ‘deurwaersters’ door
‘deurwaardsters’ (Faëton r. 693) verliest
een Nederlandse klankwet uit het oog.
Naast de kleine tekstingrepen vin
den lezers steun in de annotaties. Ook
deze zijn in beide delen gebaseerd
op de WB-uitgave, echter met voortdurende aandacht voor hedendaagse
lezers. Beide redacteuren hebben de
aantekeningen en annotaties zorgvuldig
geschift en aangevuld. Een opmerke-
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lijke aanvulling in cultuurhistorisch
opzicht is het verklaren en voorzien van
een achtergrond van bijbelse namen en
gebeurtenissen, die de WB-redacteuren
zo’n zeventig jaar geleden kennelijk
nog algemeen bekend achtten. Voor
de geschiedenis van Jeptha en koning
David zou trouwens een landkaartje van
het Oud-Testamentische Israël zinvol
geweest zijn.
Natuurlijk is er bij annotaties altijd
kritiek mogelijk. Zo wordt in het Berecht
van Lucifer (p. 16) het begrip ‘Nijdigheid’ ten onrechte niet verklaard en
zou een hedendaagse lezer bij de naam
Scaliger meer geholpen zijn geweest
met de annotatie ‘gezaghebbend literatuurtheoreticus’ dan met een verwijzing
naar ‘Poetices 1,37’, waarvan mij geen
enkele Nederlandse vertaling bekend
is, en waarvan men maar moet weten
dat ‘37’ niet verwijst naar een pagina,
maar naar een paragraaf. Dat Scaliger
hier (evenals in de WB-uitgave) meer
dan honderd jaar is geworden ‘(14841585)’ zullen lezers hopelijk wel snel
als drukfout voor 1558 onderkennen.
Annotaties in het Berecht van Adam in
ballingschap verwijzen bij Vossius wijselijk
snel naar de WB-uitgave. De opsomming van geleerden in het Berecht van
Jeptha krijgt echter een nog uitgebreider annotatie dan in de WB-uitgave.
Werden daar de geleerden gevat onder
de noemer ‘namen van uitgevers van
Aristoteles en Horatius of schrijvers over
de theorie der dichtkunst’, hier worden
ze allen voorzien van jaartallen en titels
van publicaties; Scaliger sterft hier trouwens in 1561!
Evenals in de Griffioenreeks is het
commentaar van de editeuren – beschei-

den – achterin de uitgaves geplaatst als
Nawoord. Het zijn in beide boeken
korte schetsen; Jan Konst richt zich
vooral op de vraag hoe volgens Vondel
een goede tragedie eruit diende te zien.
Hij geeft een helder overzicht van de
theoretische ontwikkeling die Vondel
doormaakte en weeft zijn bespreking
van de drie stukken daar zorgvuldig in.
Riet Schenkeveld geeft wat meer aandacht aan de bijbelse en theologische
achtergronden, waarbij een paragraaf
getiteld ‘Engelenpsychologie’ wellicht
extra nieuwsgierig maakt; ook bespreekt
zij steeds de ontvangst door tijdgenoten.
Beiden verdedigen de keuze van ‘hun’
drie tragedieteksten. Voor Schenkeveld
ligt dit betrekkelijk eenvoudig omdat
Vondel zelf de relatie tussen de stukken
in zijn ‘Opdracht’ bij Noah formuleert.
Konst stelt als verbindende factor dat
het handelen van Jeptha, David en Febus
als schuldtragiek te duiden is (p. 297);
daarenboven wijst hij erop dat in alledrie de stukken het moment geaccentu
eerd waarop de hoofdpersonen hun
ongeluk definitief moeten aanvaarden
(p. 300). Deze redenering is plausibel.
Dat Konst echter ‘hun ongeluk’ voor
alledrie de vaders definieert als ‘de dood
van hun eigen kind’ is te oppervlakkig.
Gaat het er in David en Faëton om dat
vaders moeten toezien hoe hun over
het paard getilde zoons ter wille van een
groter, maatschappelijk belang worden
gedood, in Jeptha is er een vader die zijn
volledig gehoorzame dochter willens
en wetens ter dood brengt en daar pas
achteraf spijt van krijgt. Juist de verschillen in de stukken tussen het optreden
van de vaders (en moeders) enerzijds,
de kinderen anderzijds dragen onder
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andere in genderperspectief een veld
van interpretatiemogelijkheden in zich,
die nu verdoezeld zijn.
Hoewel de tragedies natuurlijk aller
eerst belangrijk zijn als toneelteksten,
heeft de redactie ervoor gekozen de
door Vondel toegevoegde inleidende
opdrachten en berechten vooraf te
laten gaan aan de eigenlijke tekst. Het
lijkt mij dat dit een onnodige barrière
opwerpt voor een brede groep lezers; de
Inhoud zoals die door de dichter steeds
in een paar zinnen wordt geformuleerd,
had kunnen volstaan. De inleidende tek
sten waren beter op hun plaats geweest,
voorafgaand aan het Nawoord, waarin
ze (door Schenkeveld-van der Dussen)
nog apart besproken worden. Daar zou
dan ook aandacht kunnen zijn besteed
aan cultureel interessante feiten, bijvoorbeeld dat Vondel Anna van Hooren, aan wie Jeptha is opgedragen, gemalin van de heer van Vlooswijck noemt,
maar diezelfde Cornelis van Vlooswijck,
die Koning David hersteld figuurlijk in
ontvangst mocht nemen, niet als gemaal
van mevrouw Van Hooren presenteert.
De Delta-reeks beoogt de belangrijkste werken uit de oudere Nederlandse
letterkunde permanent beschikbaar te
houden voor een algemeen publiek met
literaire belangstelling. Met de uitgave
van twee delen tragedies van Vondel
heeft de redactie op uitnemende wijze
haar taak vervuld. De tekstbezorgers zijn
Vondel-kenners van naam, die zich met
grote vakbekwaamheid hebben ingezet
om de historische teksten leesbaar te
maken voor een hedendaags publiek,
zonder ook maar ergens afbreuk te doen
aan de teksten die Vondel ooit schreef.
Deze blijken opnieuw prachtig. Het taal72

en dichtvermogen dat Joost van den
Vondel zijn naam heeft bezorgd, moet
ook lezers van nu kunnen meeslepen.
De drie door Schenkeveld uitgegeven
teksten werden aangeboden aan Hans
Croiset. Dit was geen loos gebaar. We
weten dat met een vakbekwame en geïn
spireerde regisseur als Croiset Vondel
ook nu nog kan boeien. We treden dan
een andere wereld binnen en kunnen
ons verwonderen over allerlei theologi
sche en politieke kwesties die niet meer
van deze tijd zijn, we kunnen ook de
confrontatie aangaan met de ethische
keuzes en de vanzelfsprekendheden van
een man voor wie de jonge, Nederlandse
samenleving een uitdaging betekende
en een reflectie nodig maakte, - en dat
allemaal in een taal die meeslepend en
vormend is.
A. Agnes Sneller

Lex van de Haterd, Om hart en vurigheid.
Over schrijvers / kunstenaars van tijdschrift
/ uitgeverij De Gemeenschap 1925 – 1941.
Haarlem (In de Knipscheer) 2004, 352
pp, ISBN 90-6265-566-1. 29,50.
Over het katholieke literair-culturele
tijdschrift De gemeenschap, dat tussen
1925 en 1941 verscheen, en zijn belangrijkste redacteuren is veel gepubliceerd.
Zo promoveerde Harry Scholten in 1978
op de studie Aspecten van het tijdschrift De
gemeenschap en kwam in 1986 een Schrijversprentenboek over dit tijdschrift uit.
Van meer recente datum zijn onder
meer de biografie van Michel van der
Plas Daarom, mijnheer, noem ik mij katho-

liek (2000) over Anton van Duinkerken
en de bundel Anton van Duinkerken:
een veelomvattend mens (2003). Over Jan
Engelman verscheen in 2000 een verzameling artikelen in de uitgave Op
gezang en vlees belust en Mathijs Sanders
besteedde in het hoofdstuk ‘Om hart
en vurigheid’ van zijn dissertatie Het
spiegelend venster (2002) aandacht aan de
poëtica van De gemeenschap.
Het zijn dezelfde woorden, ontleend
aan een brochure van Van Duinkerken,
die de titel vormen van het boek dat Lex
van de Haterd schreef over De gemeenschap: Om hart en vurigheid. Wat voegt
deze studie toe aan het vele dat inmiddels bekend is? Het antwoord op die
vraag vormt zonder meer de rechtvaardiging van deze publicatie. Allereerst
is die gelegen in de omstandigheid dat
de vormgeving van het tijdschrift, in tal
van opzichten een essentieel facet, tot
nu toe weinig aandacht heeft gekregen.
Een soortgelijke onderbelichting in de
secundaire literatuur viel de uitgeverij ten
deel, die gelieerd was aan het tijdschrift
en dezelfde naam had. De betekenis van
Van de Haterds boek ligt voor alles in
het gegeven dat beide veronachtzaamde
aspecten thans voor het eerst royaal
belicht worden.
In het eerste deel wordt een schets
gegeven van het literair- en kunsthistorische kader. Deel twee, met tweehonderdvijftien bladzijden verreweg
het omvangrijkste deel, bevat een verzameling geschreven portretten van
de belangrijkste medewerkers van het
tijdschrift en de uitgeverij. Deel drie
behelst de alfabetische en chronologische fondslijst van de uitgeverij. Het
boek wordt gecompleteerd met bibli-

ografieën, een samenvatting en conclusie, en een register op personen,
tijdschriften en uitgeverijen.
Het zijn vooral deel II en III en, niet
het minst, de honderden door het hele
boek opgenomen illustraties die reliëf
geven aan de vormgeving van de honderdvierenzeventig afleveringen van het
tijdschrift en de honderddrieënveertig
titels die bij de uitgeverij verschenen.
De illustraties zijn uiterst gevarieerd
in formaat en inhoud: behalve geschilderde, getekende en gefotografeerde
portetten zijn het afbeeldingen van
tekeningen, houtsneden en fotocollages die onder meer als vignet in of
omslag van tijdschrift en boeken dienden. Van de eenentwintig portretten of
hoofdstukken uit deel II zijn er slechts
enkele aan schrijvers als Engelman, Van
Duinkerken, Antoon Coolen en Albert
Kuyle gewijd. Vijftien portretten gaan
over gezichtsbepalende architecten, grafici, schilders, typografen en fotografen.
Niet in de laatste plaats zijn zij het die
met hun figuratief expressionistische,
constructivistische en typofotografische
omslagontwerpen, illustraties en typografie het tijdschrift en de door De
Gemeenschap uitgegeven boeken veelal
een modernistisch aanzien gaven.
Uiteraard concentreert Van de
Haterd zich in deze hoofdstukken op
activiteiten ten behoeve van tijdschrift
en uitgeverij. Aldus worden van gerenommeerde kunstenaars als Otto van
Rees, Joep Nicolas, Leo Gestel, Sybold
van Ravesteyn, Gerrit Rietveld, Paul
Schuitema en Charles Nypels kanten
belicht waaraan in kunsthistorische
publicaties over hen in de regel voorbij
wordt gegaan. Voor minder bekende
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kunstenaars als Henri Jonas, Andries
Oosterbaan, Cuno van den Steene en
Lambert Simon vormen deze hoofdstukken de eerste beschrijving van hun
artistieke werkzaamheden voor tijdschrift en uitgeverij. De auteur toont
zich in dit deel, en dan vooral in de
vijftien portretten van de beeldend kunstenaars, een zorgvuldig observator die
met kennis van zaken, zij het soms wat
al te opsommend, ingaat op technieken,
stijlkenmerken, thema’s, motieven, stromingen en invloeden. Voor de lezers
van Nederlandse letterkunde zullen naar ik
vermoed de teksten over de beeldende
dimensies van De gemeenschap en de
beschouwingen over de uitgeverij het
meest interessant zijn.
Wat de neerlandicus Van de Haterd
in deel I en in de schrijversportretten
evenwel over de literaire aspecten van
het tijdschrift zegt, stelt teleur. Dat aan
de bekende data en feiten niet of nauwelijks iets wordt toegevoegd, dat in het
betoog nogal wat onjuistheden staan,
dat de argumentatie meer dan eens
weinig overtuigt door het negeren van
relevante bronnen, en tal van polemische divagaties de tekst van met name
deel I hinderlijk ontsieren, dat alles
doet afbreuk aan de kwaliteit van deze
monografie.
Zo benadrukt de schrijver de ‘betekenisvolle rol’ die Marsman in Het getij
heeft gespeeld. Maar wat kan die rol
geweest zijn? De gedichten die hij naar
dat tijdschrift opstuurde werden stelselmatig geweigerd; een publicatie van
zijn hand is niet in Het getij te vinden.
Van de Haterd laat Theo van Doesburg
in 1921 redacteur van Het getij worden. Maar die functie heeft hij nooit
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bekleed, net zomin als Henri Bruning
redacteur van De vrije bladen is geweest,
zoals beweerd wordt. Een overzicht van
de receptiegeschiedenis van De gemeenschap in de letterkundige handboeken
begint met Knuvelders Handboek tot de
moderne Nederlandse letterkunde uit 1953.
Volgens de auteur is dit boek ‘tot ver
in de jaren tachtig het toonaangevende
handboek van de Nederlandse literatuur’ gebleven. Ik ga voorbij aan de
wat te ruime formulering ‘Nederlandse
literatuur’ in dit citaat en meen te kunnen constateren dat van de renommee
die deze literatuurgeschiedenis in de
jaren vijftig in katholieke kringen had
in de jaren tachtig weinig tot niets meer
over was. Voor een impressie van de ontvangst in die periode – en daar was het
de schrijver om te doen – had de tiende
druk van Knuvelders Beknopt handboek tot
de geschiedenis der Nederlandse letterkunde
uit 1982 geraadpleegd moeten worden.
Daarin immers heeft Knuvelder een
herziene en aangevulde versie van zijn
verhaal over de Nederlandstalige literatuur na 1916 gepresenteerd, een versie
die niet het minst voor het interbellum
in tal van opzichten de accenten anders
legt dan in 1953.
In de jaren tussen de twee wereldoorlogen publiceerde F. Bordewijk bij
De Gemeenschap zijn romans Blokken
(1931), Knorrende beesten (1933) en Bint
(1934). Van de Haterd typeert het proza
van deze romans, zonder daar overigens op in te gaan, telkens onbekommerd als proeven van Nieuwe Zakelijkheid, terwijl zowel contemporaine
kritische als recente wetenschappelijke
reflecties juist deze karakterisering voor
Bordewijks vroege romans problemati-

seren, zoniet verwerpen. Volgens Van
de Haterd zou Ilja Ehrenburgs nieuw
zakelijke roman 10 pk het leven der auto’s
(1929) Kuyle hebben geïnspireerd om
als directeur van De Gemeenschap een
roman als Bint uit te geven. Wat Kuyle
vooral aansprak in Ehrenburgs befaamde industrieroman, zo lezen we, was de
felle anti-kapitalistische tendens ervan
en de moderne reportage-achtige stijl
(eenvoudige grammaticale constructies,
defictionaliserende presentatie van vele
namen, getallen en feiten). Dat Kuyle
warm liep voor dergelijke zaken geloof
ik graag, maar in Bint zijn deze stilistische en ideologische eigenschappen ver
te zoeken.
Over Kuyle gesproken: als bekend
was de rol van deze prominente Gemeenschap-redacteur in de literatuur definitief uitgespeeld toen hij in de jaren
dertig radicaliseerde tot een overtuigd
fascist en antisemiet, die zich na de oorlog, ondanks vele veroordelingen, niet
schuldig voelde over zijn collaboratie.
Van de Haterd besluit zijn portret van
Kuyle met een citaat uit 1958 waarin
een vraagteken wordt gezet bij het feit
dat de toonaangevende literaire kritiek
hem doodzweeg. Die vraag of twijfel is
nog tot daaraan toe. Het getuigt echter
van weinig goede smaak om hier George Kettmann aan het woord te laten,
een notoire nationaal-socialist en antisemiet, die na de oorlog onder meer werd
veroordeeld tot een gevangenisstraf en
publicatieverbod van tien jaar.
Tenslotte nog een enkel woord over
de polemische uitweidingen waarin met
name literatuurhistorici worden gekapitteld omdat zij auteurs als Bordewijk,
Marsman en Van Ostaijen uitvoerig en

positief bespreken zonder aandacht te
besteden aan De gemeenschap of in te gaan
op de relatie van deze schrijvers met het
tijdschrift of de uitgeverij. Het wordt
enigszins potsierlijk als Van de Haterd
de oorzaak daarvan zoekt in gebrek aan
kennis, onder anderen bij Anbeek en
Dorleijn. Zij zouden bijvoorbeeld niet
weten dat de drie eerste romans van
Bordewijk bij De Gemeenschap werden
uitgegeven en dat Knorrende beesten en
het grootste gedeelte van Bint in De
gemeenschap werden voorgepubliceerd.
Ook zouden zij er niet van op de hoogte
zijn dat werk van Van Ostaijen en Marsman bij De Gemeenschap verscheen en
dat Marsman in het tijdschrift gepubliceerd heeft. Het is jammer dat Van de
Haterd op deze bedenkelijke manier
discussieert en niet inziet dat de gesignaleerde omissie vooral betekent dat
Bordewijk, Van Ostaijen en Marsman
in de literaire historiografie terecht
niet beschouwd worden als auteurs die
representatief zijn voor De gemeenschap.
Hoe non-conformistisch, progressief en
ruimdenkend De gemeenschap in bepaalde opzichten ook geweest mag zijn, het
tijdschrift is en blijft immers au fond
een door en door katholiek periodiek,
zoveel wordt eens te meer duidelijk uit
Om hart en vurigheid: ‘Kunst en literatuur hadden een functie: het ging niet
alleen om schoonheid, maar ook om
het uitdragen van de katholieke boodschap.’
Hans Anten
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Het Antwerps Liedboek in de
Deltareeks

Dieuwke van der Poel

Onlangs is een nieuwe editie verschenen van het Antwerps Liedboek, de bundel als Een
schoon liedekensboeck in 1544 door Jan Roulans in Antwerpen gedrukt is. Dat dit Antwerps Liedboek belangrijk en intrigerend is, is al sinds de negentiende eeuw bekend
toen een vurige romantische interesse ontstond voor alles wat middeleeuws was of
leek. Ook latere generaties werden geboeid door de bundel: geen ander liedboek uit
het Nederlandse of Duitse taalgebied, ja zelfs uit Europa, heeft zoveel wetenschappelijke aandacht getrokken als het Antwerps Liedboek. Er zijn tussen van 1855 tot 1982
vijf edities geweest, de onlangs verschenen uitgave is de zesde. Het is tevens de eerste
complete editie die geschikt is voor een groot publiek: de twee andere volledige uitgaven (Hoffmann von Fallersleben en Joldersma) richtten zich op specialisten en een
derde (Hellinga) gaf slechts bij minder van de helft van de teksten een toelichting.
Er was nog een reden waarom een nieuwe editie wenselijk was en die houdt verband
met de bijbehorende muziek. In het boekje uit 1544 zijn alleen teksten overgeleverd,
geen muziek en zelfs wijsaanduidingen ontbreken. Het drukken van muzieknotatie
was waarschijnlijk te duur en bovendien niet nodig; dit waren immers de liedjes die
iedereen kende. Maar een lied is geen lied zonder muziek: het is juist de combinatie
van tekst en muziek die deze kunstvorm zo bijzonder maakt. Al eerder, in 1972, verscheen een uitgave waarin musicologen en neerlandici samenwerkten en waarin 87
melodieën met Antwerps Liedboek-teksten waren opgenomen (de welbekende uitgave
Vellekoop-Gerritsen). Sindsdien heeft de methodiek van de reconstructie van melodieën grote vorderingen gemaakt, met als belangrijke mijlpaal de verschijning van
het Repertorium van het Nederlandse lied tot 1600 (2001). Hierdoor is het thans mogelijk
gebleken om voor maar liefst 142 van de 217 verschillende liedteksten een melodie
te vinden die authentiek mag worden genoemd. In het verlengde hiervan kon nog
een ander desideratum vervuld worden. Opnames van gezongen uitvoeringen van
niet minder dan 36 liederen door Vlaamse en Nederlandse zangers en muzikanten
zijn aan de editie toegevoegd.
De Deltareeks bood een geschikt kader voor een nieuwe editie van juist dit
boek. Veel van de liedteksten zijn ook nu nog sprankelend, grappig of ontroerend
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voor een breed publiek, zeker als een woordverklaring de belangrijkste semantische obstakels wegneemt. Bovendien betekende de inbedding in de Deltareeks
voor ons als editeurs dat we ons moesten beperken. Veel liederen zijn zo interessant
dat er een heel artikel en soms een heel boek over geschreven had kunnen worden
(en over een aantal liederen is inderdaad in het verleden reeds een monografie
verschenen), maar wij hadden het streven om de commentaar niet veel langer te
laten zijn dan het lied zelf. In zekere zin zijn we de beperking van de Deltareeks
dankbaar – de uitgave had nog eens tweemaal zo omvangrijk kunnen worden, maar
dan zou het boek nog lang niet verschenen zijn.
Het is de redactie van de Deltareeks (in het bijzonder Paul Wackers) die het
initiatief heeft genomen voor deze nieuwe editie. In de herfst van 1998 werd de
Canadese onderzoekster Hermina Joldersma gepolst. Zij was in 1982 aan de University of Princeton op dit liedboek gepromoveerd, maar zoals zoveel Amerikaanse
dissertaties was haar studie nauwelijks beschikbaar in Europa. Zij besloot dat de
editie het hele liedboek moest omvatten en stelde een groep editeurs samen waarin
verschillende disciplines vertegenwoordigd waren. Het Antwerps Liedboek staat op
de scheidslijn tussen middeleeuwen en nieuwe tijd, daarom waren er onderzoekers
nodig die zich thuis voelden op het gebied van oraliteit en middeleeuwse literatuur, en anderen die gespecialiseerd waren in rederijkersliteratuur. Veel liederen
hebben wortels en vertakkingen in een Europese traditie, die uiteraard niet buiten
beschouwing kon blijven. Elk liedje is te beschouwen als een klein labyrint van taal
- dat vergde een doorgewinterde lexicoloog. En het was vanzelfsprekend dat er
muziek bij moest komen. De melodieën moesten dus gereconstrueerd en liefst ook
gezongen. Het team was overigens in korte tijd samengesteld: ieder voelde zich aangetrokken door de uitdaging om van dit omvangrijke boek, en die 217 teksten een
verantwoorde en voor velen leesbare editie te maken. Wij hebben er ongeveer vier
jaar over gedaan met diverse vergaderingen maar vooral veel overleg per e-mail. Er
is bijna geen enkel gedeelte van de editie aan te wijzen waaraan niet door verschillende mensen geschreven en geschaafd is. Zo is het de interdisciplinaire editie
geworden die deze verzameling liederen werkelijk tot haar recht laat komen, met
alle teksten in een kritische editie, compleet met woordverklaringen, commentaar,
melodieën, gezongen uitvoeringen en dat in een boek dat, zoals alle delen uit de
Deltareeks, prachtig is vormgegeven door Hannie Pijnappels. Dat liedboekje uit het
zestiende-eeuwse Antwerpen is het meer dan waard.
Hierna volgen de teksten van de lezingen die door de editeurs gehouden zijn
bij de presentatie van Het Antwerps Liedboek op 18 november 2004 te Utrecht. Sommige bijdragen komen direct voort uit het onderzoek voor de editie (Van der Poel,
Geirnaert en Grijp), andere laten zien welk onderzoek mogelijk is met materiaal
uit deze editie als uitgangspunt (Joldersma, Oosterman). Het is de wens van de editeurs dat de nieuwe editie de vakgenoten zal inspireren tot hernieuwd onderzoek
naar het beroemdste liedboek uit de zestiende eeuw.
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In december 2002 was een voorlaatste versie van de nieuwe editie van het Antwerps
Liedboek gereed. Weliswaar was het typoscript nog niet helemaal compleet: er was nog
geen nawoord, er waren nog wat discussiepunten in de commentaren bij de teksten,
de muziek was nog niet elektronisch verwerkt en de plannen voor de Cd’s met gezongen uitvoeringen waren nog in een prematuur stadium, maar toch, deze voorlaatste
versie was definitief genoeg om voor te leggen aan de begeleider uit de redactieraad
van de Deltareeks, Paul Wackers. Toen hij mij na enige tijd het typoscript teruggaf,
zei hij: “Het Antwerps Liedboek is heel anders dan ik altijd gedacht heb”. Dat was de
eerste reactie van de eerste lezer van onze editie, en het was precies de reactie waarop
ik gehoopt had, omdat ze overeenstemt met mijn eigen ervaring uit een periode van
intensieve studie van dit omvangrijke en boeiende liedboek.
Vanaf de eerste publicatie van enkele liederen in 1833 door Hoffmann von
Fallersleben, de ontdekker van het liedboek, heeft het Antwerps Liedboek in de
belangstelling gestaan en er is geen neerlandicus die het niet kent. Liederen uit het
Antwerps Liedboek komen dikwijls voor in bloemlezingen, sommige liedjes hebben in
de mondelinge overlevering de eeuwen getrotseerd, er zijn plaat- en Cd-opnamen,
maar een goed beeld van de inhoud hebben alleen de echte specialisten.1 Dat is
jammer, omdat het boek zo’n enorme rijkdom herbergt.
Waarschijnlijk denken de meeste neerlandici bij het Antwerps Liedboek vooral
aan enkele beroemde liederen. Welke? Om in te kunnen schatten wat de bekendste liederen zijn, vergeleek ik een viertal liederenbloemlezingen uit de twintigste
eeuw: Nederlandsche lyriek van Keuchenius en Tinbergen uit 1920, Het Dietse lied
van de Middeleeuwen van Godthelp en Mirande uit 1940, Van tweeërlei minne van
Jop Pollmann uit 1962 en De Nederlandse poëzie van de twaalfde tot en met de zestiende
eeuw in duizend en enige bladzijden van Gerrit Komrij uit 1994. Er zijn drie liedjes
uit het Antwerps Liedboek die in allevier deze bloemlezingen voorkomen en die dus
blijkbaar de topdrie vormen: Het daghet in den oosten (AL 73), Het viel eens hemels
douwe (AL 74) en Och ligdy nu en slaept (AL 132).2 Het is een selectie waarmee ik
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geheel kan instemmen: het zijn inderdaad stuk voor stuk pareltjes. Deze uitsnede
laat interessant genoeg ook iets zien van de bijzondere statuur die de liedteksten
uit het Antwerps Liedboek dikwijls hebben. Het daghet in den oosten is een aangrijpend
lied over een jonge vrouw die gedwongen wordt haar geliefde in alle eenzaamheid
te begraven, haar geliefde die die ochtend in een duel door zijn rivaal gedood
was. Maar juist dit beroemde lied is allerminst eenvoudig te interpreteren: heel
wat moderne onderzoekers hebben erover geschreven, maar een interpretatie die
alle vakgenoten overtuigt, is er nog steeds niet (ook in onze editie is er op dit punt
geen doorbraak te verwachten). Mogelijk is dat ook juist de charme van het lied:
een ontroerend verhaal met raadselachtige elementen. Ook Och ligdy nu en slaept
heeft een bijzondere tekst: deze is namelijk hoogstwaarschijnlijk niet in deze vorm
door één dichter geschreven. In de oneven strofen vraagt een jongeman die bij het
venster van zijn geliefde staat, in verheven bewoordingen om bij haar binnengelaten te worden. In de even strofen antwoordt de beminde vrouw: zij wijst hem op
sarcastische toon af, omdat zij al met een ander in bed ligt. Onderzoek voor onze
editie heeft uitgewezen dat het lied waarschijnlijk in fasen is ontstaan: aanvankelijk
was er alleen de smeekbede van de jongeman, later is daar het honende antwoord
van de vrouw ingevoegd. Ik ben ervan overtuigd dat het oorspronkelijke lied nooit
zo geliefd zou zijn geworden zonder die latere toevoeging: het is juist het spel van
tegenstellingen en spot dat het lied zo aardig maakt.
Ook het derde lied, Het viel eens hemels douwe, heeft een gefaseerde ontstaansgeschiedenis, aangezien het is samengesteld uit een reeds bestaand dageraadslied en
een bekend meilied.
Aan de hand van de vier genoemde bloemlezingen is niet alleen te achterhalen
welke afzonderlijke liederen uit het Antwerps Liedboek het meest bekend zijn, maar
ook welk soort liederen men gewoonlijk associeert met dit liedboek. Daarmee
beland ik op het heikele punt van de genre-indeling van het laatmiddeleeuwse lied,
een kwestie waarover al discussie is zolang als liederen bestudeerd worden. In het
kader van onze editie, die immers in principe voor een algemeen publiek bestemd
is, hebben we deze discussie niet willen ophalen. We gebruiken genrebenamingen
tamelijk pragmatisch en definiëren deze in een aparte ‘Lijst van literaire en musicologische termen’. De commentaar op de liedteksten begint met een aanduiding
van het genre die vooral bedoeld is als hulpmiddel bij het lezen.
Welk soort liederen uit het Antwerps Liedboek hebben de vier bloemlezers, de
smaakmakers van de Nederlandse lyriek, gekozen? Favoriet blijken de verhalende
liederen en een bijzondere subcategorie daarvan, de balladen.3 Het percentage
verhalende liederen en balladen ten opzichte van het totaal aantal liederen uit het
Antwerps Liedboek in de respectievelijke bloemlezingen schommelt rond de 40 %: bij
Keuchenius en Tinbergen 39 %, bij Godthelp en Mirande 44 %, bij Pollmann 40 %
en alleen bij Komrij 22 % . Deze percentages zijn heel typerend voor de beeldvorming rond het liedboek: het is mijn stellige indruk dat veel vakgenoten het Antwerps
Liedboek vooral met verhalende liederen en balladen associëren.
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Dat is echter geen correcte associatie. Verhalende liederen en balladen komen
frequent voor, maar niet het meest frequent. Volgens de genretoekenning in onze
editie figureren de volgende categorieën het meest veelvuldig (in de opsomming
heb ik de kleinste genres achterwege gelaten):
liefdesklachten 23 %
verhalende liederen 15 %
historieliederen 12,5 %
kluchtliederen 5,5 %
dageraadsliederen, dialoogliederen en balladen: elk 4,5 %

Verhalende liederen en balladen vormen dus samen bijna 20 % van de liederen in
het liedboek, en niet 40 % zoals in de bloemlezingen. Overigens is Komrijs keuze
meer representatief: zoals gezegd vormen de verhalende liederen en balladen bij
hem 22 % en bovendien heeft hij relatief veel liefdesklachten en historieliederen
opgenomen (respectievelijk 19,5 % en 14,5 %). Toch zal zijn keuze de beeldvorming rond het Antwerps Liedboek niet hebben doorbroken. Komrij ontleent namelijk
tamelijk chaotisch aan verschillende edities, waardoor liederen uit het Antwerps
Liedboek wel op vijf verschillende plaatsen in zijn boek terechtgekomen zijn, en de
verantwoording is zo onoverzichtelijk dat hieruit alleen na veel zoeken en met kennis van de gebruikte edities kan worden gedestilleerd welke liederen eigenlijk uit
het Antwerps Liedboek afkomstig zijn (zie Strijbosch 1997, vooral 183-184).
Natuurlijk is het in principe helemaal niet erg dat de verhalende liederen en
balladen zo bekend zijn: ze zijn nog steeds boeiend en intrigerend. Maar het Antwerps Liedboek heeft nog zoveel meer te bieden. Dat wil ik laten zien aan de hand
van een uitsnede die wordt ingegeven door de opbouw van het boek. Drukker Jan
Roulans heeft de liederen alfabetisch geordend, opdat de liedjes door de gebruikers van het boek makkelijk te vinden zouden zijn. Met die alfabetisering is wel iets
bijzonders aan de hand: er zijn namelijk drie reeksen. De eerste reeks loopt van
het begin tot en met lied 173 (waarbij lied 172 en 173 niet in het alfabet passen en
waarschijnlijk zijn toegevoegd om het katern te vullen). De tweede reeks beslaat
de liederen 174-209 en de derde reeks loopt van 210-221 (ook 221 staat buiten de
alfabetische reeks). Omdat de grenzen van de drie alfabetische reeksen globaal
samenvallen met de katerngrenzen, is al eerder in het onderzoek de veronderstelling geuit dat deze driedeling verband houdt met het herdrukken van de verzameling. Jan Roulans heeft blijkbaar bij het herdrukken tweemaal een aantal liederen
in alfabetische volgorde toegevoegd, maar hij heeft de nieuwe liederen niet in de
bestaande verzameling ingevoegd. Zo bezien is het overgeleverde boekje uit 1544
minstens een derde, vermeerderde druk. Die herdrukken zijn ook te dateren; zij
zijn elkaar in korte tijd opgevolgd (zie het ‘Nawoord’, deel 2, 25-31). Dat maakt
het interessant de toegevoegde liederen apart te beschouwen. Het karakter van het
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Antwerps Liedboek lijkt namelijk vanaf lied 174 te veranderen: de later toegevoegde
liederen verschillen van de verzameling uit de eerste druk.4
Opmerkelijk is het zeer grote aantal historieliederen: 17 stuks. Het overgrote
deel daarvan is in 1544 van zeer recente datum en stamt uit de jaren 1542-1543. Ze
handelen over het conflict tussen de Hertog van Gelre en Karel de Vijfde, een conflict dat ook voor Antwerpen zeer directe gevolgen had gehad. Huursoldaten onder
leiding van de beruchte Maarten van Rossem trokken namelijk in de zomer van 1542
plunderend door Brabant en belegerden ook Antwerpen enige dagen (het lied Bourgoenschen, laet ons vrolick singhen (AL 177) is gemaakt na dit afgeslagen beleg). Er zijn
in Antwerpen zeer veel teksten over deze plundertochten gedrukt (zoals pamfletten
en nieuwstijdingen), en daarom is in dit verband wel gesproken van de eerste mediahype van de Lage Landen (Pleij 2000, 188). Blijkbaar heeft Jan Roulans hiervan een
graantje willen meepikken toen hij nog vóór het najaar van 1543 de tweede druk op
de persen legde, waarin relatief veel liederen over dit actuele conflict voorkomen.
Bij de toegevoegde liederen zijn ook veel kluchtliederen (door ons gedefinieerd
als: verhalend lied met een dramatische intrige en een grappige ontknoping, vaak
over een driehoeksverhouding waarin de ene partner de andere bedriegt). Een
voorbeeld daarvan is Hout al aen, laet ons vrolic springen (AL 188), over een vrouw die
kort na elkaar twee minnaars ontvangt. Ze komt echter in tijdnood, en verbergt de
eerste minnaar op zolder voor de tweede, en de tweede in een kist wanneer haar
man thuiskomt. Die vertrouwt het zaakje niet, waarop de komische ontknoping en
een quasi-serieuze moraal volgt. Meer in het algemeen zijn er in dit laatste gedeelte
nogal wat schunnige liedjes, waaronder een groepje van vijf een bijzondere plaats
inneemt (AL 178, 179, 189, 191, 193). Ze horen bij elkaar omdat de humor steeds
op hetzelfde principe berust: de vaktermen van een bepaald ambacht worden dubbelzinnig gebruikt, zoals in het lied van de jonge vrouw die aan de slotenmaker
vraagt of hij haar slotje wil vijlen. Sommige daarvan hebben echt het karakter van
opvoeringteksten, bijvoorbeeld doordat het publiek in eerste strofe heel direct wordt
aangeroepen of zelfs wordt aangemoedigd om mee te zingen (191: 1,5). Ook hebben
verschillende liederen suggestieve refreinregels die heel geschikt zijn om door een
– mogelijk enigszins beschonken – publiek te worden meegezongen (bijvoorbeeld in
AL 191: Vijlt mijn slotken, tgaet so wel!). In de teksten (de melodieën zijn niet bekend)
is op die manier nog heel goed het plezier van het samen zingen voelbaar.
Er zijn in de laatste alfabetten meer liederen die een opmerkelijke samenhang
vertonen. Ik denk dan aan twee lofliederen op de boer, die door zijn harde werken
iedereen van voedsel voorziet, zelfs al zijn er allerlei mensen en dieren die hem lastigvallen en tegenwerken, zoals vrijende paartjes die in zijn korenveld gaan liggen
en mollen die zijn grond omwoelen (AL 176 en 201). Mogelijk zijn beide liederen,
die veel overeenkomst vertonen, in een en dezelfde rederijkerskamer gemaakt naar
aanleiding van een opdracht aan de leden om zo’n loflied te schrijven.
Iets soortgelijks is te zien in een ander groepje van drie samenhangende liederen, drie huwelijksklachten. Eylaes, ic arm allendich wijf (AL 185) is het relaas van een
83

Dieuwke van der Poel

slovende vrouw die de hele dag lekkere hapjes klaarmaakt voor haar man die zelf
niets uitspookt en tot overmaat van ramp ook in bed niets presteert. In Wy moghen
wel loven en dancken den tijt (AL 208) is de rolverdeling precies omgekeerd en gaat het
om een man die zo bij zijn vrouw onder de plak zit dat hij al het huishoudelijke werk
doet. In Ic wil gaen om mijn ghewin (AL198) komt een vrouw aan het woord die haar
geld verdient in de prostitutie, wat haar niet alleen inkomsten maar ook veel plezier
bezorgt, terwijl haar echtgenoot geniet van zijn luxe leventje en zijn ogen sluit voor
de herkomst van al dat geld. Het liederentrio vertoont niet alleen in thematiek maar
ook in vorm veel overeenkomsten (bijvoorbeeld in de refreinregels); waarschijnlijk
zijn zij in competitieverband op een voorschreven thema gedicht. Als dit zo is dan was
de lijn tussen Jan Roulans en de betreffende rederijkerskamer blijkbaar heel kort.
Zeer recente historieliederen, schunnige liedjes met een vormgeving die gericht
lijkt te zijn op samen zingen, liederen die in een rederijkerskamer ontstaan zijn:
vooral in de laatste liederen van het Antwerps Liedboek zindert het leven van het zestiende-eeuwse Antwerpen. Daar komt nog iets anders bij. Bijna al deze liedjes noemt
Roulans in het opschrift Een nyeu liedeken. En nieuw lijken de toegevoegde liederen
inderdaad, niet alleen op grond van de dateringen van de historieliederen, maar ook
van de overlevering. Van de 48 toegevoegde liederen zijn er maar liefst 40 die alleen
in het Antwerps Liedboek voorkomen en die elders niet zijn overgeleverd. De mededeling van Jan Roulans op de titelpagina dat er meer dan veertichderhande nyeuwe liedekens
zijn toegevoegd die in gheen ander liedekensboecken en staen wordt dus ruwweg bevestigd
door het overgeleverde materiaal. In dat verband is ook opmerkelijk dat er bij de
liedteksten uit de laatste reeksen de minste mogelijkheden waren de bijpassende
melodie te vinden: waar Louis Peter Grijp in het eerste alfabet bij circa tweederde van
de teksten een melodie kon aangeven, was de relatieve score in het laatste gedeelte
bijna de helft lager. De conclusie moet dan ook zijn dat er in dit gedeelte van het liedboek vrij veel eendagsvliegen voorkomen, die we thans alleen kennen doordat Jan
Roulans, blijkbaar in grote haast, zoveel mogelijk liedjes verzamelde om een nieuwe
herdruk van zijn bestseller in de winkel te krijgen.
En dan, na al dit wapengekletter en deze pikante humor, het laatste lied Daer
staet een clooster in Oostenrijc (AL 221). Een mooiere afsluiting van het liedboek is
nauwelijks denkbaar. Met dit lied, dat eeuwenlang in heel Noord-Europa gezongen
is, zijn we uiteindelijk weer helemaal terug in de wereld van de ballade en haar
traditionele motieven. Het gaat over liefdesverlangen, de linde als liefdesboom en
een nachtegaal als gesprekspartner van de minnaar, kortom het is het soort lied
waarmee het Antwerps Liedboek gewoonlijk geassocieerd wordt.
Ik hoop natuurlijk dat het Antwerps Liedboek thans weer veel nieuwe lezers en
zangers zal trekken en dat zij zullen ervaren dat Jan Roulans niets teveel heeft
gezegd toen hij claimde dat het liedboek droefheyt ende melancolie kan verdrijven.
Maar ook dat letterkundigen en musicologen tot de ontdekking zullen komen dat
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de verzameling veelzijdiger en gevarieerder is dan zij altijd dachten. Die mogelijkheid is er nu, want het Antwerps Liedboek is thans beschikbaar, in de Deltareeks,
compleet.
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Noten
1

Voor de mondelinge overlevering, zie Grijp 2000, vooral 356-364.

2

Bij het proces van canonisering speelt zonder twijfel ook de muziek een rol. Zo is het te verwachten
dat de 36 liederen die voorkomen op twee Cd’s bij de Delta-uitgave in de komende jaren een grotere
bekendheid gaan genieten, doordat de opnamen bijvoorbeeld in het onderwijs gebruikt worden.
Van de zojuist genoemde topdrie staan Het daghet in den oosten en Het viel eens hemels douwe ook op
eerste plaatopname (voor zover mij bekend) van enkele ‘Antwerpse’ liedjes, namelijk die van Studio
Laren (o.l.v. Marijke Ferguson), Stichting Constanter 1977.

3

De term ‘ballade’ is van oudsher veel gebruikt in het liedonderzoek, maar het genre is lastig exact
af te grenzen. In onze editie hebben we de balladen wel afgescheiden binnen de verhalende liederen, waarbij we voor ‘balladen’ de volgende omschrijving gehanteerd hebben: verhalend lied, veelal
met een tragische afloop, met bepaalde stijlkenmerken (zoals veel dialoog en een sprongsgewijze
verteltrant) en (vaak) met een internationale bekendheid.

4

Hierna bedoel ik met ‘toegevoegde liederen’: de liederen 174-221, een extra onderscheid tussen de
tweede en derde alfabetische reeks bleek niet zinvol.
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Nagedachten bij de muzikale
reconstructie van het Antwerps
Liedboek
Louis Peter Grijp

Reconstructie van de melodieën, zo wordt mijn bijdrage aan de Delta-heruitgave
van het Antwerps Liedboek op de titelpagina omschreven. In soortgelijke gevallen
staat er iets als ‘de melodieën uitgegeven door …’, maar de term ‘reconstructie’ is
hier wel op zijn plaats. In de druk van het Antwerps Liedboek uit 1544 is op het eerste
gezicht geen spoor van muziek te zien. Weliswaar werden liederen in de zestiende
eeuw praktisch altijd gezongen, maar in heel veel liedboeken, ook uit later tijd,
werden de melodieën niet afgedrukt. Wel zijn er meestal wijsaanduidingen, maar
ook die ontbreken in het Antwerps Liedboek vrijwel geheel.
De eerste en belangrijkste taak bij de muzikale reconstructie is dus het terugvinden van de melodieën. Het resultaat moet vervolgens in een hedendaagse muzieknotatie worden uitgedrukt. Soms moet de muziek worden geritmiseerd – in het
Devoot ende Profitelijck Boecxken uit 1539 bijvoorbeeld staan wel noten maar is er geen
tijdsduur aangegeven. De teruggevonden melodieën hebben bijna altijd een andere
tekst dan die in het Antwerps Liedboek, of zelfs helemaal geen tekst. Dus moeten de
noten op de tekst uit het liedboek worden geplaatst. De bezorger van de editie
beperkt zich daarbij in beginsel tot de eerste strofe. Nu kunnen we de liederen zingen. Daarvoor moeten ook de volgende strofen op de noten worden gepast, ditmaal
door de zangers. Tenslotte kan men er voor kiezen de zang op instrumenten te begeleiden, of een lied met meer stemmen te zingen. Dat vereist een arrangement, hetzij
genoteerd of geïmproviseerd. Men kan dit in allerlei stijlen doen – bijvoorbeeld als
lied met pianobegeleiding of als folknummer met gitaren, dulcimers, accordeons
en andere akoestische instrumenten, of als folk-rock met electrische instrumenten.
In de folkwereld is het Antwerps Liedboek sedert de jaren zeventig van de twintigste
eeuw geliefd; men beschouwt het als een belangrijke bron voor de Nederlandse
en Vlaamse volksmuziek. Men kan ook proberen de muziek uit te voeren zoals die
anno 1544 heeft geklonken en de verworvenheden van de muziekhistorische uitvoeringspraktijk toepassen. Dan geldt het paradigma van de ‘oude muziek’. Dat hebben
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we op de begeleidende cd’s van de Delta-uitgave voor enkele tientallen liederen
gevolgd. Met de uitvoering is de muzikale reconstructie rond.
Ik wil niet beweren dat men op de cd’s de liederen precies zo kan beluisteren
zoals ze in 1544 hebben klonken. Dat weten we eenvoudigweg niet. In het gunstigste
geval kunnen we zeggen dat de muziek zo zou kunnen hebben geklonken. Bij elke
fase van de reconstructie treden onzekerheden op en moeten beslissingen worden
genomen die niet altijd op even vaste gronden berusten, wetenschappelijk gezien.
De eerste onzekerheden zijn er al bij de identificatie van de melodieën. Bij sommige liedteksten zijn er meerdere melodieën die er mee in verband kunnen worden
gebracht en kan men er over discussiëren welke melodie de oorspronkelijke is. En
ook als men het daarover eens is, kan die melodie in verschillende versies zijn genoteerd, als gevolg van de mondelinge overlevering. Daaruit één versie kiezen is bij een
editie om praktische redenen wenselijk, maar het is ook een vorm van interpretatie.
Vervolgens kunnen er onzekerheden optreden bij de tekstplaatsing, en zelfs ‘pasproblemen’. In feite is het een orale praktijk die bij het editeren noodgedwongen
op papier wordt vastgelegd. Ongetwijfeld hebben zangers indertijd de tekst niet
altijd op dezelfde manier op de melodie gepast, dat is een kwestie van persoonlijke
stijl en smaak, en wellicht ook van het moment. Bij een uitgave moet er soms tussen
gelijkwaardige mogelijkheden worden gekozen – dus ook daar is het een kwestie van
stijl en smaak. Dit geldt nog sterker in de volgende fase, de muzikale realisatie. Zelfs
wanneer men de beginselen van de muziekhistorische uitvoeringspraktijk toepast,
zijn er legio mogelijkheden, zowel in de keuze van de begeleidende instrumenten
als in de uitvoering van de muziek, vocaal en instrumentaal. Ook in 1544 zal elke
zanger of instrumentalist zijn eigen repertoire aan versieringen en riedeltjes hebben gehad. Zeker instrumentalisten zullen melodieën telkens gevarieerd hebben,
volgens de regels van de zogenoemde diminutiepraktijk. Om het in een paradox uit
te drukken: de enige manier om een melodie met zekerheid niet zo te spelen als het
in de zestiende eeuw werd gedaan, is de melodie precies te reproduceren zoals hij
genoteerd is, zonder verdere variatie. We betreden daarmee het grensgebied tussen
wetenschappelijke reconstructie en artistieke inspiratie.
Met al deze relativeringen wil ik niet suggereren dat muzikale reconstructie een
hersenschim of puur een kwestie van persoonlijke voorkeuren is. Zeker met betrekking tot de authenticiteit van de melodieën zijn vaak wel degelijk harde gegevens
te vinden die via een wetenschappelijke bewijsvoering met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid tot bepaalde conclusies leiden, en bij minder sluitende
gevolgtrekkingen kan tenminste een graad van waarschijnlijkheid worden beargumenteerd. Ik kan me heel goed voorstellen hoe eerdere editors van het Antwerps
Liedboek, zoals Florimond van Duyse en Kees Vellekoop, evenals ik soms hebben zitten wikken en wegen of een liedtekst nu op de ene of de andere melodie gezongen
zal zijn geweest. Aan het resultaat, de gepubliceerde melodie, is dat echter niet af
te lezen. Mijn voorgangers zijn vaak spaarzaam geweest met de beredenering van
hun keuze of zeggen er zelfs niets over. Dat is jammer: een latere onderzoeker die
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een en ander nog eens wil natrekken kan een schakel in de redenering over het
hoofd zien en tot een andere conclusie komen. Of omgekeerd, als de editor een
beetje heeft moeten gokken, vraagt de latere onderzoeker zich af of hij misschien
iets gemist heeft. Ik pleit er dan ook voor de argumentatie rond de identificatie
van een melodie steeds expliciet te verwoorden. Dat is in de commentaren van de
Delta-uitgave dan ook zo veel mogelijk gedaan, zover de redactionele richtlijnen
het toelieten.1

Identificatie van melodieën door Van Duyse en Vellekoop
Juist met de identificatie van de melodieën is in de nieuwe uitgave een grote stap
voorwaarts gezet, zoals ook in de publiciteit rondom de presentatie is benadrukt.
Dat kan getalsmatig op verschillende manieren worden uitgedrukt. Hadden Kees
Vellekoop en de zijnen in de bekende uitgave van 1972 in totaal 87 liederen met
muziek opgenomen, wij hebben nu 142 liederen met muziek.2 Dat zijn er 55 meer,
een toename van zo’n 60%. Dit cijfer is evenwel geflatteerd. In het Antwerps liedboek
komen nogal wat liederen voor die hun melodieën met andere liederen uit hetzelfde boek delen, omdat het contrafacten zijn of anderzins. Vellekoop c.s. hebben
daarvan een aantal herkend, maar die met opzet weggelaten in hun streven naar een
uitgave met louter verschillende melodieën. Wij hebben daarentegen in de editie
van het hele liedboek bij zo veel mogelijk teksten de melodie afgedrukt, ook als die
melodie twee keer of vaker voorkomt. Trekken we de contrafacten en andere dubbels er van af, dan komen we op 27 melodieën meer dan in de editie-Vellekoop.3
Ook dat aantal kan worden genuanceerd. Vellekoop is niet zozeer op zoek
geweest naar nieuwe melodieën maar heeft de beschikbare onderzoeksresultaten
geëvalueerd, zoals ik al in zijn herdenkingsbundel heb aangegeven4. Dat betrof vooral het werk van de genoemde Florimond van Duyse. Deze Gentenaar heeft in zijn
monumentale uitgave Het oude Nederlandsche lied (1903-1908) zoveel mogelijk liederen uit het Antwerps Liedboek met muziek opgenomen, zonder dat streven overigens
te vermelden. Van Duyse, die over een omvangrijke documentatie moet hebben
beschikt, lijkt zelfs zich tot het uiterste te hebben ingespannen om de melodieën
voor de Antwerpse liedteksten terug te vinden. Soms lijkt hij in zijn enthousiasme
zijn gebruikelijke wetenschappelijke gestrengheid wel eens te zijn vergeten en is de
authenticiteit van een identificatie voor discussie vatbaar. Vellekoop heeft dan ook
een tiental melodieën van Van Duyse verworpen.5 In een aantal gevallen heb ik
dankzij nieuw materiaal kunnen vaststellen dat Van Duyse het vermoedelijk toch bij
het juiste eind had.
Ik geef enkele voorbeelden. Voor lied 109, Met luste willen wi singhen over de
bedevaart van de edelen Cleve, Hoorne en Batenborch naar het Heilige Land, geeft
Van Duyse twee melodieën uit het Devoot ende Profitelijck Boecxken (1539), die via een
omweg verbonden kunnen worden met geestelijke contrafacten op het lied van de
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edelen.6 De omweg is nogal onzeker en het feit dat er op die manier twee verschillende melodieën worden gevonden draagt niet bij aan de overtuigingskracht van de
redenering. Zoiets zal ook Vellekoop hebben gedacht, die het lied uit zijn uitgave
achterwege liet. Via het Repertorium van het Nederlandse lied tot 1600 (waarover dadelijk
meer) vindt men in het Liedboek van Anna van Keulen (Rijnland 1500) een van de
bedoelde geestelijk contrafacten met daarbij een variant van een van de melodieën
uit het Devoot ende Profitelijck Boecxken.7 Dat is toch wel een sterk argument voor de
authenticiteit van die melodie, en die heb ik dan ook in de uitgave opgenomen.
Een ander voorbeeld van Van Duyse’s gelijk achteraf. Bij het lied over Brandenborch, wiens hart aan zijn geliefde als ontbijt wordt voorgezet (AL 81), geeft hij een
melodie afkomstig uit het luitboek van Petrus Fabricius (1609) voor een Duitse versie van het lied.8 De Antwerpse tekst past er echter slecht op en Vellekoop laat het
lied weg. Hermina Joldersma vermeldt in haar dissertatie uit 1982 nog een andere
vindplaats voor de muziek, eveneens uit Duitsland.9 Het betreft de vierstemmige
Grasliedlin (1535), een prachtige muzikale bron, ware het niet dat de tenorpartij
verloren is geraakt. In dergelijke zettingen ligt de gezochte melodie nu juist in de
tenor! Maar al zijn de noten zelf van de aardbodem verdwenen, de melodie heeft
nog wel zijn sporen achtergelaten in de andere drie stemmen. Wie vertrouwd is met
renaissancepolyfonie, kan de verloren melodie grotendeels afleiden uit die andere
stemmen. Als in een akkoord bijvoorbeeld een belangrijke noot zoals de terts ontbreekt, dan zal die in de tenor hebben gelegen. Parallelle kwinten en octaven zijn
verboden en de meeste intervallen van een melodie moeten secundeschreden zijn.
Op grond van dergelijke regels kan men uit de drie bewaard gebleven partijen van
de Grasliedlin de tenor reconstrueren, een melodie waarop ook de Antwerpse tekst
zich uitstekend laat zingen. In de aldus gevonden melodie blijkt de eerder verworpen luitmelodie goed herkenbaar (zie muziekvoorbeeld).
Vellekoop verwierp ook de melodie die Van Duyse gaf voor het gildekenslied
Gheldeloos, ghi doet mi pijn (AL 51).10 Het betreft de sopraanpartij van een anonieme
vierstemmige zetting die Van Duyse had gevonden in het Livre septième de chansons
vulgairs de divers autheurs, Antwerpen 1613. Het is een weinigzeggende bovenstem
die niet de indruk maakt gebaseerd te zijn op een eenstemmige liedmelodie. De
afwijzing door Vellekoop lijkt me terecht: dit kan nooit de oorspronkelijke melodie zijn geweest. Bonda noemt in zijn dissertatie uit 1993 een andere, eveneens
anonieme vierstemmige zetting (waarvan Van Duyse het bestaan heeft gekend).
De verschillende partijen zijn verspreid en gedeeltelijk zoekgeraakt. Voor ons is
het tenorboekje het meest van belang, dat is gedateerd 1511 en in het Stadsarchief
van Doornik wordt bewaard. De tenor blijkt een typische liedmelodie te zijn, in
tegenstelling tot de sopraan, die elders bewaard is gebleven. Dat het inderdaad de
melodie is, wordt bevestigd doordat de tenormelodie in dubbel zo snelle notenwaarde wordt herhaald: die techniek pasten de polyfonisten graag toe op de cantus
firmus, dat wil zeggen de bestaande melodie waarop ze de meerstemmige compositie baseerden.
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De uit de Grasliedlin (1535) gereconstrueerde melodie voor het lied Van Brandenborch
vergeleken met de versie in het Luitboek van Petrus Fabricius (1609).

Ik zal hier niet alle liederen uit het Antwerps Liedboek behandelen waarvoor Van
Duyse melodieën vond die later door Vellekoop verworpen zijn, en laat het bij deze
drie voorbeelden. In de eerste twee gevallen bleek Van Duyse het toch bij het rechte eind te hebben gehad, maar ontbrak het hem aan een sluitend bewijs of had hij
een minder bruikbare versie van de melodie tot zijn beschikking. In het derde geval
zocht hij in de goede richting maar lijkt hij niet over de gewenste muziek te hebben
kunnen beschikken. Ook in enkele andere door Vellekoop afgekeurde gevallen was
Van Duyse ‘warm’ maar presenteerde hij een imperfecte oplossing. Vellekoop heeft
volgens mij geen moeite gedaan om nieuwe melodieën te vinden maar Van Duyse’s
vondsten kritisch geëvalueerd en in zijn streven naar een heldere, goed zingbare
uitgave de probleemgevallen weggelaten.
De gevallen waarin ik Van Duyse’s melodie uit Vellekoops afvalputje heb gevist,
moet ik eerlijkheidshalve van het bovengenoemde aantal van 27 nieuwe melodieën
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aftrekken. Daartegenover staan enkele gevallen waarbij ik de melodie uit Vellekoops uitgave heb verworpen en door een andere heb vervangen, die volgens mij
waarschijnlijker is.11 Die moeten we bij het getal van 27 nieuwe melodieën optellen.
Zo zijn er nog enkele nuanceringen in de telling aan te brengen. Al met al schommelt het aantal nieuwe melodieën rond de 25.
Dat is hoe dan ook een grote stap vooruit, zeker gegeven de moeite die men zich
in het verleden getroost heeft om muziek voor teksten uit het Antwerps Liedboek te
vinden. Van Duyse’s werk vat een negentiende eeuw vol van noest liedonderzoek
samen. Jan Frans Willems is de grote pionier geweest, gedreven door de wens de
Vlaamse volksziel tot klinken te brengen. Voor Willems waren liederen niet alleen
teksten maar ook muziek, ze moesten gezongen worden. Waar mogelijk heeft
Snellaert bij het bezorgen van Willems’ nagelaten liederenschat (Oude Vlaemsche
liederen, 1848) dan ook de melodie er bij gezet. Onder Willems’ keuze bevond zich
al menig lied uit het Antwerps Liedboek. Van Duyse heeft niet alleen het werk van
zijn voorgangers – behalve Willems waren dat De Coussemaker, Lootens en Feys,
die veldwerk onder de Vlaamse bevolking deden - kritisch samengevat, maar vooral
ook veel eigen onderzoek toegevoegd, met name waar het de identificatie van
melodieën betreft. Hij stond daartoe met menig buitenlands geleerde in contact,
die hem inlichtingen verschafte en vice versa. Een van hen was de Haagse bankiermusicoloog D.F. Scheurleer,12 zelf een geestdriftig verzamelaar van liedboekjes en
editor van al dan niet quasi-facsimiles van het Devoot ende Profitelyck Boexcken (1539),
de Souterliedekens (1540)13 en Jan Fruytiers’ Ecclesiasticus (1565). Dat zijn precies de
drie belangrijkste muzikale bronnen voor de muzikale reconstructie van het Antwerps Liedboek.

Identificatie van melodieën: het Repertorium van het Nederlandse lied tot
1600
Na Van Duyse’s meesterwerk kon er in de twintigste eeuw eigenlijk maar weinig
worden toegevoegd aan de kennis van de melodieën van het Antwerps Liedboek.14
Een grote stap voorwaarts werd pas mogelijk na de voltooiing van het Repertorium
van het Nederlandse lied tot 1600 (2001), samengesteld door Martine de Bruin en
Johan Oosterman met medewerking van Clara Strijbosch en anderen. Het omvat
meer dan 7.600 verschillende liedteksten in tienduizenden versies, alsmede meer
dan duizend verschillende melodieën.15 Nu waren in beginsel alle overgeleverde
Nederlandse liederen tot 1600 beschikbaar voor het onderzoek, inclusief hun
wijsaanduidingen en strofevormen. Bovendien hadden de documentalisten van
het repertoriumproject Robijn Niemöller, Jeske van Dongen, Ellen van der Grijn
Santen en Jonna Meeuwissen bij het invoeren van elk lied nagegaan of de tekst
elders in het bestand aanwezig was en op welke melodie het lied gezongen moest
worden. Dat laatste was gemakkelijker gezegd dan gedaan. Het hield in dat voor elk
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lied een vaste procedure werd afgewerkt om te zien of de wijsaanduiding van het
in te voeren lied ook elders voorkomt, of dat het lied waarnaar de wijsaanduiding
verwijst is overgeleverd, of dat het in te voeren lied zelf als wijsaanduiding heeft
gediend voor andere liederen, of dat het in te voeren lied in een andere bron een
wijsaanduiding heeft. In beginsel kon zo worden vastgesteld welke melodie bij een
gegeven lied hoort. Die melodie werd dan met een standaardnaam aangeduid, de
zogenoemde melodienorm. In werkelijkheid is de operatie nog aanmerkelijk ingewikkelder dan hier geschetst wordt. Allerlei complicaties liggen op de loer, zoals
dubbele wijsaanduidingen, die gelijkstellend of differentieel kunnen zijn; foutieve
wijsaanduidingen; ‘omwijzingen’, waarbij een lied in de loop van de tijd op een
andere melodie gaat worden gezongen; en ‘meerwijzigheid’, hetgeen inhoudt dat
er verschillende melodieën voor een en hetzelfde lied in omloop zijn. Al dergelijke complicaties en tegenstrijdigheden maken van het contrafactuuronderzoek
een moeilijk vak, dat een helder verstand en koelbloedigheid vereist. Naast de
genoemde standaardzoekacties konden de repertoriummedewerkers ook nog de
strofevorm van het te beschrijven lied vergelijken met die van alle andere tot op
dat moment ingevoerde liederen. Als via de wijsaanduidingen geen melodie kon
worden gevonden, bood de strofische heuristiek (zoals we die methode genoemd
hebben) soms soelaas. Men vergelijkt dan de strofevorm van het lied dat men voor
zich heeft met alle andere tot op dat moment ingevoerde strofevormen. Ook bij
deze methode zijn er weer tal van valkuilen.16
Voor de gebruiker van het Repertorium is dus al heel wat voorwerk gedaan, zeker als
hij of zij op zoek is naar de melodie van een bepaalde liedtekst. In de cd-rom-versie
van het Repertorium is zelfs een knop aangebracht waarop men slechts hoeft te klikken
om een lijstje te krijgen met alle liederen die op dezelfde melodie gaan als het lied dat
men voor zich heeft. Desgewenst selecteert men alleen de bronnen met muzieknotatie. Ik hoefde voor de muzikale reconstructie van de 217 verschillende liedteksten van
het Antwerps Liedboek dus alleen maar 217 keer op die knop te drukken!
Ik voelde me als onderzoeker echter wel verplicht de bewijsvoering voor de
authenticiteit van de gevonden melodieën lied voor lied te verifiëren, ook omdat ik
die in de commentaren wilde toelichten. Met andere woorden, mijn medewerking
aan de uitgave van het Antwerps Liedboek zou een test worden van het Repertorium,
waaraan ik zelf had meegewerkt. Mijn belangrijkste aandeel was weliswaar de projectleiding op het Meertens Instituut geweest (Frank Willaert leidde de werkzaamheden
in Antwerpen), waarbij ik zo nu en dan over schouders had meegekeken maar me
weinig met details bemoeid; in de slotfase heb ik evenwel de catalogus van melodieën
geredigeerd en in een aantal probleemgevallen knopen doorgehakt. Zeker voor het
muzikale gedeelte ben ik dus medeverantwoordelijk. Voor mij was het dus extra spannend: zou de melodiecatalogus overeind blijven bij deze steekproef?
Het Repertorium bleek als onderzoeksinstrument in elk geval prettig in het
gebruik omdat het zo snel en gemakkelijk overzichten van tekstincipits, wijsaanduidingen, strofevormen en melodienormen kan produceren. Wat betreft de melodie92
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ën van het Antwerps Liedboek was ik aangenaam verrast door de algemene kwaliteit
van de melodienormen en door de vele nieuwe aanknopingspunten die werden
geboden ten opzichte van eerdere uitgaven. Dat wil niet zeggen dat ik steeds klakkeloos de resultaten van het drukken op de melodie-knop heb overgenomen. In elf
gevallen ben ik na rijp beraad afgeweken van de melodienorm in het Repertorium
omdat ik deze te twijfelachtig vond dan wel aan een andere melodie de voorkeur
gaf.17 In de meeste van deze gevallen staat in het Repertorium al een vraagteken bij
de betreffende melodienorm en omgekeerd zijn de meeste van mijn alternatieven
ook tamelijk speculatief. Alleen bij AL 127, het lied van Regenboog en de Dood, is
geen twijfel mogelijk; daar moest de oplossing van het Repertorium wijken ten gunste
van een melodie uit Duitsland.
Voor zes andere liederen geeft het Repertorium geen melodienorm die naar een
melodie leidde, maar kon ik toch een melodie vinden;18 wederom vaak met een slag
om de arm, maar bij AL 30 en 193 met stelligheid. Tenslotte is er een aantal liederen waarbij het Repertorium om formele redenen geen melodienorm geeft, namelijk
wanneer de melodie niet in Nederlandse bronnen tot 1600 voorkomt en er uit die
periode ook geen wijsaanduidingen bekend zijn. Als de betreffende melodie in
buitenlandse (vooral Duitse) bronnen wel te vinden is, kan dat doorgaans uit de in
het Repertorium genoemde literatuur worden afgeleid. In een aantal gevallen heb ik
ook versies van melodieën van na 1600 gebruikt die niet in het Repertorium stonden
maar wel via de daaraan gelinkte Nederlandse Liederenbank in het Meertens Instituut te vinden waren.
Misschien verwondert het de lezer dat ik aangenaam verrast zeg te zijn door de
kwaliteit van de melodienormen in het Repertorium en vervolgens zeventien gevallen noem waarin ik tot andere conclusies ben gekomen. Dat heeft te maken met
de onzekerheden bij de muzikale reconstructie waarover ik hierboven schreef,
en met de omvang van het corpus. Bij het opstellen van het Repertorium hebben
de medewerkers zich bij alle 7621 liederen en de vele duizenden parallelversies
de vraag gesteld op welke melodie deze gezongen moesten worden. Gegeven de
beschikbare tijd was er slechts beperkt onderzoek per lied mogelijk. Bij mijn inzoomen op de ‘Antwerpse’ liederen, waarbij ik me alle noodzakelijke tijd heb gegund
om de meest waarschijnlijke melodieën vast te stellen, betrof het overgrote deel van
mijn afwijkingen gevallen die ook door mij niet definitief konden worden opgelost.
Ik kwam tot slechts drie ‘harde’ correcties op een totaal van 142 melodieën. Mijn
conclusie uit deze steekproef: op het punt van de melodienormen is het Repertorium
betrouwbaar, voor zover dat binnen de grenzen van dit onderzoeksgenre in redelijkheid gevergd kan worden.
De oogst van 25 of zo men wil 55 nieuwe melodieën voor het Antwerps Liedboek
is al met al voor een groot deel op het conto van het Repertorium te schrijven, en
in die gevallen waar ik ben afgeweken was dat vaak toch op grond van materiaal
uit datzelfde Repertorium. Ik geef een enkel voorbeeld uit de nieuwe oogst, met de
nadruk op de methodologie van het zoeken en de bewijsvoering. Daarbij kan ik
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hier uitvoeriger zijn dan in de commentaar van de uitgave, waarin omwille van de
beknoptheid en leesbaarheid is afgezien van het vermelden van strofeschema’s.
Mijn favoriete voorbeeld van de toepassing van de strofische heuristiek is het lied
op de verheffing van Karel V tot keizer in 1519, Lof toeverlaet Maria, sonder sneven
(AL 107). Het is alleen bekend uit het Antwerps Liedboek en ook nergens als wijsaanduiding genoemd. Het heeft een bijzonder kunstige strofevorm, waarvan de
repertoriummedewerkers een variant aantroffen in Mathijs de Casteleyns lied Const
gaet voor cracht19. Ik zet de teksten naast elkaar:
Van den Keyser (AL 107)				

[De Casteleyn]				

1 Lof toeverlaet Maria, sonder sneven,			Const gaet voor cracht, lijc d’ouders ons
scholieren
2 Dies mogen wi wel loven sonder respijt:		

steld u nu op, die ryden noyt began;

3 Den keyserliken hoet die is ons coninc bleven!		toogt vroom dijn vacht ende opent
tsLeeus bannieren,
4 Dies moghen wi wel maken groot jolijt		let opt virtuyt, ons welvaert hangter an.
5 In desen tijt ende al met hem verblijden		Elck edel man / int vechten valt zeer
coene;
6 Ende laten trueren lijden.				

int groene recht dijn tenten gent

7 Van grave Jan, den vierden man			

Maect u bekent int Vrancs convent,

8 So is hi dan, segt so wie can				

daer is profijt te doene.

9 Aloncius’ prophecie.			

Dat dit formeel gezien vrijwel dezelfde strofen zijn is niet dadelijk evident. Het
blijkt duidelijker wanneer we de strofen in schematische vorm onder elkaar zetten. Daartoe worden het rijmschema, het geslacht van de rijmen (mannelijk of
vrouwelijk) en de heffingenaantallen in een letter-cijfer-combinatie ondergebracht
volgens de codering van de aloude ‘voetenbank’, die ik in de jaren ‘80 voor zeventiende-eeuwse liederen heb ontwikkeld:20
versregel nr

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Antwerps Lb

2A+3b

5C

2A+3b

5C

2C+3d

3d

2E+2E

2E+2E

3d

De Casteleyn

2A+3b

5C

2A+3b

5C

2C+3d

1d+3E

2E+2E

3d

Men ziet in deze notatie meteen dat in elk geval de eerste helft van de strofevormen, tot en met het vijfde vers, nauwkeurig overeenstemt. Dankzij deze gelijkenis
kan men ze in de databank ook bij elkaar vinden. De oplettende lezer bemerkt
evenwel aan het begin een kleine complicatie, omdat het middenrijm A (in 2A+3b)
in de eerste strofe van Lof toeverlaet niet zichtbaar is: in de derde regel had er iets
op toeverlaet moeten rijmen, op de plaats waar nu hoet staat. In de volgende strofen
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is het middenrijm echter wel aanwezig. Een andere complicatie is dat iets over de
helft van de strofe de schema’s gaan verschillen. In de volgende presentatie kan
men beter zien wat er aan de hand is:
versregel nr

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Antwerps Lb

2A+3b

5C

2A+3b

5C

2C+3d

3d

2E+2E

2E+2E

3d

De Casteleyn

2A+3b

5C

2A+3b

5C

2C+3d 		

1d+3E

2E+2E

3d

De zesde versregel van Lof toeverlaet blijkt bij De Casteleyn te ontbreken, verder
lopen de schema’s gelijk op. Alleen binnen de zevende regel is het rijm iets anders
verdeeld, maar het totale aantal heffingen is gelijk (2E+2E = 1d+3E). Bij zo ingewikkelde strofevormen zijn deze verschillen te beschouwen als strofische variaties van
ondergeschikt belang; ze tasten de wezenlijke gelijkheid van de strofevormen niet
aan. Voor wie dat niet meteen inziet is er in dit geval ook nog een inhoudelijk argument. Het lied van De Casteleyn is een aansporing aan Karel V om samen met Engeland tegen Frankrijk op te trekken (1522). Dus niet alleen de vorm, ook de thematiek
staat heel dicht bij Lof toeverlaet. Gegeven de volgorde van de bezongen gebeurtenissen is het aannemelijk dat De Casteleyn met Const gaet voor cracht een contrafact heeft
geschreven op Lof toeverlaet, dat in 1519 zal zijn gedicht, toen Karel tot keizer werd
gekozen. Const gaet voor cracht is dus een nieuwe tekst op een bestaande melodie,
waarop al eerder een tekst op Karel werd gezongen. Wellicht – zover zijn we in de
uitgave niet gegaan, maar het ligt bij nader inzien voor de hand – is De Casteleyn ook
de dichter van Lof toeverlaet geweest, en de componist. Hij zou dan een tweede lied
op dezelfde melodie als zijn eerste lied hebben gedicht. Dat heeft hij vaker gedaan.21
Maar waar het eigenlijk om ging is de muzikale consequentie van dit alles. Bij De
Casteleyns Const gaet voor cracht staan in de postume uitgave van zijn liederen uit 1579
muzieknoten afgedrukt. Lof toeverlaet moet op dezelfde melodie gezongen zijn, en die
ligt hier dus voor ons. De opgemerkte formele verschilletjes blijken gemakkelijk op
te lossen door een herhaling in de melodie aan te brengen.
Het voorbeeld van Lof toeverlaet laat zien dat de strofische heuristiek, en meer
in het algemeen het contrafactuuronderzoek, niet alleen naar de melodie van een
liedtekst kan leiden, maar ook essentiële informatie over de ontstaansgeschiedenis
van de tekst kan opleveren. Dat was ook de conclusie van mijn proefschrift over
het mechanisme van de contrafactuur in het Nederlandse lied in de Gouden Eeuw
(1991). Dat dit mechanisme niet alleen voor de zeventiende eeuw geldt, bleek uit
de toepassing van de strofische heuristiek op de liederen van Hadewijch, die enkele
Franse melodieën aan het licht bracht alsmede een hypothese over literaire inspiratiebronnen.22 Dit rechtvaardigde de gedachte dat het mechanisme ook wel voor de
tussenliggende perioden zou gelden, en om die reden is in het Repertorium ook voor
alle liederen de strofevorm opgenomen. Dat er zo in het Antwerps Liedboek nieuwe
melodieën konden worden gevonden, lag in de lijn der verwachtingen.
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Niettemin schijnt het me toe dat sommige medio-neerlandici nog wat onwennig staan tegenover de strofevorm als literaire parameter. Men is geneigd zich tot
het rijmschema te beperken. Dat maakt wel verschil. De strofevorm omvat het
rijmschema maar voegt daar het verschil tussen mannelijke en vrouwelijke rijmen
aan toe plus het aantal heffingen per versregel. Gezamenlijk bepalen die factoren
de zingbaarheid op een bepaalde melodie, de muzikale pasvorm. Het vaststellen
van de heffingaantallen vergt enige vaardigheid, te meer daar vooral bij oraal
overgeleverde teksten er nogal eens onregelmatigheden optreden. Maar het blijkt
de moeite waard. Via het Repertorium kan men vaststellen dat het rijmschema van
een bepaald lied bijvoorbeeld honderd keer elders voorkomt en het strofeschema
maar één keer. In zo’n geval vindt men via de strofevorm één vermoedelijk significante relatie, en via het rijmschema 99 andere liederen waarvan de meeste
irrelevant zijn. Kennis van het mechanisme van de contrafactuur en de strofische
heuristiek is dus niet alleen voor musicologen die zich met muzikale reconstructie
bezighouden onmisbaar, maar ook voor neerlandici die zich in de intertekstualiteit
van liedteksten verdiepen -- of het nu de Middeleeuwen, de zestiende, zeventiende,
achttiende, negentiende of twintigste eeuw betreft.
Noten
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De redactionele richtlijnen lieten niet - of slechts bij uitzondering - toe op de keuzen van voorgangers in te gaan.
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13, 84, 109, 168.
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blijkt uit tekstuele pasproblemen. Zie L.P. Grijp, Het Nederlandse lied in de Gouden Eeuw. Het mechanisme van de contrafactuur. Amsterdam 1991, pp. 199ff.
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8

96

Van Duyse, Het oude Nederlandsche lied, deel 1, pp. 200ff.

Nagedachten bij de muzikale reconstructie van het Antwerps Liedboek

9
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10 Van Duyse, Het oude Nederlandsche lied, deel 2, pp. 1066ff.
11 AL 72, 74, 168.
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1559 voor zijn facsimile-editie.
14 E. Marriage Minkoff, Souterliedekens. Een Nederlandsch psalmboek van 1540 met de oorspronkelijke volksliederen die bij de melodieën behooren. Den Haag 1922, voegde enkele melodieën toe. Die voor AL 11
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Adema, ‘Contrafacten in het Antwerps Liedboek’, in: R. Wegman en E. Vetter (red.), Liber amicorum
Chris Maas: essays in musicology in honour of Chris Maas on his 65th anniversary. Amsterdam 1987, pp.
54-82, zocht in het Antwerps Liedboek naar liederen ‘op dezelfde wijs’ met behulp van de voetenbankmethode.
15 Martine de Bruin en Johan Oosterman met medewerking van Clara Strijbosch e.a., Repertorium van
het Nederlandse lied tot 1600/ Repertory of Dutch songs until 1600. Gent en Amsterdam 2001. 2 delen en
cd-rom.
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strofische heuristiek zie Grijp, Het Nederlandse lied in de Gouden Eeuw.
17 Dat was het geval bij AL 20, 70, 71, 112, 127, 129, 151, 161, 168, 183, 215.
18 Bij AL 30, 84, 87, 113, 174, 193.
19 Repertorium T4167. Uitgegeven in Van Duyse deel 2, p. 1560.
20 Hoofdletters zijn mannelijke rijmklanken, kleine letters vrouwelijke. Deze methode van codering is
uitvoerig beschreven in Grijp, Het Nederlandse lied in de Gouden Eeuw, pp. 233ff.
21 In De Casteleyns Diversche Liedekens (Gent 1579) gaat nr. 15 op de melodie van 14; 17 op 16; 18 op
13 en 19 op 9 (nummering volgens het Repertorium).
22 L.P. Grijp, ‘De zingende Hadewijch. Op zoek naar de melodieën van haar Strofische Gedichten’.
In: F. Willaert e.a., Een zoet akkoord. Middeleeuwse lyriek in de Lage Landen. Amsterdam 1992, pp. 72-92,
340-344.
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Tragiek, troost en vastberadenheid
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O Felle Fortuyne wat hebdy gewracht is de beginregel van een aangrijpend liedje in het
Antwerps Liedboek dat al lang mijn belangstelling had, en het is ook, binnen het monsterproject dat de uitgave van het liedboek was, het eerste liedje geweest dat ik heb
geëditeerd. Kort gezegd gaat het over Maria van Bourgondië die op haar sterfbed
woorden van afscheid en troost spreekt tot haar verwanten.1 Maria, geboren in 1457
en ten tijde van haar overlijden in 1482 nog pas 25 jaar oud, was haar vader Karel de
Stoute opgevolgd na zijn dood op 5 januari 1477 op het slagveld bij Nancy. Het waren
moeilijke jaren: de Franse koning probeerde het dreigende machtsvacuüm uit te
buiten, het ging slecht met de economie, en het weer zat niet mee, kortom duurte en
hongersnood teisterden Vlaanderen.2 Aanvankelijk werd volop getwijfeld aan Maria’s
capaciteiten het bestuur over te nemen – ze was een vrouw immers, en nog piepjong
– maar al gauw wist ze het vertrouwen en de harten van velen te winnen. Wie weet was
het juist de behoefte aan hoop voor de toekomst die ervoor zorgde dat het volk, zeker
in Brugge, Maria graag mocht. Groot was de tragiek dat juist zij al na vijf jaar overleed, na een ongelukkige val van het paard. Ze was pas een paar jaar getrouwd, had
twee jonge kinderen, ze was jong en levenslustig. Wreed noodlot! O felle Fortuna,
wat heb je aangericht, roept de dichter uit, en hij vervolgt: wat heb je onze machtige
landsvrouwe aangedaan? In Brugge heeft ze het leven gelaten. Dit rampzalige lot treft
velen. Moge Gods genade met haar zijn zodat ze zijn rijk binnengaat.3
De ‘Felle Fortuna’ uit dit lied waart op vele plaatsen rond door het Antwerps
Liedboek. We kennen haar maar al te goed, deze godin, uit diverse Middeleeuwse
teksten. Zeker op de overgang van Middeleeuwen naar Nieuwe Tijd treedt ze vaak
op, en haar frequente verschijning in het Antwerps Liedboek past heel mooi in dit
beeld.4 Het zijn bijna allemaal liefdesliedjes waarin ze voorkomt – bijna allemaal
als ‘nieuw liedje’ aangemerkt. Een mooi voorbeeld van zo’n amoureus liedeken is
Fortuyne, wat hebdy ghebrouwen? (AL 48). Het is een tamelijk kort lied: vier strofen
van twaalf regels, waarbij de laatste vier telkens het refrein vormen. De minnaar die
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hier aan het woord is is wanhopig – Ick en weet mi gheenen raet, laat hij zich al in de
tweede regel ontvallen, en weer twee regels verder verzucht hij: Mijn herte wert geheel
desperaet. Het is ook niet niks wat hem, een jonge vent uit Mechelen, is overkomen.
Verliefd op een Brugse schone, achter slot en grendel in het gevang, om vervolgens
te worden verbannen uit Brugge. Of gevangenname en verbanning iets te maken
hebben met de liefdesaffaire, vertelt dit liedje niet. Alleen dat de minnaar de wanhoop nabij is, in het verderf gestort door Fortuna. Die doet zich hier voor als een
onberekenbare noodlotsgodin. Zo kennen we haar, Fortuna, die in het Middelnederlands ook wel Aventure wordt genoemd.5
Die onberekenbaarheid is inderdaad bij uitstek een eigenschap van Fortuna. Ze
is ‘iemand van wier trouw niemand verzekerd kan zijn’ wist Boethius.6 Dat lezen
we ook in het lied Van die coninghinne van Denemercken (AL 125), even tragisch als
het lied over Maria van Bourgondië (en waarschijnlijk naar het voorbeeld daarvan
vervaardigd); ook hier neemt een jonge vorstin op haar sterfbed afscheid van man,
kinderen, vrienden, familie. En ook hier wordt meteen aan het begin van het lied
die onberekenbare godin verantwoordelijk gesteld: O radt van Avontueren, / Hoe
wonderlijck draeyt u spille: / Den eenen moet ongeluc gebueren, / Die ander heeft so wel sinen
wille. Soms zit het tegen, soms zit het mee, zou je de strekking van deze regels, misschien wat al te plat, kunnen samenvatten. En hoewel Fortuna maar al te vaak haar
kwade gezicht toont, heeft ze ook een andere kant. In sommige liederen wordt ze
neutraal voorgesteld – Wi drincken vruecht en droefheyt groot / Beyde uut Fortuynen schale
(AL 49: 4) – terwijl in veel van de liederen waarin haar slechte, noodlottige kant op
de voorgrond treedt, dit met epitheta wordt benadrukt: quade Fortuyn, felle Fortuyne,
wreede Fortuyne. De wisselvallige godin heeft niet alleen maar een kwaad gezicht.
Bovendien is de mens niet geheel willoos. Hij hoeft zich niet voetstoots te schikken
naar Fortuna.
In lied 47, Fortuyne heeft mi verbeten, wordt het Fortuna-motief mooi uitgewerkt. De
treurige en teleurgestelde minnaar is door Fortuna te grazen genomen, maar hij zit
niet bij de pakken neer. Hij weet dat het radt van Avontueren onvoorspelbaar is, maar
heeft ondertussen de overtuiging dat het lot ten goede zal keren: Al ligghe ick onder die
voeten, / Ick sal noch rijsen wel. Dat vertrouwen is een schild tegen de wanhoop die hem
in het begin te pakken heeft. Vertrouwen, standvastigheid, gelijkmatigheid, ofwel:
constantia is bij uitstek het weermiddel tegen de grillen van Fortuna.7
Verdraghen moet ick leeren (AL 46: 1), staat in een van de liedjes, en in een ander
lied staat: Daerom verdraecht, ick segt ten desen / Swijcht ende denct wel, wat ghi doet (AL
124: 3).8 Van den drie Blinde Danssen, de Westvlaamse vertaling van Pierre Michaults
La Danse aux Aveugles, die in het jaar van Maria’s dood verscheen bij Gerard Leeu
te Gouda, is nog uitgesprokener over de mogelijkheid Fortuna te weerstaan. Op
de vraag van de Acteur wat de remedie is tegen Fortuna’s grillen, antwoordt Tverstant: Hij macht wel wederstaen mit sijnen eyghen wille [...] twelk dedelste is dat die mensche
heeft.9
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Juist mensen bij wie standvastigheid, gelijkmatigheid en de rede afwezig zijn,
hebben het meest te vrezen van Fortuna. Zou Maria van Bourgondië, met wie ik
mijn verhaal begon, juist daarom zo zwaar getroffen zijn door het noodlot? Twee
contemporaine kronieken suggeren op zijn minst dat er zo’n verband is.
De Excellente kroniek van Vlaanderen, voor de periode waarover het hier gaat geschreven door Anthonis de Roovere, vertelt hoe Maria de winter van 1482 doorbracht
in Brugge:
In desen selven tijt, die princersse Marye van Bourgoengien en liet haer niet gheraden [van
(goede) raad voorzien] noch regieren, alsoo sy wel schuldich was van doene. Maer si liep
menich warven spelen mert scaverdijnen ende met scricschoen up thijs [schaats; het betreft
hier twee verschillende namen], tusschen der Ghendtpoorte ende der Cruyspoorte up die meerschen [ondergelopen land], ende viel dicwijls meneghen quaden val, alsoo dat spel in heift,
ende haer joncfrauwen hadden seer grote ghenouchte met haer te dien tijt gheduerende10

Maria vermaakte zich op het ijs met haar hofdames, en hield zich verre van staatszaken, iets waarmee ze zich juist wel zou moeten bezighouden. Maar ze liet zich
niets gezeggen, aldus de kroniek. Daar kwam nog eens bij dat ze onderdak bood
aan Filips van Huerne, de heer van Gaasbeek, die uit Gent verbannen was. Een
expliciete veroordeling van haar gedrag lezen we niet in de kroniek, maar tussen
de regels door wordt toch duidelijk dat Maria zich onverantwoordelijk gedraagt: ze
laat zich niets gelegen liggen aan haar raadgevers. Het noodlot moest wel toeslaan,
en dat gebeurde dan ook:
Item ontrent den vastenavent die princesse reedt spelen met hueren state, ende huer peert
subbelde [struikelde], so dat si viel vanden peerde daer si huer mede quetste. Maer si sloucht
al van monde [wilde er niet over spreken], ende wilder nyet of gheseyt hebben, huer blijder
ghelatende [zich opgewekter voordoend] dan si te moede was. Niet yeghenstaende die voors.
val wart appostumerende [zwerend] seere periculueselic [gevaarlijk] also dat so corts daer naer
sieck wiert, ende viel te bedde.11

De vorstin is roekeloos, onverstandig en eigenwijs, en hoewel het verhaal na deze
passage eerst nog bladzijdenlang uitweidt over andere zaken, weten we dat de dood
onafwendbaar is. Maria sterft op 27 maart 1482 aan de gevolgen van de verwondingen die ze heeft opgelopen bij de val van haar paard. Ze had gewaarschuwd moeten
zijn, denk je onwillekeurig. En ze had helemaal gewaarschuwd moeten zijn door
wat ze in haar eigen getijdenboek dagelijks had kunnen zien: een afbeelding van
zichzelf, te paard, opgejaagd door de dood (zie afbeelding)!12
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Afbeelding 1: b
 egin van de Vigilie, met een afbeelding van drie levenden, opgejaagd door de Dood.
De vrouw te paard is identificeerbaar als Maria van Bourgondië. Miniatuur in het getijdenboek van Maria van Bourgondië, Vlaanderen, ca. 1480. Berlijn, Staatliche Museen zu
Berlin, Kupferstichkabinett, Ms. 78 B 12, f. 220v-221r.

Het relaas in de Excellente kroniek bevat de nodige tragiek, maar het kan allemaal
nog tragischer. Dit sijn die wonderlijcke oorloghen vanden doorluchtighe hoochgheboren
Prince, keyser Maximiliaen, een kroniek die de jaren 1477 tot 1482 beslaat, beschrijft
de gebeurtenissen verhalend en vaak heel persoonlijk van toon.13 Deze kroniek
geeft niet, zoals in de Excellente kroniek een tamelijk neutrale weergave, maar bevat
een felle veroordeling van Maria’s gedrag: Twas seer ghevrosen dat dye lieden alle ten
ijse liepen. Vrou Marie die seer wilt van gheeste was ende hoochmoedich, begheerde met haren
ghesinne ten ijse te wesen.14 Ze wordt gewaarschuwd, maar weerspreekt die waarschuwingen op hoge toon en gaat schaatsen. Dolle pret natuurlijk. Er wordt volop
gelachen, en als iedereen over elkaar duikelt lacht ook Maria: ende altemet vielen dat
si tuymelden opt ijs, daer vrou Marie self om loech. Maria komt zelf ten val, bezeert zich
lelijk, en een van haar raadslieden zegt nogmaals: Zie je wel, ik had u toch gewaarschuwd. Maar Maria lacht hem uit. De kroniekschrijver neemt dan even het woord:
niet door de val op het ijs maar door haar val van het paard zal ze de dood vinden,
so ic u noch wel vertellen sal alst so verre comt. We zijn voorbereid.15
En dan volgt de beschrijving van de rit te paard, een vrolijke jachtpartij buiten
de stad Brugge. Opnieuw gedraagt Maria zich onbesuisd. Plotseling ziet ze een
reiger: in eenen beemt oft weye sach Vrou Marie die hertoghinne, dye seer wilt van gheeste
was – hier opnieuw zo’n sterk veroordelende typering – noch eenen reygher die in dye
beemden stont. Sy sloech haer peert metter hant om dat voort gaen soude, ende wilde rijden
over een gracht. Het peert miste tvoets, ende het vielers over bol, Vrou Marie vielder onder,
ende tpert lach op haer lijf, so dat si al gheborsten was.16 De ernst van de situatie is meteen duidelijk. Op een draagbaar wordt ze terug naar Brugge gebracht. En dan ligt
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Maria ziek te bed, de dood voor ogen. Het is haar verdiende loon, had ze maar niet
zo onbezonnen moeten leven. Maar juist op haar sterfbed blijkt haar grootheid.

Afbeelding 2: M
 aria van Bourgondië op haar sterfbed, omringd door haar verwanten en de bisschop
van Doornik. Houtsnede uit de Excellente cronike van Vlaenderen. Willem Vorsterman,
Antwerpen, 1531, f. 223v. [Ex. Den Haag, KB, 1084 B 15].

Iedereen, en vooral Maximiliaan, haar man, maakt zich grote zorgen – O Marie,
mijn lief, mijnen troost, hoe vaerdy? – en een paar dagen later, als duidelijk is dat ze
niet meer zal genezen, komt Maximiliaan in de kamer van zijn vrouw. Die hertoghe,
haer aensiende als een seer bedroeft man, vielen die tranen uut sijn ooghen van groten rouwe
die hy hadde in sijn herte. Hartverscheurend is het tafereel dat de kroniek vervolgens
beschrijft: het ontroostbare verdriet van Maximiliaan, van Filips en Margareta, haar
jonge kinderen, en van alle verwanten aan het hof. Maria spreekt woorden van
troost en heeft groot vertrouwen in God, en dan neemt ze afscheid van haar beminden: Orlof, hertoghe Maximiliaen [...], wi twee sullen lacen haest ghesceeden sijn. Adieu
Philips [...], sone jonck van jaren, die moederloos sijn sult eer lanc termijn. Adieu Margriete,
dochtere, adieu jonghe weesen, ghy verliest u moedere alte tijlijcken, maer ick en cans niet
verby, ic moet se volghen dye ghene dye vore sijn. Adieu Ravestein, adieu Nassau, Adieu
Oranje, Adieu Gruuthuse, Adieu mijn lieve volk. Maria neemt uitgebreid afscheid.
Dan ontsteekt de bisschop van Doornik een kaars, en zegt ze nog eenmaal: Adieu
kinderen ende man, Adieu dits een scheiden sonder wederkeeren. En na een laatste gebed
tot God, geeft ze de geest.17
De sterfscène is zorgvuldig gecomponeerd door de kroniekschrijver en heeft
tot voorbeeld gediend voor de schrijver van het lied van Maria van Bourgondië,
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dat vrijwel parallel verloopt met de roerende afscheidsscène in de kroniek.18 Deze
biedt, zo te zien, het antwoord op de suggestie dat Maria het er zelf naar gemaakt
heeft. Dat ze Fortuna zou hebben getart. De auteur van de Wonderlijcke oorloghen
moet ook alle belang hebben gehad bij een voorstelling die juist tot empatie met de
overleden vorstin zou leiden en tot steun voor haar opvolgers. Hij behoorde tot de
entourage van Maria en/of Maximiliaan of stond in nauw contact met die kringen,
iets wat misschien ook gold voor de schrijver van het lied. 19 Dat wil niet zeggen
dat hij er maar op los fantaseerde. Allerlei details maken het aannemelijk dat de
beschrijving van de tragische laatste dagen van de jonge vorstin in overeenstemming zijn met de werkelijke gebeurtenissen.20 Of dat ook geldt voor de geëtaleerde
emoties is niet te controleren. Maar hoe dan ook valt er op goede gronden meer
te zeggen over die dramatische dagen in maart dan we lezen in het droge verslag
dat het officiele Registre des Mémoires biedt: Aujourd’hui xxvii de mars, l’ an mil 1482,
Madame Marie de Bourgogne termina vie par mort en la ville de Bruges, et luy vint la maladie d’une chute qu’elle fist, à l’aler à l’esbat au dehors ledit Bruges.21
Maria leefde vaak frivool, maar had je van een jonge vrouw als zij iets anders mogen
verwachten? De boodschap van kroniek én lied is dat dit lot, dat Fortuna haar heeft
aangedaan, onterecht was. Maar de boodschap is meteen ook dat ze die wispelturige godin uiteindelijk wist te weerstaan, door waardig haar lot te dragen, door niet
te verzinken in wanhoop.
Dat die vrolijk levende Maria in haar laatste momenten waardig en vastberaden
blijkt, tot troost is voor haar naasten en bezorgd is om het lot van haar geteisterde
volk, vergroot de tragiek van de gebeurtenissen en verdiept het besef dat we allemaal zijn overgeleverd aan de grillen van Fortuna. Dat wie vandaag gelukkig is,
morgen diep bedroefd kan zijn, dat wie vandaag de koning te rijk is, morgen als
bedelaar langs de straten kan gaan, maar ook dat wie vandaag niets heeft morgen in
goeden doen kan zijn, en dat wie vandaag wordt afgewezen door zijn lief, misschien
morgen toch in haar armen ligt. Of in die van een ander, zoals bezongen wordt in
weer ander prachtlied uit dat geweldige Antwerps liedboek (AL 94).
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Noten
1

Het gaat om lied 126 (Van der Poel e.a. 2004 dl. 1, 288-289, commentaar in dl. 2 op p. 300-302).
Over Maria van Bourgondië Blockmans & Delva 1987 en Bruges à Beaune 2000, 21-107. Het lied en
een variante versie ervan, worden besproken in Van der Graft 1904, 95-100.

2

Blockmans en Prevenier 1997, 217-226; zie ook Oosterman 2003, m.n. 153-157.

3

O felle Fortuyne, wat hebdy gewracht, / Wat hebt ghi nu bedreven / Aen een lansvrou van grooter macht? / Te
Brugghe liet si haer leven! / Cranck Avontuer schent menighen man, / Goods gracie wil haer bistaen nochtan,
/ God wil haer Zijn Rijcke gheven.

4

Zie de diverse bijdragen in Liefde en Fortuna 1984. De liederen in het Antwerps liedboek waarin
Fortuna figureert, zijn te vinden via het ‘Register van persoonsnamen en plaatsnamen’ in Van der
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O Fortuna. Tragiek, troost en vastberadenheid

Poel e.a. 2004 dl. 2, 569. Daaraan is toe te voegen lied 93 (radt van Avontueren). Voorts worden de
begrippen fortuyne, avontuer etcetera ook in een niet-gepersonifieerde vorm gebruikt. Zie hiervoor
de liederen 17, 50, 52, 119, 140, 147, 150, 189, 194, 200 en 215.
5

Bij een snelle verkenning via de Cd-rom Middelnederlands 1998 blijkt dat Aventure sterk overheerst
in teksten van voor het midden van de vijftiende eeuw; in teksten van later datum verschijnt Fortuna
zeer frequent. Dit geldt in het bijzonder voor rederijkersteksten en prozaromans.

6

Boëthius 1990, 87.

7

vgl. Konst 2003, 56.

8

Lied 124 is als geheel een opvallend pleidooi van een minnaar die, geplaagd door Fortuna, oproept
tot standvastigheid die tendeert naar lijdzaamheid.

9

Schuijt 1955, 51-52. Over deze tekst, en het verstand als remedie, zie Pleij 1990-b, 163-169.

10 Excellente cronike 1531, f. 223v. Over de Excellente kroniek, Oosterman 2001. De kroniek is hier geciteerd naar de druk die in 1531 verscheen bij Willem Vorsterman te Antwerpen.
11 Excellente cronike 1531, f. 224ra.
12 Berlijn, Staatliche Museen zu Berlin, Kupferstichkabinett, Ms. 78 B 12, f. 220v. Zie hierover Kren en
McKendrick 2003, 183-186. Over deze miniatuur: ‘The female figure among the living in the miniature The Three Living and the Three Dead, which illustrates the Office of the Dead, represents Mary;
the initials MM appear on her horse’s harness.’ (p. 185-186).
13 Uitgegeven door Jappe Alberts 1957; over de kroniek Van Vlaenderen 1984 en Pleij 1990-a, 58 (die
m.i. ten onrechte de typering van Maria’s gedrag positief opvat).
14 Jappe Alberts 1957, 144.
15 Jappe Alberts 1957, 145.
16 Jappe Alberts 1957, 150.
17 Jappe Alberts 1957, 154-155.
18 Zie hierover Van der Poel e.a. 2004 dl. 2, 301-302.
19 Over de auteur van de kroniek Jappe Alberts 1957, i-ii; Van Vlaenderen 1984. Over de auteur van
het lied is niets bekend, maar de propagandistische teneur ervan maakt duidelijk dat het moet zijn
ontstaan in kringen die belang hadden bij een stabiele situatie na de dood van Maria, en dus aan
loyaliteit aan het Bourgondische bestuur.
20 De omstandigheden rond haar val en ziekteverloop worden bevestigd door De Witte e.a. 1982. Ook
de aanwezigheid van veel van de in de kroniek genoemden, kan bevestigd worden, waaronder die
van Maximiliaan (anders dan, op basis van een aantal bronnen, nog verondersteld werd in de editie,
Van der Poel e.a. 2004 dl. 2, 302). Zie hiervoor Vander Linden 1934, 117.
21 Hommel 1945, 340-341.
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De fascinerende reikwijdte van
liederen uit het Antwerps liedboek:
het ‘liedeken van Sint Jacob’ (AL 20)
Hermina Joldersma

In ons werk aan de 221 liederen in het Antwerps liedboek zijn nog heel wat vragen
onbeantwoord en problemen onopgelost. Doordat de Deltareeks ons de beperking
oplegde om steeds de geïnteresseerde leek als lezer voor ogen te hebben, is niet elk
commentaar een artikel geworden, hebben we vijf en geen tien jaar aan de editie
gewerkt, en omvat de editie slechts twee en geen tien delen. Ik ben uiterst tevreden
met het resultaat: dit is de editie die deze prachtige bron verdient. Maar tegelijkertijd beseffen wij maar al te goed dat het laatste woord over deze fascinerende
liederen nog lang niet gezegd is.
Als voorbeeld van een onbeantwoorde vraag behandel ik hier een van de interessantste aspecten: de fascinerende ‘reikwijdte’ van Antwerpse liederen. Daarmee
bedoel ik hun verhouding tot, verband met en belang voor wat ik maar zal noemen
‘de grotere traditie’ – teksten in andere genres en andere talen, verhaaltradities die
veel meer omvatten dan dat ene lied, de stad Antwerpen, en zelfs het Nederlandstalige gebied. Een goed voorbeeld van zo’n onderzoeksuitdaging is ‘het liedeken
van Sint Jacob’,1 een lied waarover wij in onze editie het laatste woord zeker niet
hebben kunnen zeggen.

‘Ons’ lied en de verhaaltraditie
In 21 strofen van 5 regels vertelt het lied glashelder het verhaal van twee bekende
Sint-Jacobuswonderen: het galgenwonder en het kippenwonder. De oudste versie
van het galgenwonder dateert uit het midden van de twaalfde eeuw.2 Vader en
zoon maken een pelgrimstocht naar Sint Jacobus in Santiago de Compostela; in
een herberg langs de route stopt de valse waard ’s nachts bij de vader een beker
in zijn reiszak, beschuldigt hem de volgende morgen van diefstal, waarop de zoon
zich voor zijn vader opoffert en in zijn plaats opgehangen wordt. Na zijn bedevaart
te hebben volbracht, vindt de vader op de terugweg zijn zoon, door een wonder
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gered, nog levend aan de galg. De zoon wordt natuurlijk vrijgesproken en de waard
in zijn plaats opgehangen. In latere versies wordt dit verhaal op twee manieren uitgebreid. Er komt een moeder bij; zij is dan degene die vanwege haar grotere geloof
en liefde haar opgehangen zoon opzoekt en hem levend vindt. Ook wordt een kippenwonder toegevoegd: als de vader het galgenwonder aan de rechter (soms aan
de waard) voorlegt die net kippen aan het braden is, reageert deze ongelovig: ‘dat
is zo waar als deze kippen kunnen vliegen’ – en natuurlijk vliegen zij onmiddelijk
de deur uit.3
Ons ‘liedeken’ staat in de traditie van een nog verder uitgebreide versie: daarin
is de boosdoenster een meisje, een bediende of de waardsdochter, die verliefd
wordt op de pelgrimszoon. Als de vader haar liefdesverklaringen voor zijn zoon
afwijst, wreekt zij zich door een gouden beker in zijn reiszak te stoppen (in ons
lied is het de waardsdochter en is haar vader medeplichtig aan haar boosaardige
opzet). Verder verloopt het verhaal ongeveer hetzelfde: valse beschuldiging, opofferende zoon, volbrachte bedevaart, galgenwonder, kippenwonder. Het einde van
het verhaal is aangepast: niet alleen de waard wordt gestraft, maar de dochter wordt
ook gegeseld en opgehangen. De oudste versies van dit verhaal zijn van na 1400,
ongeveer een halve eeuw later dan het kippenwonder, en goed twee eeuwen later
dan de kern, het galgenwonder.4
Dit alles is zo ongeveer, in iets uitgebreidere vorm, in de commentaar van de
nieuwe editie te vinden. Toch is het verder overdenken van het lied en de daarbij
behorende traditie de moeite waard. Het is een van de liederen waarover wij het als
editeurs niet helemaal eens waren: met name het karakter van de vader in ons lied
leek mij anders, en negatiever, dan bijvoorbeeld in de oudste verhaalkern, maar
waarom dat zo zou zijn kon ik nog niet goed verklaren. Verder bleef ik zitten met
een gevoel van onbehagen over de rol van de kokette verleidster, die als boosdoenster par excellence het lied zo maar binnenvalt, onheil sticht en dan verdwijnt totdat
zij aan het einde kort en goed de doodstraf ondergaat. Eveneens was ik niet helemaal content met onze verklaring voor het tamelijk ongemotiveerde voorkomen
van een processie in strofe 19 en de functie daarvan in het verhaal. Tenslotte was ik
niet helemaal tevreden over onze opvatting van het lied omdat wij geen voldoende
verklaring hadden kunnen vinden voor de opvallend dramatische inslag van het
lied, met name de betekenis van het woord ‘spel’ in strofe 11.

Het aanvankelijke onbehagen: het karakter van de vader
In de meeste versies van het verhaal is de vader niets meer dan ‘de vrome, eenvoudige vader’, zoals Van Mierlo hem noemt.5 Volgens mij ligt die vroomheid in het
lied niet zo voor de hand. De vader spreekt zijn zoon aan ‘met liste’. Hoe is ‘met
liste’ op te vatten? In onze woordverklaringen hebben wij voor ‘verstandig’ gekozen
– doorgaans mogelijk.6 Maar het kan ook anders worden geïnterpreteerd. ‘List’
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betekent inderdaad ‘gevat’, ‘schrander’, ‘behendig’, maar vaak met een ongunstige bijsmaak, dus ‘slim’ met een element van achterbaksheid, een plan bedenken
dat in moreel opzicht dubieus is. Elders in het Antwerps Liedboek wordt ‘met liste’
steeds negatief gebruikt, bijvoorbeeld in verband met overspel of bedrog: ‘Want
met hare subtijle listen Si u wel plucken sal’ (44,3), ‘Dese Fransche, met nauwe
listen, Si berchden haer in een hout.’(175,4), ‘Ras nu, met liste in dees kiste! Mijn
man coemt! Ick hebt twaelf ghetelt!’ (188,8). ‘Met liste’ roept dus vragen op over
de intenties van de vader: wat voor een plan heeft hij? Een bedevaart, inderdaad,
die hij ‘een goede bedevaart’ noemt – waarmee hij zijn zoon overtuigt. Wat is in dit
verband een goede bedevaart?
Op die vraag lijken wij in strofe 3 een antwoord te krijgen: de twee zijn nauwelijks op weg of zij arriveren bij een herberg. Niets over lang lopen en moe zijn
– nu, dat is in een beknopt lied misschien ook niet te verwachten – maar de vader
reageert op een manier die, teruglezend, het ‘goede’ van de bedevaart in een ander
licht zet: ‘Wi willen ons ghelt verteeren / ende houden ons ghemack’. Ook ‘verteeren’ is enigszins dubieus: ‘opgebruiken’, vooral door overmatig eten en drinken.
In die geest wordt het meestal in het Antwerps Liedboek gebruikt, ‘opmaken’ in een
moreel twijfelachtige situatie, zoals de verbrasser in het internationaal bekende lied
166: ‘Dat ic nu soude verteeren / Dat heb ic tevoren verdaen’ (166,1) of de nietsnutten in lied 155: ‘Al verteeren wi tgoet: Wi dienen den heere van Selden Vroet
Die al verdoet’ (155,1). De vader wil bovendien in de herberg zijn ‘ghemack houden’, verbonden met ‘ghelt verteeren’ zijn zijn bedoelingen anders dan onschuldig
‘uitrusten’ (onze verklaring).7
Inderdaad blijkt de bewuste herberg meer te bieden dan eenvoudig onderdak
voor boetvaardige pelgrims. In strofe 4 is de waard aan het woord: hij heeft voor
zijn gasten ‘van den besten’ voorbereid en hij nodigt hen uit zich aan zinnelijk
genot over te geven. ‘Eet, drinkt en maak plezier’, zegt hij, ‘Wij willen van het
goede leven genieten!’

Een onverwachte figurante: de boosdoenster
Als vader en zoon aan tafel zitten, komt de waardsdochter ‘ghestreken’. ‘Ghestreken’ maakt onmiddelijk duidelijk, wat voor vlees wij in de kuip hebben: ‘komen’
met een moreel dubieuze intentie. Zo wordt ‘strijcken’ elders in het Antwerps
Liedboek gebruikt, bijvoorbeeld: ‘Mijn heer die cappelaen quam die Borchstrate
inghestreken’ (70,1) over een kappelaan die op een sexueel avontuurtje uit is. In
het lied over Sint Jacobus is er dus geen sprake van een onschuldig jong meisje,
maar overduidelijk van een doorgewinterde verleidster: zij komt vrijpostig binnenzeilen, ‘costelijk met duur gewaad’ en toont de zoon onmiddelijk ‘een fier ghelaet’.
Het is eigenlijk niet verbazingwekkend dat wij zo’n meisje in zo’n herberg aantref-
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fen – en het wordt weer duidelijker, wat de inhoud van het ‘goede’ van die ‘goede’
bedevaart zou kunnen zijn.
De dochter is opvallend vastberaden in haar slechte voornemen de zoon bij zich
te houden, ‘bouden’, dus zonder schroom, noemt het lied haar manier van doen.
Zij beschrijft de zoon als ‘edel ende fijn’: dat strookt met de verhaaltraditie van
deze versie, waarin de zoon in toenemende mate als knap en charmant afgeschilderd wordt, ‘a graceful adolescent whose charm works on everyone he meets’, in
de woorden van kunsthistoricus Emile Mâle.8 Vervolgens beschrijft een complete
strofe hoe de dochter haar plan van wraak bedenkt en uitvoert. Daarna verdwijnt zij
uit het verhaal, totdat zij aan het einde levend begraven wordt: een allergruwelijkste
straf die slechts gereserveerd was voor vrouwen, en slechts bij hoge uitzondering
werd opgelegd. Achter dit uiterst dramatische einde, uniek voor ons lied, wordt
nog even een punt gezet: ‘si haddet wel verdient’.

De processie
Deze straf wordt niet zomaar opgelegd, maar gebeurt in het kader een processie,
en deze processie is opnieuw een element dat alleen in het lied voorkomt. De
kippen van het kippenwonder vliegen ook in dit lied gewoon de deur uit (‘opter
straten’), maar niet zoals in sommige versies naar de rechter: zij vliegen regelrecht
naar ‘Sinte Dominicus huys daer alle die broeders saten’. Wie zijn die broeders:
monniken? pelgrims? De volgende strofe voegt een processie aan het verhaal toe:
‘die heeren’ (waarschijnlijk de rechters die ook in strofe 11 ‘die heeren’ genoemd
worden, waarschijnlijk aangevuld met ‘die broeders’ die net de kippen hebben zien
vliegen) roepen luidkeels de pastoor en de kapellaan op om in processie ‘onder dat
gherechte’ – dus naar de galg – te gaan. Verschillende interpretaties zijn voor deze
raadselachtige passage geopperd: mogelijk moest de geestelijkheid de twee wonderen bevestigen, of de veroordeelde naar zijn dood begeleiden, of de hele zaak werd
afgehandeld door de Dominikanen die verantwoordelijk waren voor de inquisitie.9
Problematisch is dat de ‘heeren’ in strofe 11 in verband met de veroordeelde zoon
wel gewoon met ‘de rechters’ vertaald kan worden. In elk geval is het niet geheel
duidelijk, waarom op dit moment een processie in het verhaal ingelast wordt.

Het lied als drama
Zowel de beschrijving van de handelingen als ook de handelingen zelf zijn opvallend dramatisch. De strofen zouden perfecte scènes voor een toneelstuk kunnen
zijn: je ziet de vader handenwrijvend de reis aan zijn zoon voorstellen, ‘een leuke
reis, – jongen!’; nauwelijks zijn ze op weg of ‘kijk nou eens, daar is een herberg!’;
de waard biedt alle aanwezigen ‘dromen van Cocagne’ aan, ‘kijk wat voor lekkers ik
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hier heb, jongens!’; de opgedoste en uitdagende dochter begint onmiddelijk met
die knappe vent te flirten; na de twee wonderen wordt een menigte opgeroepen
om aan de processie mee te doen, enz. De spreekbeurten zijn pittig, de beschrijvingen lijken een toneelgebeuren weer te geven, bijvoorbeeld de dochter die stiekem
zit te broeden en dan binnensluipt in de kamer van de slapende pelgrims om de
beker in hun reiszak te verstoppen.
In het algemeen staat het verhalende lied soms dicht bij het toneel en er zijn
verschillende voorbeelden bekend van een verband tussen de twee genres: zie bijvoorbeeld lied 73 uit het Antwerps Liedboek, het beroemde Het daghet in den oosten,
dat door Bredero gebruikt is als basis voor een toneelstuk.10 Maar het lied van Sint
Jacobus valt nog het meest op door de sterke dramatische inslag. Zou het niet zo
kunnen zijn dat de dichter van ons lied door een toneelstuk geïnspireerd werd,
of zelfs zijn verhaal op een toneelstuk baseerde? Die vraag is niet zonder meer
te beantwoorden, want er is in het Nederlands geen mirakelspel over deze stof
overgeleverd. Als wij verder kijken, blijkt dat er elders wel verschillende versies van
zo’n spel geweest zijn, mogelijk in Italië11 en met name in Frankrijk: behalve een
fragmentarisch overgeleverd Frans spel van rond 1495 – in de wetenschap vaak naar
de gegeven titel in de marge van het handschrift de Ludus sancti Jacobi genoemd12
– zijn er ook vermeldingen van een Miracle de monseigneur saint Jacques, dat helaas
niet overgeleverd is. Van dit laatste stuk weten wij wel dat het meermalen opgevoerd
is, bijvoorbeeld in Compiègne in 1502 door de broederschap van Sint Jacobus
aldaar, en in 1530 weer; ook in Troyes werd in 1523 een mystère de monseigneur saint
Jacques opgevoerd dat vier dagen duurde.13 Een tweede Frans toneelstuk, Miracle des
trois pèlerins de Saint-Jacques verschilt in bepaalde belangrijke opzichten van ons lied
en is daarom in dit kader van minder belang.14
Ondanks het ontbreken van een (hele) tekst is de zaak niet hopeloos. De 700
regels van de Ludus sancti Jacobi bevatten weliswaar alleen het begin van het spel,
maar zij hebben een dubbelproloog waarin vermeld wordt wat er in het navolgende
spel zal gebeuren. Net zo belangrijk voor onze kennis van de inhoud van het spel is
het feit dat een versie van het verhaal van de drie pelgrims meermalen is uitgebeeld
in kerkelijke kunst. Zo zijn er tenmiste acht gebrandschilderde glasramen van rond
1500 in kerken in Frankrijk, en verder verschillende fresco’s in Zuid Frankrijk en in
(Noord) Italie die de belangrijkste scènes van het verhaal afbeelden.15 Met name in
Frankrijk werden deze ramen geschonken door de geestelijke broederschappen die
met de betreffende kerken verbonden waren. Dit verband met de broederschappen
is belangrijk, want zij gaven niet alleen dergelijke geschenken, maar verzorgden
ook opvoeringen van geestelijk toneel, waaronder tableaux vivants, processies en
mirakelspelen. Emile Mâle bewijst dat veel van de geschonken kunstvoorwerpen,
met name de glasramen, met de dramatische activiteiten van de broederschappen
in verband gebracht moeten worden.16 Met andere woorden, op de geschonken
glasramen zijn onder meer vaak de belangrijkste scènes uit de mirakelspelen van
broederschappen afgebeeld.
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Dit geldt ook voor het Miracle de monseigneur saint Jacques. Ik neem als voorbeeld
een glasraam in Lisieux, dat jammer genoeg in 1944 vernietigd werd, maar waarvan
wel nog foto’s bestaan.17 De belangrijkste scènes zijn goed te herkennen: linksboven gaan ouders en zoon op weg, rechtsboven, onduidelijker, lijkt de herbergsscène
afgebeeld te zijn. In de volgende rij van drie ramen zien we het meisje de beker verstoppen terwijl de drie pelgrims doorslapen, daarna de beschuldiging en omsingeling van de pelgrims, en in het laatste deelraam wordt de zoon opgehangen. In de
tweede rij van drie ramen beeldt het eerste af, hoe de ouders op de terugweg hun
zoon levend aan de galg terugvinden (men kan zien dat Sint Jacobus hem optilt);
het middelste raam beeldt het kippenwonder ontroerend uit; tenslotte wordt in
het derde deel de zoon van de galg afgehaald. Onderaan, over de volle breedte van
drie raamdelen is een processie met geestelijken en leken te zien; het eerste deel
zou de geseling van het meisje kunnen voorstellen, maar dat is niet met zekerheid
te zeggen. Wel is deze processie, volgens Mâle, een vast onderdeel van zulke ramen
en daarbij zijn leden van de broederschap als deelnemers aan de processie afgebeeld.18 Mâle concludeert dat het mirakelspel ten grondslag ligt aan de voorstelling
op dit raam (en andere soortgelijke ramen): ‘close study of the windows devoted to
the miracle of St. James makes it clear that the artists who designed them did not
know the story in the Golden Legend, but depended on their memory of a recent
performance of the play’.19
Mâle gaat nog een stap verder, wat wel interessant is, maar van minder belang
voor ons: hij zoekt de oorsprong van de uitbreiding met de waardsdochter in de
dramatische behoeften van de mirakelspelen in de vijftiende eeuw. Voor een mirakelspel is het kernverhaal inderdaad tamelijk mager. Vader, zoon, waard, galgenwonder: alleen een paar mannen, een gebruikelijke straf; zelfs het kippenwonder
maakt het verhaal wel langer maar niet aangrijpender. Veel dramatischer is een
uitvoering met een hele familie, een emotionele moeder en een charmante tienerzoon, een geniepige waard die uitvoerig het goede leven in zijn herberg beschrijft,
een knappe meid die de zonde een pikant vleugje geeft, een processie met veel
acteurs om het galgenwonder te bevestigen en de geëigende zware straf voor het
meisje. ‘Thus presented’, concludeert Mâle, ‘the story was not only lifelike, but
also was something to interest a spectator’.20 Dit is een stelling die misschien niet
houdbaar zal blijken als de datering van de verschillende versies uitgezocht wordt:
met name de eerste versies van het verhaal schijnen ouder te zijn dan de eerste
opvoeringen van het spel. Toch strookt alles in het verhaal met wat wij weten over
de mirakelspelen van broederschappen in de vijftiende eeuw, en zal met name deze
versie heel geschikt geweest zijn als stof voor zo’n spel.
Wat is nu het verband tussen de inhoud van Ludus sancti Jacobi, de glasramen,
en het ‘liedeken van Sint Jacob’ uit het Antwerps Liedboek? Het gaat te ver in het
kader van dit artikel een uitvoerige vergelijking te maken, maar ik zal trachten
aan te tonen, dat het lied met een mirakelspel in verband gebracht zou kunnen
worden, net als de Franse glasramen. Er zijn een paar opvallende verschillen: in de
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Ludus sancti Jacobi komt een nar voor die ironisch commentaar op de gebeurtenissen levert, en verder een duivel die het meisje haar slechte gevoelens influistert en
haar als het ware een bezetene laat worden, maar op het raam en in het lied is geen
sprake van nar of duivel. Een ander tamelijk groot verschil is dat er in het spel en
op het raam drie pelgrims (vader, moeder, zoon) zijn en in het lied maar twee.
Toch worden bepaalde raadselachtigheden in het lied begrijpelijker als zij
bezien worden vanuit een toneelmatige achtergrond. Een daarvan is de dramatische inslag van verschillende figuren. Het kan zijn dat ik het karakter van de
vader toch te negatief inschatte, aangezien daar noch op het raam noch in het spel
aanwijzingen voor zijn, maar het zou de moeite waard zijn de verschillende versies
opnieuw te onderzoeken op de karakterisering van de vader, want het is wel zo dat
zo’n dubieus personage dramatisch interessanter is dan een vrome, bijvoorbeeld,
en bovendien zou een werkelijk godvruchtig man zich niet laten verleiden zo’n
herberg te bezoeken. Verder zou de zoon door het contrast met zo’n vader als
hyper-onschuldige, vrome zoon nog meer relief krijgen. In elk geval wordt met een
verwijzing naar een mogelijk dramatische oorsprong de kenschetsing begrijpelijker
van de dochter als pronkzuchtige verleidster, zinnelijk, vals en kwaadaardig, in haar
zinnelijkheid volhardend; zelfs nu de duivel niet voorkomt in het lied, lijkt haar
gedrag wel degelijk dat van een bezetene. Die bezetenheid verklaart ook waarom
zij de beker in de reiszak van de vader en niet van de zoon stopt: haar wraakzucht
geldt degene die haar van het object van haar zinnelijke verlangen afhoudt. De veel
hardere straf die zij krijgt – geseling en ophanging – zou als reactie op die duivelse
bezetenheid gemotiveerd kunnen zijn. Door haar levend te laten begraven heeft
onze dichter kort en bondig de ergste straf daarvan gemaakt; zijn motivatie ‘si haddet wel verdient’ is bijna een echo van ‘car ella so avia ganhat’ in het Franse spel.21
Ook de processie in strofe 19 wordt begrijpelijker als men zich voorstelt, dat onze
dichter een opvoering van het toneelstuk gezien had: zo’n processie kan op toneel
een prachtige afsluiting van de opvoering zijn geweest.
Maar met het vermoeden dat het lied op een toneelstuk gebaseerd zou kunnen
zijn wordt vooral het woord ‘spel’ in strofe 11 minder raadselachtig: ‘Mer hoe dat
spel ten eynde quam, Dat sult ghi verstaen’. In het lied functioneren deze twee
regels binnen het verhaal inderdaad als een interjectie om de aandacht van het
publiek vast te houden, zoals wij in de editie voorstellen. Maar in het mirakelspel
zou dit misschien een intermezzo zijn, waarin een speler als verteller optreedt die
het publiek toespreekt en zo een geruime tijdspanne overbrugt, namelijk de zesendertig dagen die de vader nodig heeft om zijn reis naar Compostela en terug te
maken. Ook de allerlaatste regels van het lied worden tegen de achtergrond van
een mirakelspel begrijpelijker: de verwijzing naar ‘dit wonder’ en de ‘veel broederen’ die daar ooggetuige van zijn geweest zou niet alleen op het oorspronkelijke
galgen- en kippenwonder wijzen, maar ook op de voorstelling van het verhaal in
een mirakelspel, bijgewoond op een pelgrimsreis, dus inderdaad letterlijk gezien
zijn door veel broeders (strofe 12, 3-5).
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Het blijkt dat alle versies van het verhaal van ‘het galgenwonder met boosdoenster’ – dus verhalen, glasramen, fresco’s, toneelspelen – zich bevinden langs de
belangrijkste pelgrimsroutes van Frankrijk en/of Italië naar Compostella.22 Aan
deze versies kunnen wij blijkbaar nog een belangrijke tekst toevoegen, de noordelijkste versie van het verhaal, ‘het liedeken van Sint Jacob’.

Besluit
Deze discussie kon niet in onze editie worden opgenomen: de lezer begrijpt misschien waarom. Er zou een heel artikel voor nodig geweest zijn, en bovendien veel
meer onderzoek dan ik zelfs tot nu toe heb kunnen doen. Toch is dit lied een uitstekend voorbeeld van de reikwijdte van de liederen in het Antwerps Liedboek. Oorspronkelijk had mijn lezing (om redenen die hier niet ter sprake kunnen komen)
de titel: ‘Het interessantste lied in het Antwerps Liedboek’. Natuurlijk zou ik niet willen beweren dat lied 20 ‘het’ interessantste lied in het boek zou zijn; ik zou nooit
zo een keuze kunnen maken uit de 221 liederen. Maar wel is het lied interessanter
gebleken dan zelfs ik aan het begin van mijn overwegingen, aangespoord door mijn
onbehagen met het karakter van de vader en de rol van de dochter, had kunnen
denken. Het blijft dus waar: ieder lied in het Antwerps Liedboek is een pareltje dat
verder onderzoek met verrassingen beloont; meer nog, ieder lied is een avontuur
dat onverwacht veel verder kan voeren dan men ooit zou hebben gedacht.
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Noten
1
2

Voor tekst en commentaar zie Van der Poel 2004, I: 46-49 en II: 83-86.
Henrard 1998: 331 verwijst naar de Codex Calixtinus, opgeschreven tussen 1139 en 1173. Echt bekend
werd het verhaal door de versie in Jacobus de Voragines Legenda Aurea (circa 1200): zie Van der Poel
2004: II, 84, en nog iets later door de exempelen van Caesarius von Heisterbach, die de herkomst van
de pelgrims naar Utrecht verlegt: zie Enklaar 1943: 186-189, vgl. Van Herwaarden 1998: 163.

3

De datering van deze twee uitbreidingen is nog niet voldoende uitgezocht. Als houvast wordt vaak
Hermann von Fritzlar genoemd, die rond 1345 een iets veranderde versie in zijn verzameling van
heiligenlevens opnam: zie Van Herwaarden 1998: 164, verder Enklaar 1943: 191.

4

Ook de datering van deze uitgebreidere versie is nog niet voldoende uitgezocht. Argumenten dat
deze uit de veertiende eeuw zou zijn, gaan terug op Wolf 1856, die een Duitse vertaling van de
Catalaanse versie geeft (p. 132-134). Wolfs globale datering voor de romancen in zijn verzameling
is gebaseerd op tekstinterne argumenten: de verhalen hebben een oude versvorm en oude thema’s;
de bronnen zelf zijn niet ouder dan de vijftiende eeuw, de meeste van de zestiende. Köhler 1900:
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223-225 herdrukt een Latijnse versie uit Spanje afkomstig, van 1533. De oudste Italiaanse fresco’s
met het verhaal dateren van iets voor 1440: zie b.v. Kaftal 1978: 452 (Cycle C: 1437).
5

Van Mierlo 1939: 3.

6

Daarmee zijn wij in goed gezelschap: b.v. Van Mierlo 1939: 4 vertaalt ‘liste’ als ‘overleg’; de studenten in Besamusca e.a. 1983: 3 vertalen ‘met liste’ als ‘met verstand van zaken’.

7

Met mijn achterdocht zwem ik wel tegen de stroom in: b.v. Van Mierlo 1939: 4 verzacht de voornemens van de vader met het woordje ‘wat’: ‘wij zullen hier wat geld uitgeven en wat uitrusten’.

8

Mâle 1986: 172.

9

Zie Van Mierlo 1939: 7; Enklaar 1943: 196; Besamusca e.a. 1983: 27; Van Herwaarden 1998: 164; Van
der Poel 2004: II, 85.

10 Van der Poel 2004: II, 188: het lied diende Bredero als aanleiding voor een toneelstuk, uitgegeven
1638.
11 Wolf 1856: 134 n. 134 noemt naar een andere bron (van Édélstand du Méril) een Italiaans mirakelspel, La Rapresentatione d’uno miracolo di Tre Pellegrini che andavano a S. Jacopo di Galitia, nuovamente
ristampata.
12 Zie de discussie in Henrard 1998: 328. Het fragment werd in 1855 ontdekt en door C. Arnaud in een
bibliofiele editie van 200 exemplaren uitgegeven: Ludus sancti Jacobi. Fragment d’un mystère provençal.
Marseille: Arnaud, 1858. Deze editie was mij helaas niet toegankelijk; jammer genoeg is het handschrift sinds 1894 zoek. De eerste 239 regels zijn uitgegeven door Bartsch; ik gebruikte een editie
uit 1904. Vaker wordt een deeleditie van 245 regels van Bartsch geciteerd naar zijn Chrestomathie provençale accompagnée d’une grammaire et d’un glossaire. 3e ed. Elberfeld: Friderichs, 1875, pp. 406-411.
13 Mâle 1986: 172; Henrard 1998: 335.
14 Ouy 1984; het fragmentarisch overgeleverde stuk motiveert de reis anders en voegt b.v. een boer
toe, die de pelgrims op hun weg naar Compostela misleidt. Zie ook Henrard 1998: 333-335; voor
mogelijke opvoeringen zie Henrard 1998: 336.
15 Voor een lijst van de ramen zie Mâle 1986: 172-173; voor de Italiaanse fresco’s zie Kaftal 1978: 452466; Kaftal 1985: 360-362; Kaftal 1986: 580-584.
16 Mâle 1986: 159-175; zie ook Mâle 1984: 324-329.
17 De beste reproduktie die ik tot nu toe heb kunnen vinden is een afbeelding in zwart-wit in Mâle
1986: 166. Ik heb geen afbeelding kunnen vinden van het raam in Châtillon-sur-Seine, genoemd
door Mâle 1986: 173, beschreven door J. Marilier, ‘Un miracle de saint Jacques: le vitrail du ‘pendu
dépendu’ en l’église Saint-Nicolas de Châtillon-sur-Seine’, in: La chanson de geste et le mythe carolingien.
Mélanges René Louis. Saint-Père-sous-Vézelay. Musée archéologique régional, 1982, t. 2, pp. 11631173. Volgens Henrard 1998: 336 is het verhaal hetzelfde.
18 Voor een duidelijker beeld van zo’n processie zie de afbeelding van een raam in Pont-Audemer:
Mâle 1986: 167.
19 Mâle 1986: 172.
20 Mâle 1986: 172.
21 Bartsch 1904: 443, regel 10.
22 Chocheyras 1975: 83-84, 113, 115. Dat er ook in andere opzichten relaties waren tussen het toneel
in Noord-Franse en Vlaamse steden wordt bewezen door Koopmans 2001, die trouwens in het kader
van zijn onderzoek geen spel over Sint Jacob noemt.
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der minnen seden in het Antwerps
Liedboek
Dirk Geirnaert

In de agenda van 2004 stond maandag 7 juni bij de medewerkers aan de nieuwe
Antwerps Liedboek-editie met rood gemarkeerd. Op die dag moesten de laatste gecorrigeerde drukproeven op de post en zou het werk erop zitten. De deadline werd
gehaald en er kon dus tevreden achterover geleund worden. Toch was er ook iets
van weemoed. De postzending in kwestie betekende immers tegelijkertijd het einde
van een stimulerend samenwerkingsverband. Ze betekende vooral ook het einde
van een periode van boeiende activiteit binnen het kader van een mooi editieproject, waarbij iemand die van het primaire filologische werk houdt ruim aan zijn
trekken kon komen. Het specifieke karakter van het Antwerps Liedboek dwong een
editeur er daarbij steeds toe om zich constant bewust te blijven van een der belangrijkste eisen die aan een tekstbezorger gesteld worden. Het liedboek wordt in zijn
221 liederen nl. zowel gekenmerkt door een ruime diversiteit in liedvormen en
onderwerpen als door een behoorlijke mate van stereotypie binnen die liedvormen
en onderwerpen (en de verwoording ervan). Het komt er dan ook op aan nooit
aan de verleiding toe te geven om ‘op de automatische piloot’ te gaan editeren,
ook al heb je ‘weer’ een dageraadslied te becommentariëren, of ‘weer’ een historielied, of ‘weer’ een minneklacht-in-traditionele-rederijkersformuleringen. De
grondregel voor de editeur hierbij is dat hij een op het eerste gezicht dubbelzinnig
lijkende houding tegenover zijn tekst dient aan te nemen. Enerzijds moet hij steeds
met een frisse blik tegen een nieuwe tekst aankijken, zonder de minste ‘toch niet
alweer een’-bijgedachte. Anderzijds moet hij ook altijd de verbanden blijven zien:
i.c. verbanden met andere liederen in het Antwerps Liedboek, met andere liederen
in de 15de-16de eeuw en met andere 15de-16de eeuwse teksten in het algemeen. Pas
met een dergelijke paradoxale ingesteldheid krijgt men een goede kijk op waar
het bij de teksten om gaat en herkent men b.v. ten volle het vakmanschap van de
rederijker die zich weet te plooien naar lexicale en formele eisen zonder dat dit ten
koste gaat van zijn woordkeuze of syntaxis. Dan pas ook ziet men de mechanismen
die de humor in bepaalde liederen doen ontstaan of neemt men zelf iets waar van
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de emoties in de teksten, zoals in de historieliederen waar een meisje een enthousiaste soldaat waarschuwt voor de gevaren van de strijd of waar een vorstin op haar
sterfbed afscheid neemt van haar kinderen, familie en onderdanen.
Het is echter niet de bedoeling om hier enige filosofische bespiegelingen rond
het werk van een tekstediteur ten beste te geven, maar wel om, zoals de titel het
aangeeft, de onbetrouwbaarheid van der minnen seden in het Antwerps Liedboek te
bespreken. In tegenstelling tot wat men bij deze titel misschien verwacht, gaat het
daarbij niet over de onbetrouwbaarheid van de liefde en over de wijze waarop die
bezongen wordt. Het onderwerp van deze bijdrage is prozaïscher en pragmatischer
dan dat: het betreft emenderingen in het Antwerps Liedboek.
Wie de lijst met emendaties in de editie na zou willen tellen zou zien dat er door
ons niet minder dan 415 keer in de tekst ingegrepen werd.1 Het gaat daarbij steeds
om tekstingrepen die ons verantwoord en noodzakelijk leken in een leeseditie zoals
die in de Deltareeks bedoeld wordt. Vaak zijn de geconstateerde tekstcorrupties niet
meer dan evidente zetfouten, maar geregeld gaat het ook om complexere gevallen,
zoals minder gemakkelijk te herkennen drukfouten, grammaticale onregelmatigheden of onbedoelde afwijkingen van rederijkersvoorschriften. Wat de door ons
doorgevoerde emendaties betreft valt het niet uit te sluiten dat over bepaalde gevallen gediscussieerd kan worden. Elke afwijking van de oorspronkelijke tekst is echter
steeds expliciet in de emendatielijst vastgelegd, zodat iedereen overal zelf vast kan
stellen wat Jan Roulans’ druk op de geëmendeerde plaats heeft.2
In de volgende bladzijden wil ik een aantal van onze emendaties presenteren
en bespreken, om zo inzicht te geven in de motiveringen waardoor we ons lieten
leiden en in de verschillende werkwijzen die we daarbij volgden. Aan het slot
wordt ook nog een extra emendatie meegegeven die ten gevolge van de hierboven
genoemde deadline de editie niet gehaald heeft, maar die naar onze overtuiging
markant genoeg is om via het achterdeurtje van dit artikel toch nog met de editie
verbonden te worden.

1. Shoon vrolijcke figuere
Lied nr. 33 is een van de vele lofzangen van een minnaar op zijn geliefde. Hij
bezingt haar vier strofen lang, waarbij hij zegt zich zolang hij leeft volledig aan haar
te willen onderwerpen. Zijn lofprijzingen rondt hij telkens af met de stokregel Dus
blijve ick dijn eyghen tot in mijn doot. In de derde regel van strofe 3 klopt de tekst niet
helemaal. Er staat:3
Naest u in swerelts begrijpen gheen (op de hele wereld geen)
Die therte beswaert dan ghi alleen,
Shoon vrolijcke figuere!
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Shoon, een typisch voorbeeld van een evidente zetfout, kan zonder discussie gecorrigeerd worden in Schoon. Maar ook met de combinatie vrolijcke figuere is wat aan
de hand. In het Antwerps Liedboek komen vrolijc en zijn spellingsvarianten nl. vooral
voor als bijvoeglijk naamwoord of bijwoord in verbindingen als een vrolijc liet, vrolijc
dansen of singhen, vrolijc sijn of maken, en nooit als attributief adjectief ter karakterisering van personen. De aanduiding vrolijcke figuere voor de geliefde lijkt bovendien
in tegenspraak met de twee voorafgaande regels, waarin uitdrukkelijk gezegd wordt
‘dat zij zijn hart bezwaart’. Onderzoek naar het overige gebruik van het woord figuere
in het liedboek (en van de synoniemen beelde en ymagie) helpt om het probleem op
te lossen. Dit onderzoek levert voor deze drie substantieven een aantal keren een
combinatie op, niet met vrolijc, maar met vroulijc of vrouwelijc, steeds ter omschrijving
van een mooie vrouw. Bovendien wordt de geliefde in het Antwerps Liedboek (en in
andere 16de-eeuwse liefdeslyriek) door de man vaker omschreven met een drieledige
woordcombinatie bestaande uit een algemeen omschrijvend zelfstandig naamwoord
als figuur, wesen, beeld, dracht, ader e.d., voorafgegaan door het adjectief vrouwelijk dat
zelf weer - net zoals hier - een bijwoord als rein of schoon voor zich heeft.4 AL 33 geeft
daar in zijn aanvangsregel nog een extra vindplaats voor: het lied opent met het vers
Din eygen, certeyn, reyn vroulic saet / Blijf ic. Kortom, het gaat in AL 33:3,3 niet om een
schone vrolijke figuur, maar om een schone vrouwelijke figuur, een mooie vrouw. Emendatie van vrolijcke in vroulijcke leek dan ook een logische ingreep.

2. Der minnen seden
De frase der minnen seden uit de titel van deze bijdrage is te vinden in AL 103. Het
lied is een beurtzang, en opent in strofe 1 met de man die zijn onvoorwaardelijke
trouw betuigt aan de vrouw die hij bemint:
‘Ic hads mi onderwonden
Van eender joncfrou fijn. (Ik had omgang met een mooie jonkvrouw)
Si snijt mi diepe wonden
Al in dat jonghe herte mijn.
Och, hoe mocht ic haer dienen,
Haer gestadich dienaer zijn!
Al heeft si mi ghevanghen,
Haer vrij eyghen wil ic zijn.’

In strofe 2 komt vervolgens de vrouw aan het woord:
‘Het is der minnen seden,
Dat si ongestadich zijn.
Si spreken schoone woorden;
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Int herte en meynen zijs niet.
Van den eenen totten anderen:
Gheen trou daer en si.
Hi sprac met valscher herten:
“Och, ghi zijt die liefste mijn!”’

De moeilijkheid schuilt in de beginregels van deze tweede strofe en dan meer
bepaald in de (niet meteen verdacht lijkende) verbinding der minnen seden.5 Daarin
is minnen, in tegenstelling met minnen in de voorbeelden waaraan in noot 5 gerefereerd wordt, geen genitief enkelvoud, maar meervoud, zoals blijkt uit het gebruik
van het meervoudige voornaamwoord si in vs. 2 en 3 dat naar minnen terugverwijst. Minnen betekent hier dus niet ‘de min, de liefde’, maar het verwijst naar de
minnende personen zelf. Het vers kan daarbij dan verklaard worden als: ‘het is
geliefden eigen dat ...’. Dit is semantisch niet onmogelijk: minne kan metonymisch
inderdaad verwijzen naar de persoon op wie de liefde gericht is en dan de betekenis ‘geliefde’ aannemen.6
Tegen deze metonymische interpretatie valt echter wel het een en ander in te
brengen. Zo is minne bij een dergelijk gebruik zo goed als altijd een aanspreking of
koosnaam, wat hier niet het geval is. Bovendien is hier de vrouw aan het woord, een
van de betrokken partijen. De mededeling uit haar mond ‘dat het geliefden eigen
is onbetrouwbaar te zijn’ (vs. 1-4) zou dan ook van een opmerkelijke openhartigheid en zelfkritiek getuigen. Een oplossing voor het vastgestelde interpretatieprobleem van der minnen seden is echter eenvoudig. Voor ogen houdend dat in strofe
2 de vrouw spreekt, leek het ons - na enige aarzeling - verantwoord om daar niet
langer der minnen seden te lezen, maar wel der mannen seden. Een dergelijke lezing
strookt probleemloos met de rest van de strofe en de rest van het lied.

3. Mijn lichaem weert
Bij een volgend type emendatie gaat het niet om een gewone, al dan niet snel te
ontdekken zetfout, maar om fouten tegen de vormeisen bij bepaalde liederen. Een
goed voorbeeld daarvan is te vinden in AL 64, een amoreus liedeken waarin twee
geliefden hun verdriet uiten over de onmogelijkheid van hun relatie. Het lied is
een rederijkerslied, wat duidelijk blijkt uit de gebruikte woordenschat (Venus’ secreten, opstinaet, bloeme minjoet, Venus’ conroot, mannelic greyn, geeft orconde, yent enz.). Ook
in de rijmen komt een rhetoricaal vakman naar voor: het lied heeft een kunstig en
foutloos rijmschema voor de eindrijmen (aaaabbb), gecombineerd met een consequent middenrijm (aaaabb) in de verzen 1-6 van elke strofe:
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1 ‘Hoe coemt dat bi, scoon lief, laet mi dat weten,
Dat ghi nu mi vol drucx laet, ongemeten?
Ghi wist dat wi wisten Venus’ secreten,
Noch meer weet ghi, hoe moechdijt vergeten?
Seer opstinaet (afwijzend) sidy van uwen sinne,
Oft quaden raet is u ghegeven inne.
Dus sterve ick uut liefden, door u minne.

Met het middenrijm in de verzen 5-6 van strofe 3 lijkt echter iets verkeerd gegaan
te zijn:
3 Bloeme minjoet (bevallig), oorlof tot allen tijden:
Snoots nopen groot coemt mi fellic bestrijen.
Venus’ conroot (strijdperk), waerdoor ic come in lijden,
Sal na mijn doot een ander meer verbliden.
Mijn lichaem weert, gedoot met Venus’ brande,
Dootverwich en bleec, neemt voor een offerhande...
Dus stel ic, lief, mijn lijf ende siel te pande.’

De woorden weert / bleec leveren geen correct middenrijm op, tenzij de dichter zich
hier tot assonerend rijm wou beperken. Dit kan niet zijn bedoeling geweest zijn,
omdat in dat geval de verzen een nogal arrogant beeld van de minnaar laten zien:
de minnaar sterft van liefdessmart waarbij hij dan zijn geliefde nog zijn lichaem weert
(‘zijn waardevol lichaam’) als offerande aan wil bieden. De minnaar is echter, zoals
het hoort, een bescheiden man, wat meteen duidelijk wordt wanneer men voor het
middenrijm uitgaat van een volrijm met bleec als ijkpunt voor de correcte rijmklank,
en weert vervolgens emendeert tot weeck (‘verzwakt, slap’). Deze ingreep, waardoor
de verbinding haar in de context passende inhoud terugkrijgt, wordt bovendien
ondersteund door de zg. Brugse fragmenten7 waar dit lied eveneens op voorkomt
en dat in deze passage inderdaad het rijmpaar weeck / bleeck heeft.
We willen er hierbij echter wel op wijzen dat het bij de editie niet de bedoeling
geweest is om alle formele onregelmatigheden die zich in de liedteksten voordeden weg te werken. Formele afwijkingen bij b.v. de oude liederen die uit de orale
overlevering stammen, zijn niet als te corrigeren fouten te beschouwen aangezien
het aan dit soort liederen inherent is dat daar de beperkingen die rijm en metrum
opleggen, veel minder streng zijn. We hanteerden daarom bij het emenderen van
formele onregelmatigheden de regel om alleen in te grijpen bij liederen die duidelijk afkomstig zijn uit een rederijkersmilieu, omdat men daar de formele aspecten
van de tekst juist heel bewust hanteert.
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4. Mi en can mi niet ontbringhen
In de editie werd ook een aantal fouten tegen de grammatica gecorrigeerd.8 Correcties als So blijft mijn herte in drucke versmoort uit So blijf mijn herte in drucke versmoort
(AL 120:2,8) of Wel sadt werden wi noch tavont vonden uit Wel sadt werden wi noch tavont
vondt (AL 155:8,1) zijn daarbij vrij voordehandliggend. Maar soms blijkt de tekstcorruptie complexer van aard te zijn en wordt die niet opgelost door alleen maar
het toepassen van de correcte grammaticale regels. Een voorbeeld daarvan biedt
Van den leeraer opter tinnen (AL 55), een van de populairste geestelijke liederen van
de late Middeleeuwen in de Nederlanden en Duitsland. Voor een vlot begrip van de
hieronder te ontwikkelen gedachtegang, geef ik hier eerst de tekst van het lied.
55 Van den leeraer opter tinnen

5

Die jongelinc sprac: ‘Mi en can mi niet ont-

bringhen;
1 Hoe luyde sanc die leeraer opter tinnen:

Ic wil gebruycken dat leven mijn

‘So wie met sonden is beswaert,

Met dansen ende springhen.

God laet hem wel verwinnen

Si moeten sterven, die veyghe (ten dode gedoemd) zijn;

Ende keere zijn herte tot Godewaert,

Laet ons gaen drincken den coelen wijn.

Eer hem die doot den wech ondergaet.

God sal ons wel ghehingen (toestaan).’

Si zijn wijs, diet connen versinnen!
2 Och edel mensce, denct dat ghi moet sterven!

6 Die leeraer sprac: ‘Dit leven en mach niet

En maect ghi u niet van sonden quijt,

dueren,

Gods Rijcke moet ghi derven.

Mer het verkeert so menichsins

Ghi hebt dicwijls versuymt den tijt;

In also corter uren.

Ten si door Gods genadicheyt,

Waerdy van den sinne mijn,

Die helle moet u erven.’

Als ghi mi dunct vol sonden zijn,
Ghi en soudt niet doen dan trueren.’

3 Ende dat verhoorde een jongelinc, jonc van

7 Die jongelinc sprac: ‘Men can mi niet ontraden,

jaren.

Dat ic dese werelt soude scheyden van

‘Leeraer,’ seyt hi, ‘doet mi gewach:

Ende leven in versmaden.

Hoe moechdy dus gheberen (tekeergaan)?

Ic sal mi beteren als ic can.

Ick sal noch leven menighen dach

Der werelt vruecht ende haer gespan (gezelschap)

Ende hebben blijschap als ick plach,

En can ic niet versaden.’

Daerna met Gode varen.’
8 Die leeraer sprac: ‘Ghi dunct mi buyten keere
4 Die leeraer sprac: ‘Dat is seer hooge vermeten!

(dwaas),

Waer zijn u ghesellen nu

Dat ghi der werelt vruechden kiest

Die bi u waren gheseten?

Voor dat leven van Onsen Heere.

Si hadden der jaren so veel als ghi:

Siet dat ghi so niet en riest (dwaas handelt),

Waer zijn si nu? Berechtes mi!

Dat ghi dat Rijcke Gods verliest,

Die wormen hebbense gheten.’

Dat dueren sal ymmermeere!’
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9 Die jongelinc sprac: ‘Sal ick Gods Rijcke derven?

13 Die jongelinc sprac: ‘Die werelt wil ic laten!

So claech ic mijnder armer sielen misval,

Ick wil Gode dienen altijt

Dat ic sal moeten sterven!

In minnen ende in charitaten,

Ic hebbe gemist den rechten pat.

Ende draghen eenen grauwen rock.

Wat sal ic doen, berecht mi dat,

Al waer ick alder werelt jock,

Dat ic schouwe der hellen erven?’

Ick hope, het sal mi baten.’

10 Die leeraer sprac: ‘Wildi in duechden risen?

14 Die leeraer sprac: ‘Ghi segt alte wale.

Den rechten wech te Godewaert

Doet der werelt sonden af:

Wil ic u so gheerne wisen,

Het brenget u in die sale

Daer nemmermeer en is verdriet.

Daer Gods enghelen singhen lof.

Doet altoos wel, en twifelt niet,

Doet altoos wel, quijt u belof

God sal u siele spijsen.’

Ende schouwet der hellen quale.’

11 Die jonghelinc sprac: ‘Sal ic zijn verloren?

15 Die jongelinc sprac: ‘Die quale moet ic scou-

So mach mi wel rouwen dat leven mijn,

wen!

Dat ic oeyt was gheboren!

Ic wil Gode dienen altijt.

Ic wil schouwen der hellen pijn,

Die werelt wil ic verdouwen

Sodat mijn arm siele mach zijn

Ende maken mi van sonden quijt,

Hierna met Gode vercoren.’

Dat ic van Gode niet en hoore verwijt.
Ick duchte, het soude mi rouwen.’

12

Die leeraer sprack: ‘Wildi u sonden gaen

16 Die leeraer sprac: ‘Overdencken wi onse

bedincken

sonden

Ende leven op Gods genadicheyt,

Ende dienen den Here met herten devoot,

Sijn Rijck sal Hi u schincken.

Die doorsiet alle gronden;

Siet dat ghi u daertoe bereyt,

Ende beteren ons met haesten groot,

Oft ghi moet, voorwaer gheseyt,

Eer ons coemt aen die bitter doot:

In die eewige allende sincken!’

Wi worden salich vonden.’

AL 55 is een dialooglied waarin een geestelijk leidsman een jonge kerel oproept
zijn losse levensstijl te laten varen; de jongeman wil daar aanvankelijk niet op
ingaan, maar komt toch bijtijds tot inkeer. De beginregel van strofe 5 is problematisch: de woorden van de jongeman (Mi en can mi niet ontbringhen) leveren een
grammaticaal incorrecte constructie op. Een mogelijke emendatie hier is om Mi
en te vervangen door Men, waardoor de syntactisch correcte zin Men can mi niet
ontbringhen ontstaat. Deze emendatie werd ook in Vellekoop e.a. 1972 toegepast,9
waarbij ontbringhen verklaard werd als ‘afhandig maken’. Deze ingreep heeft nog
een verrassend neveneffect dat extra steun aan de emendatie lijkt te geven, omdat
er juist op die manier ook een patroon zichtbaar wordt in de antwoorden van de
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jongeman. De beginregels van zijn opeenvolgende antwoordstrofen lijken na het
inleidende Die jongelinc sprac nu steeds twee aan twee ‘koppeltjes’ te vormen die
elkaar in hun zinsstructuur telkens weerspiegelen:
(5,1) Men can mi niet ontbringhen
(7,1) Men can mi niet ontraden
(9,1) Sal ic Gods Rijcke derven?
(11,1) Sal ic zijn verloren?
(13,1) Die werelt wil ic laten!
(15,1) Die quale moet ic scouwen!

Toch kleven er ook enkele bezwaren aan de voorgestelde emendatie. Een eerste is
het feit dat het werkwoord ontbrengen een verdacht karakter heeft. Heeft een dergelijk werkwoord wel ooit bestaan? Het is niet te vinden in het WNT of MNW en een
zoekactie in de tekstencollectie van de Cd-rom Middelnederlands levert er alleen nog
een vindplaats van op uit de geestelijke liedbundel Een suverlijc boecxken uit 1508. In
de slotstrofe van lied 22, een kerstlied, wordt daar n.a.v. de geboorte van Christus
gezegd:
Nv vrolijc singt
Ende sijns ghedinct,
Dese vruecht ons alle vruecht ontbrinct.

Maar deze vindplaats is evenmin eenduidig te interpreteren10 en ze moet bovendien alweer met het nodige wantrouwen bekeken worden aangezien ook hier een
kopieer- of zetfout in het geding kan zijn: in een andere versie van dit kerstlied
komt nl. niet ontbrinct voor maar wel het meer gewone inbringt (‘verschaft’).11 Een
ander bezwaar tegen de voorgestelde emendatie is dat geen van de veertien parallelle versies die er van Van den leeraer opter tinnen bekend zijn, een tekst met het
werkwoord ontbrengen biedt.12 Ook het patroon dat we bij de drie antwoordparen
meenden te herkennen, is misschien toch niet meer dan toeval – en dus geen
argument ten gunste van de emendatie – want ook dit komt in geen van de parallelle versies terug. Wel hebben die versies voor de regel in kwestie zo goed als altijd
de lezing Ic en can mi niet bedwinghen (of een daarmee overeenkomende variant).
Hoewel we bij de editie de stelregel huldigden om bij tekstkritische ingrepen uiterst
terughoudend te zijn met het gebruik van lezingen uit andere versies,13 hebben we
er op basis van de hier beschreven vaststellingen toch voor gekozen om AL 55:5,1 te
emenderen naar de tekst zoals die in de meeste andere versies ervan voorkomt.
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5. Een eycken rozijnken
Tot slot wil ik nog even stilstaan bij de behandeling van een verzenpaar uit AL 24,
dat voor ons een van de meest problematische plaatsen van het Antwerps Liedboek
bleek te zijn. De tekst van het lied gaat als volgt:
24 Een nyeu liedeken
1 Den mey moet wech na tsomers saysoen,

4 Amoreuselijck zijnde vergadert dan,

Den winter is voor ooghen.

Tmoet alle vruecht passeren!

Ghi minnaers, coemt helpen ende bistant doen,

Met nyet meer volckx dan wijf ende man

Eer si, brandich, verdrooghen.

Moecht ghi dan majoleren (plezier maken)

Door des winters virtuyt

Ende na des winters aert

Gheen cruydeken en spruyt,

Maertsbier of wagebaert (namen van twee populaire

Voor bloemkens groeyen biesen.

biersoorten)

Het doet knyedick sneeuwen ende vriesen.

Met een poeyerken bestroeyen:
Verfraeyt siel ende lijf int poyen (drinken).

2 Van sanghe so zijn dye voghelkens ghespent

5 Een eycken rozijnken dat hooge laeyt,

Ende seer truerlijc ghedoken.

Tgeeft een natuerlijc luesen,

Den vorst der velden jeucht doot ende schent,

Al ist dat buyten haghelt, reghent oft waeyt,

Die sonne staet int beloken.

Dat doet de kaecxkens blosen.

Voor tcoeldauwich rosier

Al is die winter stranck,

Prijst men dan een goet vier,

Haer nachten, die zijn lanck:

Den heyrt die valt te cleene.

Om vrolijc te zijn ter tijcke (in bed)

Die velden staen alleene.

Het is een heymelijc rijcke!

3 Dye bonte craeyen zijn alleen int lant

6 Princelijcke vroukens, seer aerdich geplucht

Als si wel moghen souden.

(bijeen),

Deen blaest, dander clippertant,

Coemt met u lief ter bane.

Ende si zijn blaeu van couden.

Die sterrekens staen en quicken aen die lucht,

Ghi liefkens, twee en twee,

Seer claer so blinct die mane.

Moecht door de coude snee

Sinct, clinct, joct ende speelt!

Te velde nemen u ganghen

Indien dat u verveelt,

Ende daer snotvincken vangen!

Condy u niet verwermen,
Vliecht in uus liefkens armen.

AL 24 is een winterlied dat in de eerste drie strofen de negatieve kanten van de
winter beschrijft: bloemen en planten zijn verdwenen, de velden liggen braak, de
vogels zwijgen, het sneeuwt en vriest, en geliefden die zich buiten wagen lopen
gegarandeerd een verkoudheid op. Vanaf strofe 4 klinkt echter een ander geluid.
Het lied laat nu zien dat de winter voor minnaars ook de ideale tijd is om, in de
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gezelligheid van een intieme tête-à-tête en bij een lekker glas, te genieten van elkaars
gezelschap en om tijdens de lange nachten volop plezier te maken in bed.
Het waren vooral de openingsregels van strofe 5 die ons de nodige hoofdbrekens kostten. Wat betekende een eycken rozijnken dat hooge laeyt? Was eycken hier zoals
in AL 179,5:1 een diminutief van ‘ei’? Dat leek weinig waarschijnlijk, want waarom
zou een combinatie van een eitje en een rozijntje hoog kunnen laaien? Meer
perspectief bood het om eycken te interpreteren als ‘van eikenhout’, maar wat was
dan ‘een eikenhouten rozijntje’? Rekening houdend met de mogelijkheid dat het
‘natuurlijk lozen’ uit de volgende regel misschien wel verwees naar de natuurlijke
aandrang en de daarbijhorende lichaamsfunctie die samengaan met veel drankgebruik, opteerden we ervoor om in het eikenhouten rozijntje een omschrijving te
lezen voor ‘wijn uit een eikenhouten vat’. De hele regel interpreteerden we dan als
‘een goed glas wijn dat iemand lekker verwarmt (dat hooge laeyt)’. We bleven weliswaar met het onbehaaglijke gevoel zitten dat het niet meteen de sterkste annotatie
uit de editie was, maar iets plausibelers konden we niet bedenken. Wel weken we in
onze interpretatie af van de uitleg van Florimond Van Duyse (en van Hellinga, die
in 1941 op Van Duyses verklaring verder bouwde) die in zijn studie over het oude
Nederlandse lied eveneens met deze passage geworsteld had.14 In zijn commentaar
bij de tekst verklaart hij een eycken rozijnken als ‘een bosseltje eikenhout’, ‘want,’
aldus Van Duyse, ‘volgens Skeat, Etym. Engl. Dict. beteekent raisin in het Oudfrans
ook “tros, bos”.’ Zijn verklaring van eycken rozijnken als ‘een bosje eikentakken’ lijkt
aanvaardbaar, zeker in combinatie met dat hooge laeyt, maar om erbij uit te komen
moet men toch een behoorlijke omweg maken, nl. via een betekenis van raisin in
het Oudfrans, gevonden in een Engels etymologisch woordenboek.
De oplossing moet echter minder ver gezocht worden dan wij en Van Duyse
deden. Dit bleek toen ik toevallig het rederijkersrefrein met de stokregel ‘Wat ic
huer doe, kin canse niet ghepaeyen’ onder ogen kreeg, door Dirk Coigneau besproken
in de bundel Tegendraads genot.15 In dit refrein beklaagt een man er zich over dat hij
het zijn vrouw nooit naar de zin kan maken: hoe hard hij zich ook inspant, altijd
vindt ze wat te klagen. Zo zegt hij b.v. in strofe 3:
Om huer eten cokyc patrysen en snipkins,
Tvleeskin suuchse of, en de beenkins cnaghic...
Ick heffe huer stert (sleep) up, ick rape huer slipkins.
Huer troeckskins (pannetjes) screpic en huer kuekene vagic.
“Ghelieft u yet anders, lief?” dit vraghic,
Omdatse van huer selven maect zoveil quax (zich zo zwakjes voordoet).
Sceltseme, smytseme (slaat ze me), dat verdraghic.
Ic vaghe huer scoens ende ic wryve huer clacx (vlekken),
Noch vintse an myn wercken altyt wat lacx (een gebrek),
Al doe ic mynen wille naer den hueren draeyen.
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Op een andere plaats zegt hij echter ook:
Legghic goet vier an, sy secht ick verbroeyse (verschroei haar),
En een rysekin dunct huer te zeere laeyen.

Het is duidelijk dat deze twee regels uit het refrein ‘Wat ic huer doe ...’ ons de gezochte oplossing aanreiken: het gaat in AL 24:5,1 niet om een rozijnken maar, via een of
meer kopiisten- of zetfouten, om een riseken. Het vers kan men daarbij vrij vertalen
met ‘een lekker brandend houtvuur van eikentakken’. Een dergelijke lezing vindt
ook steun in het WNT, waar i.v. Rijs (I) het gebruik beschreven wordt van rijs als
collectivum met de betekenis ‘brandhout’ of ‘takkenbos’. Van Duyse had het dus al
correct gezien, alleen klopte de onderbouwing van zijn interpretatie niet.
Samen met de rest van de context in strofe 4 en 5, helpt deze verklaring vervolgens
ook om de inhoud van de tweede regel in AL 24:5 beter te begrijpen. Het woord
natuerlijc moet daar zeer waarschijnlijk verbonden worden met natuur in de betekenis ‘sexuele drift, voortplantingsdrang’;16 in combinatie met luesen, ‘van zich uit
laten gaan, lozen’ vormt het dan een van de vele omschrijvingen in het Antwerps
Liedboek voor ‘vrijen’. AL 24:5,1-2 kan, na de emendatie van rozijnken in riseken, dan
ook het best vertaald worden als: ‘Een hoog oplaaiend vuur van eikentakken: ’t
stimuleert tot een lekkere vrijpartij!’.
Ik keer terug naar mijn openingszin en stel vast dat deadlines zowel een zegen
als een vloek kunnen zijn. Ze vormen doorgaans een handige stok achter de deur
en zonder die deadlines was de nieuwe editie van het Antwerps Liedboek er nu misschien nog steeds niet. Maar soms zijn ze ook de oorzaak van redelijk wat frustratie. De hier beschreven inzichten rond AL 24:5,1-2 werden nl. pas verworven een
aantal weken na de hierboven al vermelde, onverbiddelijke deadline van 7 juni.
De nieuwe bevindingen konden dus niet meer in de drukproeven meegenomen
worden. Het emendatievoorstel van een eycken rozijnken en de interpretatie van een
natuerlijc luesen dienen dan ook beschouwd te worden als de eerste errata bij de
uitgave. Waarbij wij dan natuurlijk meteen wel de kanttekening willen maken dat
de Antwerps Liedboek-editie gelukkig ook nog steeds zeer veel nieuwe én correcte
informatie biedt.
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Noten
1

De lijst is in de editie te vinden in dl. 2 op p. 502-512; naast deze 415 ingrepen hebben we in de
commentaren ook geregeld suggesties voor betere lezingen gegeven zonder die in de tekst zelf te
verwerken.

2

Men zie daarvoor de door ons gemaakte diplomatische transcriptie, te vinden op de DBNL-website
(www.dbnl.org).

3

De hier aangehaalde tekstvoorbeelden zijn alle afkomstig uit de nieuwe editie; om de correcte kijk
op de geschetste problematiek te behouden heb ik daarbij wel telkens de emendaties eerst weer
teruggedraaid.

4
5

Zie b.v. ook WNT i.v. Vrouwelijk, de bet. 1, a).
Ik noem deze verbinding ‘niet meteen verdacht’ omdat ze vaker aan te treffen is in Middelnederlandse teksten: een snelle zoekactie in de tekstenverzameling van de Cd-rom Middelnederlands levert
tien verschillende teksten op met een of meer vindplaatsen van de verbinding der minnen sede(n)
of zede(n), vooral in Hadewijch, maar verder o.m. ook in Ruusbroec, Hildegaersberch, Potters Der
minnen loep en een berijmde commentaar op het Hooglied.

6

Zie MNW i.v. Minne, bet. 3) en WNT i.v. Min (I), bet. 4, 5de alinea).

7

Fragmenten van een iets latere druk van het Antwerps Liedboek, ontdekt in een 16de-eeuwse registerband die in het stadsarchief te Brugge bewaard wordt (zie verder onze editie dl. 2, p. 31 en 47).

8

Het is nog maar de vraag of hierbij strikt genomen wel van ‘fouten tegen de grammatica’ gesproken
mag worden. Het zou wel eens zo kunnen zijn dat ook die fouten gewoon zetfouten zijn die daardoor toevallig ook voor een grammaticale anomalie zorgen.

9

Zie Vellekoop e.a. 1972, dl. 2, p. 168.
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10 Ontbrinct lijkt hier de betekenis “opleveren, brengen” te hebben, hoewel men ontbrinct ook kan
interpreteren als “overbodig maken”, een betekenis die naar die van “ontnemen” toe te praten is.
11 Zie Scheurleer 1889, p. 32. Voor inbrinct ‘verschaft’, zie WNT i.v. Inbrengen, bet. 19), waar ook de
combinatie vruechde inbringen voorkomt. Wat verder nog het eventuele bestaan van een werkwoord
ontbrengen betreft: via Google vond ik op het internet zeven voorkomens van een dergelijk werkwoord, maar het bleek daarbij steeds te gaan om tekstplaatsen (tikfouten?) waar ontbreken (5x),
uitbrengen (1x) of opbrengen (1x) bedoeld werd.
12 Elf van de veertien zijn Nederlands; ze worden alle opgesomd in Koepp 1929, p. 198-200 en dateren
van het eerste kwart van de 15de tot het eerste kwart van de 17de eeuw.
13 Zie onze editie dl. 2, p. 502.
14 Zie F. van Duyse 1903-1908, p. 731-733 en Hellinga 1941, p. 191.
15 Zie Coigneau 1996, p. 187-193.
16 Zie b.v. MNW i.v. Nature, bet. 7).
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Moderniteitskritiek in de poëzie van
Mustafa Stitou
Jos Joosten en Thomas Vaessens

Tijdens een thema-avond over Het nieuwe Nederland van de VPRO-televisie in
2003 las Mustafa Stitou een drietal voor dat ‘nieuwe Nederland’ weinig vleiende
gedichten voor. Het laatste heette ‘Subtopia’ en ging over de Vinex-wijken die overal in de polder zijn neergezet, en over de zelfbenoemde ‘pioniers’ die er gezellig bij
elkaar zijn gaan zitten. ‘Schuilt er geen oneindig soort/Genoegzaamheid in zulke
oorden?’, vraagt Stitou zich in de laatste regels af. Genoegzaamheid is, volgens Van
Dale, ‘tevredenheid’, maar de lezer associeert het woord onwillekeurig met het veel
gangabaarder ‘zelfgenoegzaamheid’: de tevredenheid met zichzelf van middenklasse angsthazen, gebaseerd op orde en op het onderscheid tussen ‘wij’ en ‘zij’:1
en wie niet te categoriseren valt
in een aparte doos – woonkamers wemelen
van geruchten over een pedofiele buur
en asielkampen moeten het liefst
aan de horizon staan, zo scheidt men
het goede van het zwarte

Hier is een kritisch dichter aan het woord die niet alleen korte metten maakt
met de truttige lelijkheid van de Vinex-wijken, maar de vinger legt op een aantal
onaangename menselijke eigenschappen: zelftevredenheid, xenofobie, racisme.
En omdat de pionierende ‘klootjes’ in zijn gedicht het goede van het zwarte willen
scheiden, is ook duidelijk dat het hier om blank racisme gaat. Gegeven ook het feit
dat Stitou, net als bijvoorbeeld Hafid Bouazza, Fouad Laroui en Abdelkader Benali
een zogenaamde N.S.M.A.N.N. is (een ‘Nederlandse Schrijver van Marokkaanse
Afkomst met Nederlandse Nationaliteit’, de term is van Bouazza),2 lijkt de conclusie
gerechtvaardigd dat de onaangename menselijke eigenschappen in het geciteerde
gedicht als Nederlandse, of anders wel als westerse eigenschappen worden gepresenteerd.
Nederlandse Letterkunde • Jaargang 10 • nr 2 • juli 2005

129

J.W.H.
Jos Joosten
Konsten Thomas Vaessens

Dat mag waar zijn, tegelijkertijd valt echter op hoezeer Stitou (net als veel van
zijn collega’s N.S.M.A.N.N.-auteurs) zichzelf als een Nederlands schrijver presenteert. Zijn poëzie is, mede dankzij verwijzingen naar verschijnselen als de Burger
King, Jurrasic Park, Albert Heijn en Klazien uit Zalk, doorgaans overduidelijk in een
westers decor gesitueerd. Waar hij knipoogt naar ándere dichters, betreft het steeds
collega’s uit de Nederlandse literatuur (Remco Campert, Tonnus Oosterhoff, Rutger
Kopland, Jan Hanlo, Lucebert…). Ook in interviews heeft Stitou steeds benadrukt
dat de Nederlandse literaire traditie de zijne is.3
In zijn studie Beyond Ethnicity maakt Werner Sollors het onderscheid tussen
consent en descent.4 Europeanen ervaren hun nationale culturen, die producten zijn
van de Europese Verlichting, doorgaans als consent cultures: de cultuur als erfenis,
waarin traditionele waarden en normen worden overgedragen van generatie op
generatie. Maar er kan ook anders tegen de eigen cultuur worden aangekeken, als
iets dat berust op descent, overeenkomst: een complex van regels en waarden die
niet als vanzelfsprekend zijn aangeboren, maar die zijn gekozen, geaccepteerd en
onderschreven. Het concept van de descent culture past goed in het Amerikaanse
zelfbeeld (Amerikaan worden impliceert zelfs letterlijk het onderschrijven van een
set regels en voorschriften, het tekenen van een contract), maar het niet op nationale herkomst en traditie gebaseerde descent-principe kan ook op Stitou van toepassing worden verklaard. Stitou heeft als geboren Marokkaan in de Nederlandse
literatuur gekozen voor een cultuur. Die cultuur, die identiteit is voor hem geen
van god gegeven vanzelfsprekendheid, maar iets dat door mensen wordt gekozen
en door mensen wordt gemaakt. Een constructie die in het sociale verkeer wordt
geproduceerd.
In deze bijdrage willen we laten zien hoe de geëngageerde grensschrijver Stitou
zich in zijn poëzie positioneert ten opzichte van de cultuur van zijn keuze.5 We
richten ons in het bijzonder op Stitou’s meest recente bundel, Varkensroze ansichten
(2003), omdat daarin de intellectuele geschiedenis van het moderne Westen een
prominente rol speelt. Voor sleutelfiguren uit wetenschapsgeschiedenis, filosofie
en literatuur (Newton, Darwin, Nietzsche, Freud, Shakespeare) zijn belangrijke bijrollen weggelegd en de wapenfeiten van de modernisering worden belicht, vooral
de dubieuze: kerstening en kolonialisme, segregatie, de holocaust…
Als venster op Varkensroze ansichten kiezen we voor het openingsgedicht, dat uit vier
genummerde sequenties bestaat. Het heeft dezelfde titel als de eerste afdeling van
vier gedichten: ‘Het zingen vergaat je’. Dit is de eerste sequentie:6
i
1

De intrigerende grotschilderingen liet ik voor wat ze zijn,
intrigerende grotschilderingen, en ik installeerde mij
met de krant van gisteren op het lege terrasje
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voor het hotelletje. Bestelde een café noir. De eigenares,
5

opvallend onvriendelijk. Vermoedelijk
stond mijn huidskleur haar niet aan en mijn naam,
toen ik die bij het inchecken te kennen gaf,
heeft ongetwijfeld de doorslag gegeven. Mustafa.
En dan te bedenken dat we stuk voor stuk afstammelingen zijn van

10 een en hetzelfde kliekje dat 170 000 jaar geleden in Afrika leefde,
						

Afrika.

Goddank is klant koning, ook in de Ardèche.
Predikte over de noodzaak van een nationale identiteit, de krant
van gisteren, cement van de samenleving, een briesje liefkoosde
15				

		

mijn huid,

een drietal mannen verscheen
(met tassen uitpuilend van onduidelijk gereedschap)
nam druk pratend en gebarend plaats aan een tafeltje
links van mij. Quelle vitalité! Hartelijk
20 groette ze de mannen, de eigenares, bracht ze
wijn en glazen.

Deze tekst oogt onproblematisch: het is heldere taal, er komen geen moeilijke
woorden in voor en de syntaxis is alledaags. Voor veel lezers zal deze poëzie zelfs
‘kaal’ ogen: op het eerste gezicht is er voor de puzzelende poëzielezer weinig aan
te kluiven. Het is bovendien anekdotische poëzie. De suggestie van authentieke autobiografie wordt gewekt (of zou het toeval zijn dat de ik in dit gedicht óók ‘Mustafa’
heet?), de gebeurtenissen zijn realistisch en herkenbaar (de Nederlander leest op
een Frans terras de Nederlandse krant van gisteren) en het verteltempus is, zoals
bijna altijd in verhalende teksten, de fictionalis (‘liet ik voor wat ze zijn’, ‘ik installeerde me’), waardoor de toon van begin af aan losjes vertellend is. Ook dit onmiskenbaar anekdotische karakter versterkt de indruk dat we hier met een eenvoudig
gedicht te maken hebben. In het poëtisch-kritisch discours van het moment staat
‘anekdotisch’ immers tegenover ‘hermetisch’ (moeilijk, ondoordringbaar).
De anekdote laat zich daarbij eenvoudig navertellen: een gekleurde man (‘mijn
huidskleur’, r.6) met een Arabische voornaam (‘Mustafa’, r.8) zit op een Frans terrasje en wordt daar onaardig bejegend (‘opvallend onvriendelijk’, r.5). Het ‘drietal
mannen’ (r.16) dat even later op hetzelfde terras komt zitten (Franse mannen:
‘Quelle vitalité!’, r.19) krijgt van de serveerster een aanmerkelijk vriendelijker
behandeling (‘hartelijk’, r.19). Saillant detail in deze eerste 21 regels is dat de middenstander toch zwicht voor het economisch profijt: ‘de klant is koning’ (r.11).
Alledaags racisme, zullen we maar zeggen.
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Zonder te willen claimen dat deze navertelling van de eerste sequentie van ‘Het
zingen vergaat je’ uitputtend is, kunnen we wel al vaststellen dat dit gedicht, óók
op het niveau van de anekdote, de lezer niet voor grote raadsels of problemen stelt.
Woordkeus en verteltrant wijzen op anekdotiek, en de meest elementaire gegevens
uit de context van deze bundel (de dichter is net als de ik in dit gedicht gekleurd
en heeft dezelfde Arabische voornaam, Mustafa) suggereren bovendien dat de
anekdotiek van realistische, autobiografische aard is. De toon is ongecompliceerd
en natuurlijk.
Maar er is reden om deze anekdotische eenvoud te wantrouwen. In een van de
gedichten uit Stitou's tweede bundel, Mijn gedichten (1998), staan de regels ‘Stellig
is mijn stijl niet: / gedachten zijn van taal / en niet van een natuurlijke’. Gedachten
zijn van taal: het is een variant op Mallarmés overbekende ‘Ce n’est point avec des
idées qu’on fait des sonnets, Degas, c’est avec des mots’.7 Geheel overeenkomstig
de moderne West-Europese literaire traditie zijn gedichten ook voor Stitou geen
verhaaltjes, mededelingen of parafraseerbare stellingnames: het gaat in poëzie om
de taal, en in de taal gebeurt meer dan op het eerste gezicht waarneembaar is.
‘Stellig is mijn stijl niet’, zegt de dichter hier die weliswaar quasi-autobiografische
anekdotes schrijft, maar die daarin toch minder eenduidig zal blijken te zijn dan
het op het eerste gezicht leek.
Laten we dus nog eens wat meer en détail naar de eerste sequentie van het
openingsvierluik uit Varkensroze ansichten kijken.8 In deze 21 regels introduceert
Stitou een aantal van de centrale noties en thema’s in de bundel: de notie van de
oorsprong (r.9: afstammelingen), het thema van de identiteit (r.12: een nationale
identiteit) en, meer impliciet, het vraagstuk van het eigene, van het/de ander(e).
Wie in de openingssequentie verder kijkt dan de anekdote, stelt vast dat hier de
lijnen worden uitgezet voor het hele thematische weefsel van Varkensroze ansichten.
Het racistisch ogende optreden van de caféhoudster springt natuurlijk in het oog.
Maar minstens zo opmerkelijk is hoe laconiek de ‘ik’ – ook elders in de bundel
– omgaat met de vooroordelen waarmee hij zich geconfronteerd ziet. Op onderscheid wordt niettemin vaak gewezen, soms in details. Subtiel is bijvoorbeeld zijn
ruzie met de caféhoudster uit de openingsreeks, omdat zij ‘café au lait’ serveert, in
plaats van de gevraagde zwarte koffie. Hier wordt niet van morele verontwaardiging
kond gedaan; er wordt eenvoudigweg geregistreerd.
De eerste regels van Varkensroze ansichten moeten dan ook niet opgevat worden
als het begin van een aanklacht tegen racisme. De beschreven confrontaties vormen eerder een decorstuk van Stitou’s veel bredere zoektocht naar de oorsprong
en praktijk van identiteit tout court. Veel van het anekdotische wat we zien, staat dan
ook voor meer; er staat méér dan er staat – we geven drie voorbeelden, alle drie
uit de eerste sequentie. Om te beginnen de voornaam Mustafa in regel 8. Het feit
dat de ik zichzelf voorstelt als ‘Mustafa’ lijkt op anekdotisch niveau een bewijsplaats
te zijn dat de dichter Mustafa Stitou een authentiek verhaal vertelt. Maar de naam
‘Mustafa’ is tegelijk nu juist geen uniek, individueel kenmerk, maar een algemene
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noemer, een speaking name haast: een typische naam voor ‘de Arabier’. Dit levert
een spanningsveld op: voor de vrouw is ‘Mustafa’ de trigger om hem wantrouwend te
bejegenen, voor Mustafa zelf is de naam juist een middel tot toenadering. Er staat
immers niet ‘toen ik mijn naam zei’ of ‘noemde’, maar minder gangbaar en dus
veelzeggend: ‘te kennen gaf’.
Een tweede voorbeeld ontlenen we aan de regels 12 en 13, waarin medegedeeld
wordt dat de krant ‘de noodzaak van een nationale identiteit’ predikt. Het is echter
niet gewoon ‘de krant’, maar ‘de krant van gisteren’. Op anekdotisch niveau is dit,
als gezegd, verklaarbaar: de Nederlandse toerist in Zuid-Frankrijk leest, op zoek
naar een Nederlandse krant, doorgaans de krant van de dag ervoor. Maar ook hier
is een symbolische lezing mogelijk: het gaat om oud nieuws – nog iets breder geformuleerd: de ‘nationale identiteit’ is een historisch concept, iets van gisteren, passé.
Daarnaast moeten we wijzen op de ambigue status van het ‘cement van de samenleving’: dat lijkt in eerste instantie te verwijzen naar de ‘identiteit’, maar kan evengoed
terugslaan op de krant. Identiteit is iets wat op papier gepredikt wordt, een kunstmatig concept, maar geen natuurlijk gegeven. Het heeft niet met de werkelijkheid
van doen heeft. Het ‘briesje’ (natuur) direct erna staat diametraal tegenover het
artificiële: het is een natuurverschijnsel en benadert ‘Mustafa’ liefkozend.
Op het subtiele niveau van de taal wordt de kwestie van onderscheid en identiteit steeds gethematiseerd in de eerste sequentie. Het derde en laatste voorbeeld
dat we geven, is de overweging in de regels 9 en 10. Op anekdotisch niveau een misschien wat gratuite overdenking. Het benadrukte (herhaalde) ‘Afrika’ is natuurlijk
een vondst. De willekeur van het blanke superioriteitsidee wordt duidelijk als men
zich realiseert dat aller oorsprong in het Afrikaanse werelddeel ligt, waarbij een
bijzonder aardig gegeven is dat ‘Mustafa’ zelf ook Afrikaan is.
Het zal duidelijk zijn dat we ons met deze eerste heroverwegingen van de ‘eenvoud’ van Stitou’s ‘anekdote’ inmiddels op een volgend niveau begeven hebben: niet
meer dat van de beeldvorming, maar dat van de thematiek. Als gezegd kunnen in de
eerste sequentie van het vierluik al allerlei voorafspiegelingen gevonden worden van
thema’s die in de bundel als geheel een belangrijke rol spelen. De centrale woordvelden worden allemaal in deze openingsregels geïntroduceerd. Het woordveld van
de identiteit, maar ook dat van de etniciteit: in de eerste sequentie kunnen de woorden
‘Mustafa’ en ‘huidskleur’ daartoe gerekend worden, en in de rest van de bundel
komen woorden als ‘slachtfeest’, ‘inboorling’ en ‘gehoofddoekte deerne’ voor. Er
lopen zelfs een ‘kutmarokkaantje’ en ‘twee uitgeprocedeerde Somalische Lolita’s’
rond in Varkensroze ansichten. Ook de vele termen die met wortels, met roots dus, te
maken hebben vormen in de bundel een thematisch complex: ‘afstammelingen’ en
‘speleologen’ in het eerste gedicht, maar ook ‘moedertaal’, ‘geboorteakte’, ‘voorvaderen’ en ‘fossiel’ in de rest van de bundel. Het vierde woordveld dat in sequentie
1 al zichtbaar is, is dat van het nationalisme. De ‘nationale identiteit’ en de kwestie
Frans/niet-Frans in de eerste sequentie behoren daartoe, maar ook de paspoorten,
vlaggen en nationale feestdagen die in de volgende gedichten voorkomen.
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Identiteit, etniciteit, afstamming en nationalisme9: allemaal betekenislijnen die
al in de allereerste regels van de bundel worden aangekondigd. Datzelfde verschijnsel van voorafspiegeling zien we terug in de al besproken regels 9, 10 en 11:
En dan te bedenken dat we stuk voor stuk afstammelingen zijn van
10 een en hetzelfde kliekje dat 170 000 jaar geleden in Afrika leefde,
							

Afrika.

Het gaat in deze regels over het ontstaan van de mensheid, en het aanroeren van
dat thema (het woordveld van de afstamming) kan, nog weer op een wat hoger
niveau, gezien worden als een prelude op de vele verwijzingen naar Charles Darwin
in de bundel. In het gedicht ‘Shakespeare, misselijkmakend of omtrent onze vader,
details’,10 bijvoorbeeld, citeert Stitou uitgebreid uit De autobiografie van Charles Darwin. In dit gedicht wordt de geleerde, die afrekende met de oudtestamentische
mythe van het ontstaan van de mensheid, consequent als ‘Onze Vader’ opgevoerd.
Er komen strofen in voor als deze:
Oudtestamentische nonsensgeschiedenissen,
gods doortrapte wonderwerken,
de vage, zichzelf weersprekende evangeliën,
het ontwerp waar de godsfilosofen de mond
vol van hebben – één
giechelende naakte inboorling
veegt alles van tafel!
Louter
door zijn aanwezigheid.

Het feit dat de grondlegger van de evolutieleer figureert in een bundel over identiteit en etniciteit is op zichzelf niet verbazingwekkend. In zijn On the Origin of Species
by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life
(1859) zette Darwin zijn theorie van de natuurlijke selectie uiteen, die het ontstaan
van nieuwe soorten verklaart uit the survival of the fittest. De evolutieleer die hieruit
later zou voortvloeien, is een in de moderne westerse geschiedenis ongehoord
invloedrijk idee, zeker niet alleen in zijn oorspronkelijk biologische toepassing,
maar ook in sociaal-maatschappelijke, politieke en economische zin.11 Evolutie
werd geïnterpreteerd als vooruitgang, en deze werd overal gesignaleerd, hetgeen
de verschijnselen van modernisering (secularisering, rationalisering) op allerlei
terreinen van een ‘natuurlijk’ geachte legitimering voorzag.
Darwin, die in Westminster Abbey naast Newton begraven ligt, is een van de iconen van het moderne wereldbeeld. Hij is een van de aarstvaders van de moderniteit
en als zodanig geen vreemde eend in de bijt van een bundel die de problematiek van
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identiteit en etniciteit thematiseert. Het darwinisme legitimeerde voor velen immers
óók de snel groeiende sociale en economische verschillen tussen de rassen – in het
voetspoor van Darwin is gedacht dat alleen de vrije strijd om de gunstige posities de
maatschappelijke en economische vooruitgang garandeerde, een gedachtegang die
ook is ook toegepast op de strijd tussen staten (nationalisme) en tussen rassen (racisme). En hoewel deze koppeling tussen evolutieleer en nationalistische en racistische
opvattingen uiteraard historisch is, kunnen Stitou’s referenties aan ‘Onze Vader’
Darwin toch geïnterpreteerd worden als bijdrage aan een actueel debat.
De moderniteit waarvan Darwin een icoon is, is ook in postkoloniaal Nederland actueel. Waar het idee van het ‘postmoderne’ hier nooit een erg vruchtbare
voedingsbodem heeft gevonden,12 geldt het ‘moderne’ vaak ongecompliceerd als
universele norm. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het huidige debat over allochtonen,
waarin nogal eens de stelling wordt ingenomen dat met name de moslimgemeenschap een ‘inhaalslag’ moet maken. Zij moet moderniseren en zich conformeren
aan de typisch moderne waarden. Zo beriepen Frits Bolkestein en Pim Fortuyn zich
bij herhaling op de verworvenheden van de Verlichting en ook Ayaan Hirsi Ali wil
de moslims ‘de kortste weg naar de Verlichting’ wijzen in een boek dat Shortcut to
Enlightenment moet gaan heten.13 Deze voorstelling van zaken verraadt een vooruitgangsdenken dat kenmerkend is voor de Westerse moderniteit en dat sinds de
tweede helft van de negentiende eeuw geschraagd wordt door Darwins theorieën
en door het darwinisme dat zich daarop beriep.
Met Darwins verschijning in Stitou’s werk stuiten we op een complex dat we verderop nog uitgebreider aan de orde zullen stellen. We stippen het hier slechts aan
om nog maar eens te laten zien dat Stitou zijn poëzie, waarin thema’s als identiteit,
etniciteit en afstamming centraal staan, onnadrukkelijk (want op het niet direct in
het oog lopende niveau van de intertekstualiteit) situeert tegen de achtergrond van
de sleutelfiguren en -concepten uit de intellectuele geschiedenis van het moderne
Westen. Ook met die, de ogenschijnlijk eenvoudige anekdote complicerende, betekenislaag moet bij de interpretatie van Stitou’s poëzie rekening gehouden worden.
Nu eerst terug naar het gedicht. Beginnen we onze lectuur van het vervolg van het
vierluik opnieuw op het niveau van de anekdote, dan constateren we dat ook in de
tweede en derde sequentie het verhaaltje eenvoudig te volgen is:
ii
Terwijl een briesje mijn huid liefkoosde
luisterde ik met ze mee, en
om een lang verhaal kort te maken:
25 drie speleologen; de ontdekking van een grot
die meer schilderingen bevat dan alle
hier ontdekte grotschilderingen bij elkaar!
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De eigenares bracht mij een café au lait
en ik protesteerde, om haar het bloed dieper
30 onder de nagels vandaan te halen, in het Engels,
fittest lingua franca. Gentlemanlike
waarschuwde ik haar voor darmgassen:
met lactose weet mijn dna zich geen raad.
iii
Ik luisterde mee met de holenonderzoekers,
35 een briesje liefkoosde mijn huid,
de eigenares bracht mij een café noir,
met klem mij niet-aankijkend, tijd
verstreek, briesjes
kietelden mijn huid, de ene
40 na de andere café noir
offerde ik aan Bacchus
en ik luisterde mee en werd gewaar
hoe langzaamaan het vuur verdween
van de ontdekking, hoe het vuur
45 aan het speleologentafeltje
een dovend kooltje werd.

Ook hier valt het eenvoudig-spreektalige weer op: een ‘lang verhaal kort’ (r.24)
en ‘met ze’ (r.23, in plaats van het correcte – en ook ‘dichterlijkere’ – ‘met hen’).
Het in de eerste sequentie ingezette verhaallijntje van de confrontatie tussen de
donkere Mustafa en de onvriendelijke, ietwat xenofobe hoteleigenaresse wordt
hier voortgezet in de beschrijving van de moeizame bestelling van een café noir en
wat daarop volgt (Mustafa probeert haar, in reactie op haar onvriendelijkheid, het
bloed onder de nagels vandaan te halen en zij kijkt hem niet aan). Daarnaast loopt
ook het verhaallijntje van het wél vriendelijk bejegende drietal terrasgasten door.
De mannen blijken speleologen te zijn. Ze hebben een grot met schilderingen ontdekt. Terwijl Mustafa hun gesprek aan het belendend tafeltje afluistert, merkt hij
hoe dat gaandeweg minder geanimeerd verloopt: ‘het vuur […] / van de ontdekking’ wordt een ‘dovend kooltje’ (r.44-6).
Ook op het wat hogere aandachtsniveau van de thematiek wordt voortgezet wat
in de eerste sequentie begonnen was: de thematische complexen rond afstamming
(dna, r.31), nationalisme en etniciteit (het verschil dat geaccentueerd wordt in
de taalkeuze van Mustafa), en identiteit (het niet-aankijken in r.37 als ontkenning
van identiteit) zijn ook in ii en iii te herkennen. Vervolgens kan ook op het derde
aandachtsniveau dat aan de orde kwam, dat van de intertekstualiteit, continuïteit
geconstateerd worden: met de typering van het Engels als de ‘fittest lingua franca’
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(r.29) wordt in de tweede sequentie opnieuw zijdelings naar Darwin verwezen,
meer precies naar een van de grondbegrippen uit het Darwinistisch discours: de
survival of the fittest.
Op het niveau van de intertekstualiteit – hier breed opgevat, dus niet alleen
als de relatie tussen de ene (literaire) tekst en de andere, maar ook als de relatie
tussen de tekst en een geschiedenis of een tekstueel gedocumenteerde gebeurtenis – is er in de tweede en derde sequentie meer aan de hand. Ook hier wordt de
schijn van eenvoud weggenomen zodra we dieper in de grotten van (en rondom)
de tekst doordringen. Het zijn uiteraard de gegevens over de speleologen en hun
ontdekking die in dit gedicht aanleiding geven om te zoeken naar een geschiedenis
of gebeurtenis buiten de tekst: spectaculaire grotschilderingen (‘meer […] dan alle
hier ontdekte grotschilderingen bij elkaar’, r.26-7), drie ontdekkers, de Ardèche. En
inderdaad: Stitou refereert hier aan de ontdekking van de voorhistorische tekeningen in de Grottes Chauvet bij het plaatsje Pont d’Arc in de Franse Ardèche in 1994
– een nieuwsfeit dat destijds alle kranten haalde, ook ‘de krant van gisteren’.14
De ontdekking was zo spectaculair omdat de schilderingen – die dateren uit het
Paleolithicum (de oude steentijd), ongeveer 30.000 jaar voor het begin van onze
jaartelling – van een complexiteit en een artistieke geavanceerdheid zijn die men
tot dan toe alleen had kunnen waarnemen in vondsten uit veel latere fasen van de
menselijke ontwikkeling. De ontdekking in de Grottes Chauvet schopte aldus de
vigerende kunsthistorische theorie omver dat er in de (voor-)geschiedenis van de
beeldende expressie een geleidelijke, lineaire ontwikkeling zou hebben plaatsgevonden van simpele vormen naar complexe vormen; een artistieke evolutie. En op
dát punt wordt het gegeven in de context van Stitou’s gedicht bijzonder interessant,
omdat hier opnieuw Darwin om de hoek komt kijken. Op de website die het Franse
Ministerie van Cultuur aan de Grottes Chauvet gewijd heeft, schetst de antropoloog
David Lewis Williams de achtergronden van de ontdekking. Williams schrijft over
de schilderingen:
The sophistication of the images confirmed what some researchers had already suspected: the
notion of a linear evolution of art from simple to complex forms is, quite simply, wrong. That
notion derived from post-Darwinian perspectives that foregrounded the idea of evolution from
simple to complex and that had been applied in almost every research area - zoological and
botanical evolution, social evolution, the evolution of language, and so forth. Now, directly contradicting the Darwinian paradigm, the Chauvet Cave shows that ‘sophisticated’ art was being
made at the beginning of the Upper Palaeolithic […], the time when anatomically modern
people first began to replace Neanderthals in Western Europe.

Met andere woorden, de ontdekkers van de Chauvet-grotten gooiden met hun
vondst de gangbare opvattingen over evolutie ondersteboven: zij deconstrueerden
een deel van het gigantische bouwwerk dat op het fundament van Darwins theorie
gebouwd is. Of, wat dichter op de tekst van ‘Het zingen vergaat je’ geformuleerd:
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de speleologen in het gedicht hebben een ontdekking gedaan die de ontmaskering
betekent van een theorie gebaseerd op het idee van artistieke evolutie. Interpretatief kan daaraan om te beginnen de conclusie verbonden worden dat het gedicht
weerstand biedt aan een dwingend darwinistisch verklaringsmodel dat het bestaan
van een hoogst ontwikkelde vorm (in dit geval: kunstvorm) poneert en dat daarmee voor die vorm de kwalificatie ‘superieur’ claimt. En bij uitbreiding kan dat
(gelet de thematiek van Varkensroze ansichten) nog worden veralgemeend tot: deze
poëzie verhoudt zich kritisch tot het soort evolutie- en vooruitgangsideeën van de
man (of: ontwikkeld in de naam van de man) die in de bundel ‘Onze Vader’ heet.
Zij ondergraaft het soort ideeën waarop het Westen zijn zelfgenoegzame moderniteitsconcept heeft gebaseerd (dat natuurlijk ook het concept is van waaruit de zich
superieur wanende hoteleigenares in ‘Het zingen vergaat je’ redeneert).
Voor wie deze laatste stappen (van ‘Het zingen vergaat je’ naar de door ons in het
werk van Stitou gesignaleerde moderniteitskritiek) wat te groot zijn, slaan we op dit
punt even een zijweg in om iets meer te laten zien van de Darwin-betekenislijn in
Varkensroze ansichten.15 We kijken daartoe nogmaals naar het al genoemde gedicht
‘Shakespeare, misselijkmakend of omtrent onze vader, details’,16 waarin, volgens
de aantekeningen achterin Varkensroze ansichten, geciteerd wordt uit De autobiografie
van Charles Darwin, in de vertaling van Fieke Lakmaker (2001). Het zijn, zoals de
titel al aangeeft, inderdaad details uit de autobiografie die in het 31 secties tellende
gedicht uitgelicht worden. Als voorbeeld geven we hier sectie 14:
Het huwelijk? Een gehuwd man is
slechter af dan een neger maar
vrijgezellenleven heeft grotere
nadelen: eenzaamheid, vetzucht en
luiheid. Dus nam Onze Vader de
beleefdheidsbezoekjes – opgelatenheid
voor lief, huwde een dienstbare vrouw.

Deze strofe verwijst naar de passages in de autobiografie waarin Darwin melding
maakt van het dilemma dat hem als jonge vrijgezel kwelde: trouwen of niet? De
gecursiveerde gedeelten zijn letterlijke ontleningen aan de autobiografie, de rest is
parafrase, ontleend aan een ‘voors en tegens’-lijstje dat Darwin maakte.17 Zijn overwegingen spitsen zich vooral toe op de aanslag op zijn vrijheid die een huwelijk zou
betekenen. Onder het hoofdje ‘Trouwen’ lezen we onder meer:
elke dag tijdverlies (tenzij je vrouw een engel is en ervoor zorgt dat je bezig kan blijven)
– beleefdheidsbezoekjes – opgelatenheid.
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En onder ‘Niet trouwen’ nam hij onder meer het volgende op:
Vrije keuze in gezelschap en vooral zeer weinig. Conversatie met intelligente mannen in clubs.
Geen gedwongen bezoekjes aan familie.

Ook vreest Darwin als getrouwd man minder te kunnen reizen:
Ik zal nooit Frankrijk leren kennen – noch het continent zien – niet naar Amerika – niet in een
ballon opstijgen – niet in mijn eentje naar Wales gaan – arme slaaf, je zal slechter af zijn dan
een neger.

In de oorspronkelijke context van de brontekst is Darwins verzuchting over de
‘neger’ een waardenvrije vaststelling binnen de contemporaine sociale verhoudingen. Maar Stitou past zijn bronnen aan aan zijn eigen thematiek. De negentiendeeeuwse koppeling van onderworpenheid, slavernij en ras in de laatstgeciteerde
strofe is onderdeel van een motivisch complex in Stitou’s Darwin-gedicht. Steeds
weer duiken er aan Darwins autobiografie ontleende noties in op die op z’n minst
enigszins racistisch georiënteerd zijn. Voorbeelden hiervan zijn de verwijzingen in
gedicht en autobiografie naar de fysieke kenmerken van personen, waaraan op
quasi wetenschappelijke wijze niet alleen karaktereigenschappen, maar ook kwaliteiten en talenten afgelezen worden. De interessantste bijdrage aan dit motivisch
complex is aan te treffen in sectie 6:
Zijn schedelbult voor eerbied, meende een
vermaarde Duitse schedelkundige, voldoende ontwikkeld
voor wel tien geestelijken! Maar Cambridge,
waar Onze Vader leerde voor plattelandspriester
(na een mislukte studie medicijnen) een fiasco.

Deze sectie verwijst naar een passage in de autobiografie waarin Darwin refereert aan
de frenologie,18 de leer volgens welke men aan de vorm van de schedel (knobbels)
het bezit van bepaalde eigenschappen meende te kunnen aflezen. De frenologie gaf
de aanzet tot de praktijk van de craniometrie (schedelmeting), in de negentiende
eeuw door de koloniale mogendheden vooral gebruikt om de verschillen tussen rassen te meten. Metingen moesten aantonen dat de herseninhoud van blanken groter
was dan die van andere rassen, bijvoorbeeld omdat de koloniale overheersing op die
manier van een wetenschappelijke legitimatie kon worden voorzien.
Na de publicatie van On the Origins of Species werd Darwins evolutieleer door
frenologen en craniologen al snel gebruikt om rassen op een ‘stamboom’ van het
menselijk ras te plaatsen: de negers onderaan, het dichtst bij de aap… Ook de
eugenetische beweging, waarvan Darwins neef Francis Galton de grondlegger was,
keek ‘Darwinistisch’ tegen rassenverschillen aan. Als de mens inderdaad, zoals Dar139

Jos Joosten en Thomas Vaessens

win meende, het product was van natuurlijke selectie, zo redeneerde Galton, dan
was het selectiemechanisme van het grootste belang wil er ook daadwerkelijk van
survival of the fittest sprake zijn. Aldus meende hij dat actieve (overheids)bemoeienis
met de voortplanting moest garanderen dat vooral de sterksten voor nakomelingen
zouden zorgen. De populariteit van de eugenetische beweging greep snel om zich
heen en in de jaren dertig van de twintigste eeuw golden er sterilisatiewetten in bijvoorbeeld de Verenigde Staten, Canada, Denemarken, Finland, Estland en IJsland,
maar ook en vooral in Nazi-Duitsland, waar de eugenetiek een expliciet racistische
inslag had (net als overigens in Noord Amerika).19
Men kan Darwin niet de verantwoordelijkheid in de schoenen schuiven van wat
er door dolgedraaide freno-, cranio- en eugenetologen allemaal bedacht is naar aanleiding van zijn theorieën.20 Wij beperken ons hier tot het feit dat zij daarbij steeds
naar Darwins evolutieleer verwezen, zonder in te gaan op de mate waarin dat correct
was. Darwins theorieën voorzagen aldus bepaalde racistische classificaties van een
wetenschappelijke legitimering. Racisme werd daarmee een van de minder fraaie,
maar typische gezichten van de moderniteit; een van de vele verklarende theorieën
die gedragen werden door de resultaten van de wetenschappelijke revolutie.21 ‘Onze
Vader’ Darwin, founding father van de moderniteit, die door Stitou zeker niet ongecompliceerd als held geportretteerd wordt, dankt zijn opvallende plaats in Varkensroze ansichten aan de prominente rol die hij (zijns ondanks) speelde in dit proces.
De vele verwijzingen naar de ‘wetenschappelijke’, darwinistische, legitimering van
racisme in Varkensroze ansichten staan in het teken van moderniteitskritiek.
Een ander voorbeeld daarvan zien we in het gedicht ‘De vreemdeling bestaat
niet’.22 Ook dáár is sprake van een ‘schedelkundige’, en in de passage waarin deze
‘westersche’ figuur (‘kapitalist’ en wetenschapper) opduikt, wordt een onmiskenbaar ironische toon aangeslagen:
[…] de westersche consul,
kapitalist van de koude grond, schedelkundige.
De vorm van de schedel, leert zijn metafysica,
valt samen met de kwaliteit van de ziel
waaraan onderdak geboden wordt.
De westersche consul, de schedelkundige.
De schedelkundige met de ideale schedel
schrijft zijn dienstbare vrouw hoe
deze schijnbaar ordelooze chaos
van twee en viervoetige wezens
een orde bewaart die ons, westerlingen,
verbaast. […]

140

Identiteit, evolutie en engagement

Ook in dit gedicht citeert en parafraseert Stitou en wel uit een boekje uit 1896, getiteld Mohammed–Christus. Vier schetsen van eene reis in het Oosten, waarin de hervormd
predikant dr. J. Th. de Visser verslag doet van zijn reiservaringen in een aantal
Islamitische landen. Het geciteerde fragment uit Varkensroze ansichten refereert losjes aan De Vissers beschrijving van de stad Caïro. De cursief gedrukte regels, een
beschrijving van het straatbeeld in de Egyptische hoofdstad, zijn er (bijna) letterlijk
aan ontleend,23 evenals de figuur van de ‘westersche consul’.
Wat de keuze voor deze intertekst interessant maakt, is de imperialistische strekking van de brontekst. De Visser, die zichzelf steevast ‘westerling’ noemt, bulkt van
zelfgenoegzaamheid. Hij is, in termen van Edward Said, een klassieke oriëntalist die
een repressieve manier van spreken bezigt over ‘de oriënt’. Wat niet ‘westersch’ is, is
voor hem niet alleen exotisch (en dus: koddig, van ondergeschikt belang), maar ook
beangstigend (want vreemd). De Vissers prototypisch imperialistische reactie daarop
is dat hij het vreemde probeert te temmen door het te onderdrukken en door er een
orde in te signaleren (een orde die ‘ons westerlingen’ weliswaar verbaast, maar die
ondertussen wel door een westerling geconstateerd moest worden). Stitou signaleert
deze oppressieve tendens in De Vissers boekje ook. Zo wordt ‘den Arabier’ in het
gedicht, met aan Mohammed – Christus ontleende woorden, als volgt getypeerd:24
Tweevoetig wezen. Apathisch, fatalistisch,
desalniettemin bij voldoende leiding
uitmuntend werkdier: den Arabier.

Voor De Visser – hij zou in 1897 lid van de Tweede Kamer worden, later CHU-minister, Commandeur in de Orde van de Nederlandse Leeuw en minister van Staat – is
de Arabische cultuur letterlijk een achterlijke cultuur die vijandig staat ten opzichte
van de vooruitgang (waarop het Westen het patent heeft). Hij schrijft nadrukkelijk
vanuit de moderne orde – zijn hangup met ordening en structuur mag als karikatuur
kenmerkend heten voor de moderniteit25 – en in het beeld dat hij van die orde
schetst staan organisatie, eenheid en ratio centraal, maar óók godsvrucht. Zijn
boekje, dat het karakter van een pamflet heeft, ademt de rotsvaste overtuiging dat
de zegeningen van de Christelijke cultuur van het Westen aanstonds ook de Islamitische Arabieren tot inkeer zullen brengen. Of, zoals De Visser het in zijn inleiding
uitdrukt: ‘dat voor de Zon des heils de maan van Mecca spoedig wijke’.26 De Visser
poneert in Mohammed – Christus de superioriteit van het gemoderniseerde Westen
en zijn argumenten voor die claim ontleent hij aan de Christelijke geloofsleer, de
leerstukken van de Verlichting en de wetenschap.
Aan de Christelijke geloofsleer ontleent hij het axioma dat de westerse (Christelijke) waarden beter zijn dan de oosterse (Islamitische). Zo beschrijft hij een
rouwstoet in Caïro, die hem aanvankelijk als schouwspel behaagt. Maar, schrijft hij
dan, ‘toch beving mij een droevig gevoel, toen ik die plek verliet. […] Mij greep
het gemis van waardigen ernst en van eerbiedige lijdzaamheid aan die […] toch
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uitsluitend vruchten van den christelijken levensboom zijn’.27 Op andere plaatsen
toont De Visser zich een kind van de Verlichting. Hij beroept zich veelvuldig op de
verworvenheden van die bij uitstek westerse traditie en klaagt vanuit dat standpunt
de Islam aan. ‘Den Islam’ schrijft hij, ‘maakt van den mensch tegenover God een
slaaf’.28 Hoezeer voor De Visser het Christelijk geloof en de verworvenheden van de
(gerationaliseerde) westerse moderniteit samengaan, blijkt uit zinnen als deze: ‘De
westersche beschaving en nijverheid mogen bij toeneming den mahomedaan [sic]
overtuigen van de gezegende werking van het christendom’.29 Ook de wetenschap
levert De Visser argumenten. Of beter: de westerse wetenschap doet dat, want op
‘de beroemde Mahomedaansche universiteit El-Azhar te Caïro’ heeft hij felle kritiek. Wetenschap, schrijft hij, is daar ‘in den grond der zaak slechts wetenschap van
den Koran, en mitsdien de dood voor het vrije onderzoek’.30
Wat De Visser daar aan westerse wetenschap tegenover plaatst, zijn de negentiende-eeuwse zekerheden van de craniologie. De obsessie van deze westerse reiziger met de fysieke kenmerken van de bewoners van ‘deze tooverwereld’ blijkt
meteen al op de eerste bladzijde. Zo maakt hij melding van de ‘ovalen schedel’
van een ‘donkerbruine Fellah’.31 Stitou laat in ‘De vreemdeling bestaat niet’ niet
na de craniologische obsessie van De Visser te accentueren. Te overdrijven, zelfs,
want het woord ‘schedelkundige’ uit Stitou’s gedicht komt bij De Visser niet voor.
Maar door het opnieuw te gebruiken legt Stitou de link met Darwins ‘schedelbult
voor eerbied’ uit het Shakespeare-gedicht eerder in de bundel, waarmee ook hier
de darwinistische context weer wordt geactiveerd.
‘De vreemdeling bestaat niet’ draagt in die zin bij aan de moderniteitskritiek
van Varkensroze ansichten dat het laat zien hoe ook het wetenschappelijke wereldbeeld van het moderne westen op onderdelen het karakter van een religie heeft:
de westersche consul,
kapitalist van de koude grond, schedelkundige.
De vorm van de schedel, leert zijn metafysica,
valt samen met de kwaliteit van de ziel.

De kunde van de westerse schedelkundige in het gedicht heet niet voor niets een
metafysica: een metafysica die een leer is evengoed als de leer van de Koran of de
Bijbel. De ‘harde feiten’ waarop zij berust (schedelmetingen) zijn historisch gebleken volstrekt manipuleerbare gegevens te zijn, aangewend om de meest macabere
daden te rechtvaardigen.
Het religieuze karakter van de wetenschap en haar axioma’s wordt in Varkensroze
ansichten voortdurend benadrukt. Steeds worden de ogenschijnlijk onverenigbare
discoursen van wetenschap en religie samengebracht; de beide betekenislijnen
zijn in de bundel sterk met elkaar verweven.32 Zo duiken, wanneer Darwin in de
gedichten wordt genoemd, in de onmiddellijke context van die naam steevast naar
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het religieuze verwijzende woorden op als ‘hogepriester’, ‘Christus’ en ‘tempel’,33
‘priester’, ‘geestelijken’ en ‘Onze Vader’,34 of ‘bidden’ en ‘gebed’.35
De grondslagen van de moderne westerse wereld vormen óók een geloof, hoezeer de moderne orde ook als universeel en natuurlijk wordt voorgesteld en de
axioma’s die haar schragen als algemene wetmatigheden – dat lijkt de overtuiging
te zijn van waaruit Varkensroze ansichten is geschreven.36 De centrale begrippen ‘identiteit’ en ‘etniciteit’ komen daardoor bij Stitou op de helling te staan: ze betekenen
iets in een ordelijke wereld van meetbare zekerheden en duidelijke onderscheidingen (wij/zij, wit/zwart, vreemd/eigen), maar ze verliezen hun betekenis wanneer
die zekerheden schijnzekerheden blijken te zijn en de onderscheidingen instrumenten van machtsuitoefening.
Keren we terug naar ‘Het zingen vergaat je’, de openingsreeks van Varkensroze
ansichten. We verlieten het terras op het moment dat het vuur van het gesprek tussen de ontdekkers van de grot ‘een dovend kooltje werd’. In de vierde en laatste
sequentie stopt het gesprek zelfs geheel en wordt er ook niet langer wijn gedronken: de gezichten aan ‘het speleologentafeltje’ verstarren, waarna in de slotregels
gesuggereerd wordt dat de oorzaak hiervan wel eens het dreigende conflict over de
naamgeving van de ontdekte grot zou kunnen zijn:
iv
De wetenschappers zwegen,
dronken niet langer wijn,
hun gezichten verstarden.
50 Alsof ieder afzonderlijk zich terugtrok,
zich wapende.
Aanvankelijk ontglipte mij de aard van deze kentering,
begreep ik niet waarom het verbond werd opgeheven
en nog begrijp ik niet waarom ik het volgende moment
55 het zwijgen doorzag.
Ik weet niet hoe het openbare zich openbaart.
(Getuige was ik,
vermoed ik achteraf,
van een historische gebeurtenis
60 van de hoogste orde maar door onze soort
een plaats in onze geschiedenis ontzegd.)
De speleologen, gekweld vroegen ze zich af:
naar wie van ons wordt de grot vernoemd?
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Op anekdotisch niveau is opnieuw alles zonneklaar: een conflict over de naamgeving van de grot zal er inderdaad wel geweest zijn, want van de drie ontdekkers
– Jean-Marie Chauvet, Eliette Brunel-Deschamps en Christian Hillaire – viel alleen
de eerste de eer te beurt in de naam van de grot vereeuwigd te worden.37
Ook hier ligt het echter weer subtieler, en de eerder in de reeks geactiveerde
intertekst van het darwinisme helpt ons opnieuw om dat aan het licht te brengen. In de eerste plaats kun je in het plots verkilde klimaat tussen Stitou’s drie
speleologen (‘Alsof ieder afzonderlijk zich terugtrok, / zich wapende’, r.48-9) het
begin vaststellen van hun eigen struggle for life: wie zal er als winnaar uitkomen en
vereeuwigd worden als naamgever? Tegelijk zijn we hier terug bij de met de naam
van ‘Mustafa’ in sequentie 1 al geëntameerde kwestie van de eigen identiteit, en
meer precies het unieke etiket dat de eigen naam (in dit geval ‘Chauvet’ en niet
Hillaire of Brunel-Deschamps) is. Tot slot is het in het licht van het voorafgaande
ook bijzonder fraai dat de grotschilderingen zelf in zekere zin óók een visitekaartje
zijn van de prehistorische mens: een eerste identiteitsbewijs.
‘Het zingen vergaat je’ mag op het eerste gezicht een doodeenvoudig anekdotisch
gedicht lijken, wie beter kijkt ziet dat de tekst binnen de context van de bundel,
maar ook in het intertekstuele web dat de tekst omgeeft, aanmerkelijk rijker is dan
het zich liet aanzien. Stitou’s nonchalance is dus verraderlijk, net als zijn losjes-vertellende toon. In deze poëzie wordt wel degelijk iets aan de orde gesteld. Maar dat
wil nog niet zeggen dat die (min of meer verborgen) inhoud ook zonder meer als
‘strekking’ te parafraseren is.
Dat Stitou’s moderniteitskritiek ook in ‘Het zingen vergaat je’ impliciet blijft,
blijkt als we tot slot het personage ‘Mustafa’ uit de openingsreeks nog even onder
de loep nemen. Daarvoor is het noodzakelijk erop te wijzen dat zich in Varkensroze
ansichten de sporen bevinden van nog een ‘andere’ Darwin, dan de man die we ontmoetten als voorganger van allerlei suspecte maatschappij-opvattingen. ‘Mustafa’
stelt zich in de vier sequenties op als neutrale observator: hij oordeelt of analyseert
niet. Je zou hem op gond van die neutraliteit een ‘klassieke’ darwinist kunnen noemen. Bioloog Ernst Mayr wijst er in Het recht van de sterkste, een studie naar Darwin
en het ontstaan van de moderne evolutietheorie, op dat het belangrijkste paradigma waartegen Darwins theorieën zich verzetten het op Plato’s gedachtegoed
gestoelde essentialisme was. Aan de slechts ogenschijnlijke veranderlijkheid van al
het bestaande in de werkelijkheid, ligt een onveranderbare essentie ten grondslag:
‘Variatie is de manifestatie van onvolmaakte weerspiegelingen van de onderliggende constante essenties’. Vanuit essentialistisch oogpunt was de wereld dus principieel onveranderlijk. Over de dominantie van dit paradigma in de negentiende
eeuw, schrijft Mayr:38
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Het essentialisme had gedeeltelijk een grote invloed omdat het principe in onze taal verankerd
ligt, zoals ons gebruik van een enkel zelfstandig naamwoord om een grote verscheidenheid in
onze omgeving te omschrijven, bij voorbeeld berg, thuis, water, paard, eerlijkheid. Hoeveel
soorten bergen of water er ook zijn, en ook al houden die soorten niet direct verband met elkaar
(zoals leden van een soort), het zelfstandig naamwoord vertegenwoordigt het begrip.

De caféhoudster in Stitou’s openingsreeks, voor wie de naam ‘Mustafa’ fungeert als
soortnaam, kan gezien worden als typische vertegenwoordiger van het essentialistische denken. Bij Mayr lezen we vervolgens:
In het dagelijks leven gedragen wij ons grotendeels essentialistisch (typologisch) en worden we
ons alleen van variatie bewust als we individuen vergelijken. Degene die spreekt over ‘de Pruis’,
‘de jood’, ‘de intellectueel’, geeft blijk van essentialistisch denken. Een dergelijk taalgebruik
negeert dat elke mens uniek is en geen enkel individu identiek.

Mayr stelt het darwinisme hier recht tegenover: dat stelt de uniekheid van het
individu centraal: hij spreekt van het ‘cruciaal belang van individualiteit in het
evolutieproces’. Ik-figuur ‘Mustafa’ (maar in dit geval ook dichter Stitou) stelt zich
aan de darwinistische zijde op: hij is partijloos waarnemer en signaleert daarbij het
essentialisme van de ander (zijn tegenspeelster, de caféhoudster).39
Maar hoe verhoudt deze ‘darwinistische’ stellingname (van personage en van
dichter) zich nu tot de door ons gesignaleerde moderniteitskritiek in Varkensroze
ansichten; hoe is het te rijmen met het feit dat de verwijzingen naar Darwin en
zijn nawerking in de bundel verder allesbehalve onkritisch zijn? Het antwoord op
deze vraag kan ontleend worden aan de slotsequentie van ‘Het zingen vergaat je’.
‘Mustafa’ (het personage), de darwinist in de zojuist omschreven zin, wordt daarin
geportretteerd als iemand die handelt in een onbestemder omgeving dan hij zich
bewust is. Hij blijkt onbewust te voelen dat er iets gaande is – in darwinistische formuleringen, uiteraard:
(Getuige was ik,
vermoed ik achteraf,
van een historische gebeurtenis
60 van de hoogste orde maar door onze soort
een plaats in onze geschiedenis ontzegd.)

De ikfiguur (‘Mustafa’) vermoedt slechts dat hij een historische gebeurtenis van
ongekend formaat heeft bijgewoond. Uit de informatie van de auteur (de dichter
Stitou) weten wij dat dat inderdaad zo is: de ontdekking is van formaat, want zij
valt de gangbare evolutietheorie aan op een cruciaal punt. Wat we hier zien, is dat
de anekdotische ‘dichterlijke ik’ en de auteur zich scheiden. Of meer alledaags
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geformuleerd: de dichter Stitou weet meer dan zijn personage ‘Mustafa’.40 De laatste,
echter, is de enige die in de bundel rechtsreeks het woord tot ons richt: de moderniteitskritiek die in de bundel te ontwaren is, blijft impliciet, want de dichter zelf
spreekt zich niet uit.
Oppervlakkig bezien bevestigt Varkensroze ansichten daarmee de literatuursociologische constatering (of beter gezegd de opvatting) die in de laatste decennia met
enige regelmaat in beschouwingen over literatuur en poëzie opdook, dat schrijvers
en dichters zich ‘in deze tijd’ niet meer zouden kunnen engageren. Nu hebben
poëzie en engagment niet alleen ‘in deze tijd’, maar gedurende de hele twintigste
eeuw een complexe verhouding gehad. Benoît Denis staat, in zijn in 2000 verschenen Littérature et engagement, stil bij dit probleem, waarbij hij zich vooral bij Sartres
afwijzing van poëzie als mogelijk genre voor engagement aansluit.41 Los van het
specifieke vraagtsuk ‘poëzie en engagament’ zet Denis zich af van de opvatting dat
literair engagement so wie so onmogelijk geworden zou zijn in het post-ideologische tijdperk:
Il est vrai que la fin de l’utopie révolutionnaire, qui a si puissamment mobilisé les écrivains
pendant près d’un siècle, a privé la littérature d’un horizon idéologique qui lui était sans doute
essentiel dans la perspective qui nous occupe. Mais il faut aussi admettre que l’engagement ne
se résume pas à telle ou telle prise de position politique, qu’il suffirait d’inscrire plus ou moins
distinctement dans l’oeuvre. Fondamentalement, l’engagement est une confrontation de la littérature au politique, au sens le plus large.

Wanneer je engagement niet te nauw definieert, als instrument van een welomschreven ideologie dus, maar eigentijdser en breder, dan kan Stitou wel degelijk
een geëngageerd dichter genoemd worden. Zijn moderniteitskritiek logenstraft
het populaire idee dat dichters van nu niet (meer) bij de sociaal-maatschappelijke
actualiteit betrokken zijn.
Ook hiermee verwante kwesties doen niets af aan Stitou’s werk. Zo poneren
commentatoren nog wel eens dat hedendaagse literatoren te kampen hebben
met het verlammende besef dat ‘alles al gezegd is’ – iets werkelijk nieuws kan een
schrijver niet meer toevoegen, dus houdt hij zijn mond maar of richt hij zich, veel
minder hoogdravend, louter nog maar op vermaak en amusement van zijn lezer.
Ook wordt wel beweerd dat schrijvers ten onder gaan of zijn gegaan in het media
geweld van vandaag: vanaf zoveel podia tegelijk wordt de huidige informatie- en
kunstconsument toegeschreeuwd, dat de stem van de literatuur in de kakofonie
niet of nauwelijks nog hoorbaar is.42
Ook in de door ons tot nu toe onbesproken titel van de openingsreeks, ‘Het
zingen vergaat je’, zou een bevestiging gezien kunnen worden van de gedachte dat
dichterlijk engagement niet meer mogelijk is – van de gedachte, zelfs, dat Stitou
zich daarbij neerlegt. Omdat de titel op anekdotisch niveau niet goed met de tekst
van het gedicht in verband gebracht kan worden (er wordt immers niet gezongen),
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is de verleiding groot het ‘zingen’ poëticaal-metaforisch op te vatten als ‘dichten’.
En in die lezing zou de titel iets uitdrukken als: de dichter (zanger) is een buitenstaander, hem vergaat de lust tot dichten (zingen) wel als hij zich realiseert dat hij
toch altijd aan de zijlijn van de geschiedenis zal blijven staan. Evenmin als Mustafa
op het terras is hij méér dan een getuige van halfbegrepen historische gebeurtenissen: erin ingrijpen kan hij niet.
Het zijn niet de dichters, maar de denkers en de wetenschappers die de wereld
hebben bepaald waarin Stitou zijn poëzie situeert: Newton, ‘Onze Vader’ Darwin
– de grondleggers van de moderniteit. Maar dat is op het niveau van het betrekkelijk onwetende personage ‘Mustafa’, het niveau van de anekdote. Op de hogere
niveaus van thematiek en intertekstualiteit wordt deze hiërarchische tweedeling van
dichters en wetenschappers subtiel onttakeld, waardoor Varkensroze ansichten óók een
poëticaal statement blijkt te zijn (of misschien beter: een statement over de status of
positie van de literatuur), met wel degelijk geëngageerde trekken, waar het zich uiteenzet met vraagstukken die ten grondslag liggen aan de huidige maatschappelijke
verhoudingen. Als de dichter inderdaad een buitenstaander is die de moed opgeeft
dat hij met zijn poëzie nog iets betekenen kan, hoe is het dan te verklaren dat uitgerekend Darwin de enige is van wie in Varkensroze ansichten gezegd wordt dat de zin in
poëzie hem vergaan is? ‘Zijn liefde voor poëzie/duurde tot Zijn dertigste’, lezen we
in ‘Shakespeare, misselijkmakend of omtrent Onze Vader, details’. Daarvoor kwam
een bijna rabiate liefde voor feiten en systemen in de plaats:
onverwoestbaar zijn drang tot
het verzamelen van feiten,
eindeloze verzamelingen van
feiten legde Onze Vader aan

Want:
Feiten onderbrengen in wetten
is doorgronden.

Ook wanneer Darwin in het gedicht zelf sprekend opgevoerd wordt, legt hij een
verband tussen zijn groeiende passie voor systematiseren en het tanen van zijn
liefde voor de literatuur:43
Het lijkt of mijn geest een of ander
apparaat is geworden voor het
destilleren van algemene wetten
uit grote verzamelingen feiten.
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Sindsdien is Shakespeare ‘zo onverdraaglijk saai dat ik er/misselijk van word’.44 Wanneer Darwin eenmaal de smaak te pakken heeft van het ordenen – deze moderne
handeling bij uitstek, hier door Stitou als karikatuur gepresenteerd – verliest hij zijn
belangstelling voor de dichtkunst: het zingen vergaat hem.
Deze wending naar de geordende ‘feiten’ en de ‘algemene wetten’ mag Darwin tot een van de sleutelfiguren van de intellectuele geschiedenis van het westen
gemaakt hebben, in Varkensroze ansichten maakt zij er Darwins rol niet glorieuzer op.
De orde en de feiten waarvoor hij de poëzie liet varen, liggen in de bundel immers
impliciet onder vuur: het zijn de quasi-universele, onaantastbaar geachte pijlers van
‘algemene wetten’: instrumenten van machtsuitoefening dus. Stitou refereert in Varkensroze ansichten vaak aan de zogenaamde ‘harde feiten’ die de orde ondersteunen
en mogelijk maken, maar steeds worden ze als mensenwerk ontmaskerd. Heel mooi is
deze ontmaskering van de ‘feiten’ te zien in het gedicht ‘Feest’, waarin de ikfiguur in
een snikheet overheidsgebouw een officieel document gaat afhalen, de ‘bevestiging
verklaring vernietiging geboorteakte’ die na jaren wachten eindelijk is gearriveerd
vanuit ‘het belendende overheidsgebouw’. Opnieuw zien we dat ‘onze’ identiteit niet
iets is dat ‘van nature’ bestaat. Het gaat bij identiteiten om officiële documenten die
aan een loket worden verstrekt of ingetrokken.45 Identiteitspapieren, raciale kenmerken, de resultaten van schedelmeting – het is allemaal mensenwerk: het zijn slechts
‘feiten’ omdat de mensen die ze bedacht en gemanipuleerd hebben ze zo noemen.
Juist de door Darwin versmade poëzie stelt dus dat misbruik van ‘gegevens’ aan
de kaak. Doordat ze zich eraan probeert te onttrekken, doet ze datgene dat de
wetenschap zou moeten doen: onbevangen onderzoek. Stitou’s poëzie klaagt niet
aan, er is geen expliciete ‘boodschap’ aan te ontlenen, maar zij onderzoekt en
daagt uit tot (zelf)onderzoek. De bundel is niet directief, maar draagt de elementen aan die de lezer nodig heeft om zélf te ontdekken dat de identiteitsbepalende
roots waarmee in de bundel wordt geschermd geen natuurlijke gegevens zijn, maar
historisch én ideologisch geladen constructies. Dit geldt voor alle grote mythen van
ons bestaan, waarvan Stitou er vele aan de orde stelt: religieuze systemen, (nationale) identiteiten en wetenschappelijke verklaringsmodellen als dat van de evolutie.
Dit laatste schema, dat van de evolutie, is door Stefan Hertmans in zijn essaybundel Het putje van Milete omschreven als ‘een van de schema’s waarin wij westerlingen
ons uitdrukken als we het hebben over dingen die we liever niet ter discussie stellen’.46 Dingen, dus, die we voor ‘natuurlijk’ willen houden. Ook Stitou toont zich
in zijn poëzie gefascineerd door deze valse natuurlijkheid. En uiteraard zit daarin
óók iets van een aanklacht. De dichter van de regels ‘gedachten zijn van taal/en
niet van een natuurlijke’ schrijft poëzie die impliciet protesteert tegen de quasi
universele oordelen die het natuurlijkheidsdenken genereert, tegen de tweewaardige logica van ‘goed’ en ‘fout’ of ‘mooi’ en ‘lelijk’. Niet voor niets schrijft Stitou in
het gedicht dat we in het begin van deze bijdrage citeerden dat de ‘klootjes’ in de
vinexwijken ‘het goede van het zwarte’ willen scheiden. ‘Goed’ of ‘mooi’ zijn geen
onschuldige woordjes, het zijn oordelen die opvattingen en ideologie aan het zicht
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onttrekken. De échte vraag is niet of iets goed is, de echte vraag luidt: wie wil dat
het goed gevonden wordt.
Stitou onderzoekt de ‘vanzelfsprekendheden’ van de hedendaagse samenleving
en cultuur door in zeer levendige en geestige poëzie te laten zien wat er aan historische premissen en vooronderstellingen ónder zit. Ook wat zich als onbenullig
voordoet, als onbewust of vanzelfsprekend, is het product van een door mensen
gemaakte cultuur. Misschien dat we de titel van Varkensroze ansichten ook wel in deze
zin mogen interpreteren. Bij het woord ansichten denken we in de eerste plaats
aan de nietszeggende prentjes die mensen gebruiken als ze tijdens hun vakantie de
behoefte voelen het thuisfront van wat onbenulligheden op de hoogte te stellen.
Zo bezien is een ansicht de naïeve onschuld zelve. Maar het woord kan óók in zijn
eigenlijke Duitse betekenis gelezen worden: Ansichten zijn meningen, opvattingen.
En dan zegt het uiteraard wel iets dat deze opvattingen van Stitou de huidskleur
van een blanke krijgen: varkensroze.
Deze Marokkaanse Nederlander, die zijn nationaliteit niet heeft geërfd maar
gekozen en die een icoon van de westerse moderniteit als Darwin ‘Onze Vader’
noemt, voert een onderzoek uit naar de wortels van ‘onze’ cultuur. En omdat hij
daarmee een subtiele bijdrage levert aan een hoogst actuele discussie, onttrekt hij
zich superieur aan het gesomber over het geringe maatschappelijk bereik van de
literatuur. Hij verdient dan ook lezers die zich voor zijn engagement openstellen.
En hij niet alleen. Juist als het de communis opinio is dat dichters geen stem meer
hebben, moeten we op zoek naar wat literatuur nog kan zeggen in de wereld van
vandaag. Maar wie dat weten wil, kan zich al lezend niet tot de anekdotische oppervlakte van de tekst beperken. Hij zal zich ook als speleoloog moeten gedragen.
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Noten
1

Voor de tekst van dit gedicht zie de website van de VPRO: http://www.vpro.nl/boeken/index.sht
ml?3141869+5025064+14414964#public2955744 [11-2-2005]. In Stitou’s bundel Varkensroze ansichten
is een bewerking van het gedicht opgenomen, waaraan het volgende citaat is ontleend. Zie Stitou
2003, p.26-7.

2

Zie hierover Breure & Brouwer 2004, p.381-396. Overigens heeft Bouazza meteen kanttekeningen
geplaatst bij deze in maatschappelijk opzicht juiste, maar ook stigmatiserende benaming. In een
interview zei hij: ‘het klinkt als een ziekte. Het N.S.M.A.N.N.-syndroom. Je komt er de kroeg niet
mee in’. Zie Serdijn 2001.
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3

Zo zei hij in HP/de Tijd: ‘ik zou nooit in Marokko willen wonen, het is als het ware een dictatuur.
Maar het lijkt me wel heerlijk om daar een tijdje te gaan zitten schrijven. De sfeer proeven, de markten bezoeken. Maar je hebt er ook slangen, weet je’ (Overmars 1994). En tegen Vrij Nederland zei hij:
‘nadat mijn debuut verscheen, heb ik veel media-aandacht gehad, vanwege mijn afkomst. Ik heb het
zelf nooit relevant gevonden voor mijn schrijverschap, maar ik kwam in een media-industrie terecht
die op het verhaal van mijn afkomst draaide’ (Neefjes 1999).

4

Sollors 1986.

5

Zie voor het concept ‘border writer’ Hicks 1991. Voor opmerkingen over de rol die Stitou’s Marokkaanse afkomst speelt in zijn werk en in de receptie ervan Joosten & Vaessens 2004.

6

Stitou 2003, p.7-10.

7

Deze woorden (door Valéry in Mallarmé’s mond gelegd) zijn in allerlei varianten geciteerd. Wij
gebruiken hier als bron Gibson 1979, p.150.

8

Deze analyse is ten dele gebaseerd op eerdere bevindingen in Joosten & Vaessens 2004.

9

De opsomming van betekenislijnen is niet uitputtend. Zo is er ook nog de betekenislijn van de religie, waarin noties passen als ‘God’, ‘geloof’, ‘hemel’, ‘verdoemenis’, ‘gebed’, ‘openbaringen’, ‘profeten’, ‘offerdier’ en, in de eerste sequentie van de openingsreeks, ‘Goddank’. En de betekenislijn
van de wetenschap. De grotonderzoekers in de openingssequentie horen daarbij, en later woorden
als ‘fysica’, ‘wiskunde’, ‘Darwinismus’, ‘professor’, ‘Cambridge’… En er is de betekenislijn van de
Holocaust, die in de openingssequentie nog niet opgenomen wordt.

10 Stitou 2003, p.56.
11 Zo scheef de Nederlandse zoöloog Ambrosius Arnold Willem Hurecht (1853-1915) in 1909 in De
gids dat On the Origin of Species ‘een richtsnoer is kunnen worden voor hunne gedachten over de
doode en levende natuur, ja zelfs over den mensch en zijn plaats in het heelal. Daarmee is een
voorjaarsschoonmaak gehouden op de achterzolders en in de woonkamers van met menschelijk
denken, die in beteekenis en omvang ongetwijfeld degene overtreft, die in de tweede helft der
achttiende eeuw door de Fransche encyclopedisten werd ingeleid’.
12 Zie hiervoor o.m. Ruiter 1993 en Joosten & Vaessens 2005.
13 NRC Handelsblad 29-11-2004.
14 Op de Engelse versie van de website die het Franse Ministerie van Cultuur aan de grotten gewijd
heeft (http://www.culture.gouv.fr/culture/arcnat/chauvet/en/temoi8.htm) staat te lezen: ‘The
sensational nature of its discovery in 1994 was taken up by the media and prominently reported
worldwide in the popular press’ [11-02-2005].
15 We gebruiken de term ‘betekenislijn’ hier zoals in onze studie Postmoderne poëzie in Nederland en
Vlaanderen. Naar aanleiding van de ‘centrifugale poëzie’ van Peter Holvoet-Hanssen schrijven we
daar dat de interpretatie ervan – bij ontstentenis van een centrum of kern – zich niet moet richten
op kernen, maar op lijnen van betekenis, op lineair-thematische complexen die gestalte krijgen door
de herneming, herhaling, bijna-herhaling of ontkenning van betekeniselementen: ‘Het lijkt alleszins vruchtbaar om, bij afwezigheid van één centraal betekenispunt, de interpretatieve aandacht
te verleggen naar de betekenis-lijnen. Het gaat bij de analyse dan niet meer om het ene juiste snijpunt, maar om de contingente opbouw van het geheel: soms hebben twee (of meer) lijnen ergens
een snijpunt, waar zich dus een betekenis manifesteert; sommige lijnen blijven op zichzelf bestaan
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– onafgemaakt, wellicht betekenisloos in verhouding tot andere motieven of compleet duister zelfs’.
Zie: Vaessens & Joosten 2003, p.71.
16 Stitou 2003, p.52-59.
17 Darwin 2001, p.145-146.
18 Darwin 2001, p.51.
19 Zie Roos z.j. De link tussen de nawerking van Darwin en Duitsland legt Stitou in een ander gedicht,
‘Bestseller’, waarin eveneens geciteerd wordt uit Darwins autobiografie. ‘Bestseller’ is zelfs bijna
een ready-made: nagenoeg het hele gedicht is ontleend aan een passage uit de autobiografie die
handelt over het succes van On the Origin of Species in verschillende landen: Engeland, Spanje, Rusland, Japan… (Stitou 2003, p.46. Vgl. Darwin 2001, p.119). Eén opvallend bijzinnetje in het gedicht
staat niet in de autobiografie en is dus door Stitou aan de ontleningen toegevoegd: ‘maar vooral in
Duitsland populair’.
20 Peter Singer toont in zijn essay Darwin voor links (Singer 1999) hoe Amerikaanse aanhangers van
vrije concurrentie het darwinisme inzetten als munitie in verdediging van hun opvattingen, daarnaast toont hij overigens ook hoe moeizaam het traditionele marxisme zich verhield tot Darwins
denken. Het bleek door de jaren heen aantrekkelijk voor activisten van alle zijden aantrekkelijk om
Darwin in te schakelen als ideologisch argument. Singer benadrukt daarbij overigens dat Darwin
zelf ‘het idee [verwierp] dat er ethische gevolgtrekkingen aan zijn werk ontleend konden worden’
en hij citeert een geamuseerd citaat van Darwin in een brief aan een vriend, vlak na verschijning van
The Origin of Species: ‘Er stond een alleraardigst cursiefje in een krant in Manchester waaruit blijkt
dat ik heb aangetoond dat macht boven recht gaat, dus dat er niets mis is met Napoleon, of met
willekeurig welke handelaar die z’n klanten oplicht.’
21 Raciaal denken is van alle tijden, maar Zygmunt Bauman laat zien dat racisme een product is van de
moderniteit: ‘as a conception of the world,, and even more importantly as an effective instrument of
political practice, racism is unthinkable without the advancement of modern science, modern technology and modern forms of state power. As such, racism is strictly a modern product. Modernity
has made racism possible. It also created the demand for racism; an era that declared achievement
to be the only measure of human worth needed a theory of ascription to redeem boundary-drawing
and boundary-guarding concerns under new conditions that made boundary-crossings easier than
ever before. Racism, in short, is a thoroughly modern weapon used in the conduct of pre-modern,
or at least not exclusively modern, struggles’. Zie Bauman 1989, p.61-2 . Ook David Theo Goldberg
(1993) beschouwt racisme als een gezicht van de moderniteit. Hij laat zien dat het een functie is van
de veranderende categorieën en concepties van subjectiviteit in de moderniteit.
22 Stitou 2003, p.68-71.
23 De Visser 1896, p.14. De Visser schrijft: ‘En misschien is dit het alleraardigste, dat deze schijnbaar
ordelooze chaos van twee en viervoetige wezens zelf een orde bewaart die ons, westerlingen, verbaast!’.
24 Stitou 2003, p.70.
25 Zie voor ‘ordening’ als prototypisch moderne handeling bv. Bauman 1993 of de literatuur genoemd in
(de noten van) het hoofdstuk ‘Het schrikbewind van P=R3’ uit Vaessens 1998 (p.54-80 en p.237-9).
26 De Visser 1896, p.6.
27 De Visser 1896, p.20.
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28 De Visser 1896, p.21.
29 De Visser 1896, p.44-5.
30 De Visser 1896, p.22.
31 De Visser 1896, p.12.
32 Zie bijvoorbeeld het gedicht ‘Afstudeerproject’ waarin de metafoor van ‘God de klokkenmaker’
voorkomt, een metafoor die Newton gebruikte en de deïsten, wier geloof in één god berustte op
de rede, niet op openbaringen (Stitou 2003, p.50). Op dezelfde pagina komen óók de woorden
‘openbaringen’ en ‘het onverenigbare’ voor.
33 In ‘Ansicht uit de Droom en Vreesman’. Stitou 2003, p.38.
34 In ‘Shakespeare, misselijkmakend of omtrent Onze Vader, details’. Stitou 2003, p.53.
35 In ‘Affirmaties’. Stitou 2003, p.79.
36 Daniël Rovers wijst in een kritiek op Varkensroze ansichten op een symptoom hiervan: ‘Stitou legt verspreid over de bundel de metafysische resten bloot in het darwinistische wereldbeeld’ (Rovers 2004,
p.148). Rovers’ conclusie luidt overigens dat Stitou ‘helaas’ zelf niet ontsnapt ‘aan een vesluierd en
verstokt metafysisch denken’ (p.149), een conclusie die mede gebaseerd is een (aanvechtbare) lectuur van de bundel als ‘lofzang op de ongekende rijkdom van de oppervlakte’ (p.149).
37 Chauvet zelf werd eens gevraagd naar het merkwaardige gegeven dat zíjn naam, en niet die van
de twee anderen, verkozen werd. Hij antwoordde: ‘Tous les samedis et tous les dimanches on se
dispute pour faire le programme de la journée. Chacun veut aller de son côté, chacun dit: “Moi, je
connais un trou qui est bien.” Jean-Marie voulait qu’on retourne à un trou qu’on connaissait depuis
plusieurs mois. Il voulait qu’on continue à gratter parce qu’il y avait un courant d’air. Moi je n’y
croyais pas du tout et Christian n’y croyait pas trop. Ce dimanche-là, j’ai dit: “Ecoute on y va à ce
trou, comme ça tu verras qu’il n’y a rien, on n’en parlera plus et on passera à autre chose.” Bon, je
me suis trompée, on ne peut pas dire qu’il n’y avait rien, on connaît la suite! C’est pour cela que ça
s’appelle la grotte Chauvet.’ Een redenering overigens die het voorstelbaar maakt dat met name Hillaire eveneens reden zou hebben de grot naar zich genoemd te zien. Citaat op: http://www.ardecol.
ac-grenoble.fr/bases/gazette.nsf, doorklikken op ‘L’interview des inventeurs’ [11-02-05].
38 Mayr 1992.
39 In dit verband is ook een passage relevant uit het gedicht ‘Shakespeare, misselijkmakend of omtrent
Onze Vader, details’. Daar laat Stitou de impliciete ik (hier de autobiograaf Darwin) zeggen: ‘Door
god gebeitelde onveranderlijke / essenties – nonsens!’. Stitou 2003, p.55.
40 Duister blijven dan toch de regels erna: ‘door onze soort een plaats in onze geschiedenis ontzegd’.
Wat betekent deze zin? Als we hem grammaticaal in actieve vorm herformuleren: *‘onze soort
ontzegt [aan deze] historische gebeurtenis van de hoogste orde een plaats in onze geschiedenis’.
Gelezen in de zojuist veronderstelde interne Darwinistische logica van ‘Mustafa’ is dit consequent:
de gebeurtenis waarvan hij getuige was gooit het lineaire beeld van ‘onze geschiedenis’ totaal om
en daarom wordt haar een plaats ontzegd. De dichterlijke ‘ik’ stijgt intuïtief boven zijn kennis uit en
vermoedt iets wat hij rationeel niet kan weten. De regels ervoor zegt hij inderdaad: ‘en nog begrijp
ik niet waarom ik het volgende moment / het zwijgen doorzag. / Ik weet niet hoe het openbare zich
openbaart’. Something’s happening, and it’s happening right now, too great to see it.
41 Denis 2000, p.72-73. Het is niet helemaal eenduidig of Denis Sartre slechts parafraseert of helemaal
mee gaat met diens opvattingen. Typerend voor een zekere mate van woordspel dat ook zijn rol
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heeft, is de reactie van een tegenstander van Sartre, die Denis citeert: ‘ce que je propose de nommer
littérature, Sartre l’apelle poésie - et ce que j’apelle domaine des écrivants ou information, il le nomme
littérature.’
42 Ruiter & Smulders (1992, p.1-26) spreken in dit verband van ‘de demobilisatie van de moderne
schrijver’.
43 Stitou citeert hier een passage uit de autobiografie waarin ook Darwin zelf zijn machinale systeemdrang in verband brengt met het verdwijnen van de liefde voor de poëzie. In de strikt chronologische autobiografie gaat aan de woorden ‘Het lijkt of mijn geest…’ de volgende passage direct vooraf:
‘Tot de leeftijd van dertig jaar […] heb ik genoten van allerlei soorten poëzie. […] Onlangs heb ik
geprobeerd Shakespeare te herlezen, maar ik vond het zo onverdraaglijk saai dat ik er misselijk van
werd’. Darwin 2001, p.134.
44 Overigens is bij dit alles interessant dat Darwin zélf als wetenschapper allerminst anti-poëtisch of
anti-literair was. Ilse Bulhof heeft laten zien dat Darwin beslist geen exponent te noemen is van de
tendens in de moderne natuurwetenschappen om literaire en poëtische middelen in wetenschappelijke verhandelingen achterwege te laten: ‘Darwin zet in dat boek [Origin of Species] helemaal niet
recht toe, recht aan zijn theorie over de oorsprong der soorten uiteen. Hij kan geen levend wezen
noemen, of hij roept uit hoe prachtig het is. […] Hij gebruikt poëtische beelden en prachtige
vergelijkingen. Om uit te leggen wat hij bedoelt, worden zaken als de natuur en de strijd om het
bestaan op een wonderlijke wijze gepersonifieerd. In Darwins geval is de scherpe scheiding tussen
wetenschap enerzijds en retorica en literatuur anderzijds – waar we zo vertrouwd mee zijn – vervallen’. Bulhof 1988, p.9.
45 Stitou 2003, p.13.
46 Hertmans 2002, p.24. Hertmans wijst, in navolging van Islamitische auteurs als Amin Malouf, erop
dat de universele, verlichte westerse rede in dubieuze, racistische clichés over andere culturen
denkt, en hij parafraseert zo’n cliché als: ‘Islamieten hebben geen Descartes gekend, ze kennen dus
geen persoonlijke verantwoordelijkheid voor de waarheid of de leugen’ (p.20).
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J. Nooseman, Beroyde student & J. Noozeman, Bedrooge dronkkaart. Bezorgd
door Ineke Grootegoed, Arjan van Leuvensteijn en Marielle Rebel. Stichting
Neerlandistiek VU Amsterdam (nr. 47)
/ Nodus Publikationen Münster 2004.
ISBN 90-72365-84-4 / 3-89323-747-X.
€ 30,00.
In het essay over klucht en blijspel
in Nederlandse literatuur, een geschiedenis, neemt Gillis of Jelis Noozeman
(1626-1682) een centrale positie in. Het
werk van deze acteur en schrijver wordt
representatief geacht voor de klucht
uit het begin van de zeventiende eeuw.
Ondanks de toenemende populariteit
van de klucht toen, is er - afgezien van
belangrijke bijdragen van met name Van
Stipriaan - nog relatief weinig onderzoek naar dit populaire toneelgenre
gedaan, in vergelijking met de tragedie
bijvoorbeeld. Wellicht zal het onderzoek gestimuleerd worden nu meer en
meer kluchten beschikbaar komen op
DBNL of Ceneton (Census Nederlands
Toneel; www.let.leidenuniv.nl/dutch/
ceneton/index.html) en in edities. Er
bestond al een editie van Noozemans
Lichte Klaartje (Leuvensteijn & Stuart,
1999). Het is een verheugend feit dat
Nederlandse Letterkunde • Jaargang 10 • nr 2 • juli 2005

een drietal Amsterdamse onderzoekers,
onder wie opnieuw Van Leuvensteijn,
nu een uitgave heeft verzorgd van nog
twee kluchten van Noozeman.
In de reeks waarin ook Lichte Klaartje
verscheen, de Stichting Neerlandistiek
VU Amsterdam, zijn de kluchten Beroyde
student (1646) en Bedrooge dronkkaart, of
dronkke-mans hel (1649) voorzien van een
flinke inleiding en talrijke annotaties.
Het boek is bedoeld voor ver gevorderde studenten Nederlands en vakspecialisten, en zo oogt het ook. Het ziet er
met een grijzige omslag en standaard
typografie bepaald niet uitnodigend uit.
In dit opzicht passen vorm en inhoud
goed bij elkaar; ook de inleiding en de
annotaties zijn duidelijk niet gericht op
een lekenpubliek. Dit komt weliswaar
het niveau ten goede, maar het lijkt er
ook op alsof de tekstbezorgers ervan
uitgaan dat een publiek van gespecialiseerde neerlandici niet meer aangesproken of uitgedaagd hoeft te worden.
In de inleiding gaan de tekstbezorgers in op leven en werk van Noozeman,
voorts worden verschillende thema’s uit
de kluchten behandeld in hun historische context: studentenleven, toverij
en toverijgeloof en huwelijksmoraal.
Ook wordt in de inleiding aandacht
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besteed aan de komische strategie van
Noozeman, waarmee de kluchten – zeer
waardevol – gesitueerd worden binnen
de verworvenheden van het onderzoek
hiernaar. De brede opzet van de inleiding botst helaas met de detaillistische
onderzoeksblik van de editeurs. De
lezer loopt het risico te verdrinken in
de grote hoeveelheid aan feitjes en
verantwoordingen. Een helpende hand,
bijvoorbeeld door een duidelijke opzet
– eerst een inleiding op de inhoud van
de kluchten voordat details over de thematiek besproken worden – wordt niet
geboden. Diezelfde lezer wordt geacht,
eveneens zelfstandig, allerlei grotere
verbanden te kunnen leggen. Hoe heeft
Noozeman zich bijvoorbeeld bewogen
op het snijvlak van toneelspelen en
-schrijven? Welke invloed had het op
de waardering van zijn werk dat Noozeman zich zowel in de elitaire kringen
rondom de schouwburg, als op kermissen bewoog? Aan deze en talloze andere
cultuurhistorische vragen, van minstens
evenveel belang als de minutieuze
details over de afkomst van Noozeman
of de precieze opvoeringsdata van zijn
stukken, wordt voorbijgegaan. En de
enkele keren dat dergelijke cultuurhistorische aspecten wel ter sprake worden
gebracht, ontbreken onderbouwing en
diepgang. Dit alles komt leesgemak en
-genot niet ten goede.
Ook de annotaties lijken hier geenszins op gericht. Wanneer de lezer elke
annotatie goed in zich op zou willen
nemen, blijft er van de oorspronkelijke
tekst, die zeer vermakelijk is, weinig over.
Het is keurig dat de editeurs het vermelden wanneer zij een bepaalde woordverklaring in een bijzondere bron hebben
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aangetroffen of wanneer zij geen of
slechts een twijfelachtige betekenis hebben gevonden, maar zeer specifieke
details over de vindplek in het WNT en
bedankjes aan mensen die hulp hebben
geboden bij de zoektocht naar de juiste
betekenis horen mijns inziens niet in de
annotaties thuis. Tekenend is bijvoorbeeld de annotatie bij regel 227 van de
Beroyde student, waarin onder andere het
woordje ‘bon’ verklaard wordt. Is het
werkelijk noodzakelijk te vermelden dat
de betekenis, ‘goed’, afkomstig is uit het
Van Dale groot woordenboek Frans-Nederlands, meer specifiek uit de tweede druk
uit 1990 onder de tweede betekenis van
‘bon’? Anderzijds hoort de nauwkeurige annotatie tot de pluspunten van de
editie; juist in deze kluchten, waarin het
gebruik van ironie en volkstaal hoogtij
viert, kan een gedetailleerde annotatie
veel verduidelijken.
Het taalgebruik is onderwerp van een
eveneens zeer nauwgezette taalkundige
beschrijving in de bijlage. Hierin wordt
aandacht besteed aan fonologie, morfologie en syntaxis. Op een overzichtelijke
manier en aan de hand van voorbeelden wordt uiteengezet hoe de kluchten
taalkundig in elkaar steken. Of het de
opzet is geweest deze beschrijving af te
zetten tegen contemporain taalgebruik
– wellicht meer in het bijzonder binnen
de klucht – weet ik niet. Hiertoe lijkt af
en toe een aanzet gedaan te worden,
maar echt overkoepelende conclusies
worden niet getrokken. Wederom is het
aan de lezer zelf de interessante verbanden te leggen.
Dat het beschikbare kluchtenmateriaal is uitgebreid met een nauwkeurige
uitgave van twee van Noozemans kluch-

ten, is iets wat we moeten koesteren.
Deze editie moet beschouwd worden
als een studieboek voor een beperkt,
gespecialiseerd publiek, dat hiermee
een degelijke basis voor verder (cultuurhistorisch) onderzoek wordt geboden.
Nina Geerdink

Kees Snoek, E. du Perron. Het leven van
een smalle mens. Amsterdam (Nijgh &
Van Ditmar) 2005, 1246 bladzijden,
ISBN 90 388 69541. € 39,90.
Eddy du Perron heeft in zijn korte leven
nauwelijks in Nederland gewoond. Toch
kon hij een van de belangrijkste Nederlandse schrijvers uit het interbellum worden, niet het minst door zijn vriendschap
met Menno ter Braak en zijn redacteurschap van Forum. Deze twee gegevens
behoren tot Du Perrons levensverhaal,
dat in grote lijnen bekend is. Immers de
negen delen Brieven, de vier delen Briefwisseling 1930-1940 met Ter Braak en het
hoge autobiografische gehalte van veel
van Du Perrons fictie, met natuurlijk de
roman Het land van herkomst als het meest
aansprekende voorbeeld daarvan, geven
bij elkaar een uiterst royaal beeld van
een intrigerend leven. Ofschoon Du Perrons renommee een biografie volkomen
rechtvaardigt, kan de bekendheid van
een groot aantal cruciale episoden uit
diens leven een nadelige omstandigheid
zijn die voor alles nieuwsgierig maakt
naar het onbekende en nieuwe dat een
biograaf weet toe te voegen.
De neerlandicus Kees Snoek, die in
1990 promoveerde op de biografische

studie De Indische jaren van E. du Perron,
heeft nu, in 2005, het volledige verhaal
van Du Perrons leven gepubliceerd in
E. du Perron. Het leven van een smalle
mens, een zeer omvangrijke biografie
van ruim twaalfhonderd bladzijden.
Het levensverhaal zelf telt bijna duizend pagina’s en is verdeeld over drie
delen en negenenveertig hoofdstukken
van gemiddeld twintig bladzijden. Een
korte epiloog over Du Perrons naleven
sluit de eigenlijke biografie af. Daarna
volgen nog tweehonderdvijftig pagina’s
met bronnenlijsten, een primaire en
secundaire bibliografie, de noten, een
naam- en zaakregister en een lijst Maleise woorden.
De levensgeschiedenis wordt chronologisch gepresenteerd; de jaartallen
in de titels van de drie delen refereren
aan essentiële momenten uit Du Perrons bestaan. Het eerste deel, ‘Jeugd in
Indië’, heeft betrekking op de periode
1899, het jaar dat Du Perron geboren
werd, tot 1921, het jaar dat hij en zijn
ouders Indië verlaten. Deel twee heet
‘Europa – het vrije bestaan’ en behandelt de periode 1921-1932, waarin Du
Perron vooral in België en Parijs ‘als
een jeugdig en enigszins excentriek rentenier’ onder meer betrokken raakt bij
enige avant-gardistische literaire activiteiten en op het amoureuze vlak een
confronterende leerschool doorloopt.
Het derde deel eindigt in 1940, wanneer Du Perron sterft, en begint in
1932, het jaar waarin hij trouwt met de
vrouw van zijn leven Elisabeth de Roos,
het jaar ook waarin duidelijk wordt dat
het familiekapitaal op is zodat hij nu, in
de woorden van de titel, moet ‘Schrijven
om den brode’.
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Binnen dit raamwerk passeren alle
markante zaken en gebeurtenissen die
we kennen uit de fictionele en niet-fictionele bronnen de revue: van het échec
van Du Perrons relatie met Clairette
Petrucci en het fiasco van het avontuur
met de Oxfordse studente Evelyn Blackett tot de mesalliance van zijn huwelijk
met het door hem bezwangerde dienstmeisje Simone Sechez, de zelfmoord
van zijn vader en het overlijden van zijn
moeder; van de contacten met Paul van
Ostaijen, Pascal Pia, André Malraux,
Jan Greshoff, Adriaan Roland Holst,
J.J. Slauerhoff, Carel Willink en Menno
ter Braak tot de Prisma-discussie, het
befaamde essay Uren met Dirk Coster, de
vier moeizame jaren van Forum en Du
Perrons Multatuli-boeken.
Het spreekt haast vanzelf dat in deze
biografie de verhouding tussen autobiografische fictie en biografische werkelijkheid een centrale plaats inneemt. Snoek
is erin geslaagd een minutieuze reconstructie van die werkelijkheid te geven,
niet in de laatste plaats door vele nieuwe
bronnen te gebruiken zoals onder andere dagboekaantekeningen, de bewaard
gebleven correspondentie tussen Du Perron en De Roos, brieven uit privé-collecties, en de verslagen van gesprekken
die J.H.W. Veenstra in de jaren zestig en
zeventig voor zijn onvoltooid gebleven
biografie voerde met velen die Du Perron nog gekend hebben. Al deze bronnen stellen Snoek in staat te doen wat hij
in de inleiding aankondigt: de precieze
verhouding traceren tussen met name de
romanfeiten van Het land van herkomst en
de biografische realiteit. Het bestaande
beeld van Du Perron wordt aldus vooral
genuanceerd en gecompleteerd, en daar158

in is de winst van deze biografie gelegen.
Op één uitzondering na verschaffen de
nieuwe bronnen geen wezenlijk nieuwe
inzichten in Du Perrons leven en werk,
hoezeer die ook nog eens belicht worden
door een veelzijdige contextualisering
van historische, sociologische, politieke,
algemeen-culturele en literaire aard.
Regelmatig is erop gewezen dat biografen nogal eens aan volledigheidswaan lijden. Ook Snoek heeft dat ongerief niet geheel op afstand kunnen
houden. Omdat de synthese van een
selecterende en ordenende visie minder
prominent is dan de chronologische
registratie van talloos veel feiten en feitjes laboreert de biografie zo nu en dan
aan een uitvoerigheid, zo niet wijdlopigheid die, gevoegd bij het opsommend
karakter van behoorlijk wat passages, de
lectuur soms een vermoeiende affaire
maakt. Daar staat tegenover dat Snoek
sommige episoden van Du Perrons boeiende leven trefzeker evoceert.
Dat geldt in hoge mate voor die
momenten, hier voor het eerst belicht,
waarin de vergaande implicaties van
Du Perrons zogenaamde retrospectieve
jaloezie een rol spelen. Die jaloezie,
zo weten we van Du Perrons fictionele
alter ego Arthur Ducroo uit Het land
van herkomst, is maniakaal gericht op
het eerdere liefdesleven van Jane, de
‘Ene’ naar wie zo lang is gezocht. In
werkelijkheid trof Du Perrons obsessieve
afgunst de auteur en regisseur Johan de
Meester jr. (1897-1986), met wie Elisabeth de Roos in 1927 een kortstondige
relatie had. Voor Du Perron was deze
man een ordinaire rokkenjager die de
integriteit van zijn verhouding met De
Roos aantastte zolang hij, De Meester,

nog ongewroken rondliep. Deze jaren
voortwoekerende jaloezie, door Du Perron zelf als een ziekte, als een ‘kanker’
onderkend, bracht hem op het idee De
Meester letterlijk zodanig aan te pakken
dat hij in zijn dagboek noteerde welke
maximumstraffen het Nederlandse Wetboek kent voor verschillende vormen
van mishandeling, onder meer die met
voorbedachte rade met de dood als
gevolg. Omdat een ontmoeting uitbleef,
kon deze psychose pas verdwijnen door
een radicale verandering, en die werd
gevonden in een terugkeer naar Indië,
Du Perrons land van herkomst. Niet de
gevreesde aanslag op de ongebonden
individualiteit van ‘de smalle mens’ door
collectivistische ideologieën van links
en rechts in Europa, niet een precaire
financiële situatie gaven de doorslag om
in 1936 terug naar Indië te gaan, zoals
tot nu toe werd aangenomen. Slechts Du
Perron en zijn vrouw wisten dat zijn vertrek eigenlijk een vlucht was, in de eerste
plaats voor ‘de ziekte’, zoals Du Perron in
zijn dagboek stelt: ‘Als ik die in Indië niet
kwijtraak, ga ik eraan kapot. Bij bijna
alle mislukkingen heb ik het gevoel dat
dit toch mij in de 1e plaats heeft ondermijnd.’ Het beginsel van de chronologie
dicteert dat deze kwestie van levensbelang in fragmenten beschreven wordt.
In hoeverre Du Perron slaagde in zijn
opzet, wat de mogelijke oorzaken van
deze exceptionele jaloezie zijn: het zijn
vragen die niet beantwoord worden. Het
enige dat Snoek er nog over opmerkt,
honderden bladzijden en twee jaar verder, is dat het “fantoom” De Meester in
Indië wat vervaagd was.
Du Perron is thans een schrijver
van wie slechts één titel courant is:

Het land van herkomst. De rest van zijn
omvangrijke oeuvre – romans en verhalen, poëzie, essays en kritieken – wordt
waarschijnlijk alleen gelezen en bestudeerd in kringen van genootschap en
universiteit. De zeer vele naoorlogse
reflecties op persoon en werk van Du
Perron, zowel de positieve als de negatieve waarvan Snoek in de epiloog een
summiere impressie geeft, vormen evenwel de overtuigende bewijzen van zijn
onverminderde aanwezigheid in onze
cultuur. De hier besproken biografie,
met drie prachtige fotokaternen, draagt
daar ondanks de gesignaleerde onvolkomenheden niet weinig aan bij.
Hans Anten
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Al kijkend reist de ziel naar God
‘Nieuwe plaaten’ voor Luykens eerste
religieuze embleembundel.1
Els Stronks

Jezus en de ziel Amsterdam 1678 (afb. 1)

Jezus en de ziel Amsterdam 1714 (afb. 2)

Inleiding
In 1714 verschenen in Amsterdam twee achtste drukken van Jan Luykens eerste
religieuze embleembundel, Jezus en de ziel. Een ervan was qua prenten een herdruk
van de eerste editie uit 1678, op de titelpagina van de andere uitgave stond aangekondigd dat deze ‘nieuwe plaaten’ bevatte, die, net als in de eerste druk het geval
was, gemaakt waren door Luyken zelf.2
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Al bij eerste aanblik wordt duidelijk dat Luyken in 1714 anders te werk ging dan
in 1678. Die verandering heeft deels technische oorzaken. Luyken maakte pas in
1677 zijn eerste koperplaten: de afbeeldingen in Jezus en de ziel behoren dus tot zijn
eerste werk.3 Er is ook een artistiek verschil, mogelijk als gevolg van een veranderde
smaak: de prenten uit de eerste reeks zijn meer lineair van karakter en laten veel wit
zien. Bij de tweede reeks is vrijwel ieder stukje wit ingevuld met arceringen, stippels
en kruisarceringen.4
Tegelijkertijd maakt een eerste blik op de twee titelprenten duidelijk dat
het niet alleen om technische en artistieke aanpassingen ging. De twee centrale
figuren, de ziel (links) en Jezus (rechts), zijn in 1714 nader tot elkaar gekomen
en kijken elkaar nu meer aan. De twee verstrengelde loofbomen uit 1678 aan de
linkerkant zijn vervangen door een palmboom – in de emblematiek onder meer
symbool van het goddelijk geheim5 -, en bovenin de afbeelding zijn in 1714 zeven
engelen toegevoegd die het tafereeltje van de leidende Jezus en volgende ziel met
zichtbaar genoegen bekijken.6
De vernieuwing van die picturae geeft een interessante mogelijkheid tot vergelijken. De jaartallen 1678 en 1714 vormen namelijk het begin en het einde van
de periode waarin Luyken religieuze emblemen vervaardigde. De picturae van de
bundel Jezus en de ziel baseerde Luyken in 1678 voor een groot gedeelte op het
emblematische voorbeeld Goddelycke aandachten (1653) van P. Serrarius, die weer
terugging op Pia desideria (1624) van H. Hugo (beide voorzien van prenten van
B. à Bolswert). Als voorbeeld daarvoor, de afbeelding van de ziel als jonge vrouw
bijvoorbeeld, diende weer O. Vaenius’ Amoris divini emblemata, in 1615 verschenen.7
De nieuwe platen voor Jezus en de ziel maakte Luyken vlak voor zijn dood in 1712.8
In de jaren daarvoor was hij zeer actief als emblematicus: in 1711 verschenen Het
leerzaam huisraad en De bykorf des gemoeds, eind 1712 (postuum) gevolgd door Des
menschen begin, midden en einde.
Recent onderzoek naar het religieuze oeuvre van Luyken heeft duidelijk
gemaakt dat hij met steeds meer precisie en concentratie werkte aan de verwoording en verbeelding van twee thema’s. In de eerste plaats was dat de voorstelling
van de zoektocht van de gelovige naar God als een ‘pelgrimstocht’. In zijn proefschrift uit 2000 liet H. van ’t Veld zien dat Luyken, die in 1682 voor het eerst een
illustratie maakte bij de Nederlandstalige uitgave van John Bunyans The Pilgrim’s
Progress, in zijn eigen dichtwerk en geestelijke brieven de gang van de gelovige naar
God steeds vaker als een reis verbeeldde. Ook voorzag hij vele geschriften van tijdgenoten over het pelgrimsleven van illustraties.9
In de tweede plaats was Luyken gefascineerd door het contrast tussen de door
de mens waarneembare werkelijkheid en het goddelijke. A.J. Gelderblom heeft
betoogd dat Luyken een ‘sterk visuele leeshouding’ van zijn lezers verlangde. Zijn
emblemen bevatten het advies ‘weg te kijken uit de waarneembare werkelijkheid
naar het eeuwige licht, dat zowel bij God te vinden is als in de ziel van Zijn kinderen’.10 Op dat ‘kijken’ wordt de nadruk gelegd doordat woord en beeld gecen162
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treerd zijn op het contrast tussen licht en donker, op de weerspiegeling van het
goddelijke in het alledaagse, en doordat de spiegel gebruikt wordt ter uitnodiging
aan de lezer om zich aan bespiegelingen van het eigen innerlijk te wijden. Luyken
maakt de gelovige zodoende bewust van het verschil tussen ‘binnen en buiten’.
Het bewust kijken naar de wereld ‘buiten’ zou de ziel tot een schouwen van het
eigen innerlijk (het ‘binnen’) aan moeten aanzetten. Gelderblom signaleert deze
tendens in bundels die vanaf 1694 door Luyken zijn gemaakt.11
De ondertitel van Jezus en de ziel, namelijk Een geestelycke spiegel voor ’t gemoed, wijst
de spiegel en het kijken in de spiegel al als metafoor van deze bundel aan. De vraag
of Luyken al vanaf de aanvang van zijn carrière als religieus emblematicus werkte
aan de verbeelding van ‘binnen en buiten’, laat zich door de vergelijking van de
platen uit 1678 en 1714 goed beantwoorden. Is er in de nieuwe platen bewijs te vinden voor de gedachte dat Luyken het contrast tussen ‘binnen en buiten’ meer en
meer als de centrale boodschap van zijn werk zag? We weten helaas niets uit eerste
hand over de drijfveren achter de veranderingen van 1714. In de correspondentie
die van Luyken overgeleverd is, wordt niet over de veranderingen gerept en ook in
de editie zelf ontbreekt commentaar. Toch is het niet gewaagd te veronderstellen
dat hij ‘de nieuwe plaaten’ als verbetering zag ten opzichte van de oude uit 1678.
Als meer ervaren etser kan hij immers afstand nemen van zijn jeugdwerk. Op welke
punten zijn veranderingen te constateren, en zijn die veranderingen terug te voeren op de denkbeelden die Gelderblom in andere embleembundels van Luyken
signaleerde?
Alvorens op zoek te gaan naar een verklaring voor de verschillen vanuit een
intensivering van Luykens visie die een steeds groter wordend beroep op het leesen kijkvermogen van zijn lezer met zich meebracht, is het zaak de mogelijkheid van
een andere oorzaak voor de veranderingen te overwegen. B.F. Scholz heeft in een
artikel waarin hij een vernieuwde, negentiende-eeuwse editie van Jacob Cats’ Sinneen minnebeelden vergelijkt met het zeventiende-eeuwse origineel, geconstateerd dat
in 1862 door de editeur J. van Vloten veranderingen aangebracht werden om tegemoet te komen aan een veranderd lezerspubliek:
Van Vloten […] viewed the subject matter of Cats’s book of emblems […] in the light of his
own culture, and this led him to perceive the need to reencode Cats’s book in such a way that
he would redress what he may have perceived as an imbalance of language and subject matter.
He changed the layout of the emblems in such a way that the recto pages only contained the
modernized picturae, the Latin mottoes, and the amourous, the moral and the religious epigrams in Dutch. The long commentaries in Dutch containing numerous quotations from the
classics, together with the epigrams in French were relegated to the verso pages, and printed in
a considerably smaller font-size. Van Vloten in his edition of 1862, one might say, popularized
Cats’s emblem book, and by taking the Latin and French texts off the recto pages, adjusted it to
the reading habits – and reading skills – of a readership which no longer shared certain humanist aspirations to erudition.12
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Scholz beschrijft de veranderingen in termen die hij ontleent aan de semiotiek
– het woord ‘reencode’ in het bovenstaande citaat is in dat kader te plaatsen. De
negentiende-eeuwse lezer keek vanuit een andere ‘set of codes’, een ander referentiekader, naar Cats’ werk dan het zeventiende-eeuwse publiek gedaan had. Was
men in de vroegmoderne tijd gewend aan een allegorische leeswijze, en dus geoefend in het bekijken van het getoonde als afbeelding van iets anders, met andere
woorden in het omgaan met een grote afstand tussen ‘signifier’ en ‘signified’; in de
negentiende eeuw was dit gemak verdwenen. Om toch tot eenzelfde overdracht van
de boodschap te komen, verkleinde Van Vloten de afstand tussen ‘signifier’ en ‘signified’. Bij het moderniseren van Cats’ picturae in 1862 zijn door hem bijvoorbeeld
consequent menselijke figuren aangebracht in negentiende-eeuwse kledij, om zo te
bevorderen dat de lezer zich met het afgebeelde vereenzelvigde en de les van het
getoonde op zichzelf betrok.13 De lezer ziet zichzelf in alle afbeeldingen geplaatst,
en krijgt zo de duidelijke aanwijzing dat het getoonde in combinatie met de teksten
op zichzelf en op de eigen waarneming betrokken moet worden. Van Vloten zal zo
eveneens hebben willen bereiken dat men zich in zijn eigen tijd verbonden voelde
met de glorietijd van het zeventiende-eeuwse Holland.
Is het denkbaar dat Luykens rol in de editie 1714 vergelijkbaar is met die van
Van Vloten in 1862? Achtte Luyken als editeur van zijn eigen, oudere werk het
publiek niet meer tot begrip van de oude platen in staat, en bracht hij daarom de
veranderingen aan? Niet zozeer omdat hij zelf anders – scherper – was gaan nadenken en verbeelden, maar omdat hij veronderstelde dat zijn publiek hem anders niet
meer begreep? We kunnen alvast vaststellen dat Luyken minder ingrijpend te werk
ging dan Van Vloten in 1862 deed. De tekst van Jezus en de ziel bleef immers ongewijzigd. De bundel kreeg in de tweede druk in 1685 nog wel een tekstuele wijziging
(een prozatoevoeging ‘Van ’t Ewig Vaderlandt’ aan embleem 39), maar daarna
veranderde de tekst niet meer.14 We moeten de veranderingen dus uitsluitend in
het niet-tekstuele deel van de editie-1714 zoeken.

Meer te zien
Terug naar de verschillen tussen de titelprenten van 1678 en 1714. Die zijn dus
deels terug te voeren op een verbeterde techniek en veranderde smaak. Daarmee
is een belangrijk effect van de aanpassingen meteen verwoord: in de editie van
1714 valt meer te zien. Dit komt door de grotere detaillering, maar ook doordat er
objecten en figuren zijn toegevoegd aan de oorspronkelijke afbeeldingen. In verband met Van ’t Velds bevindingen is van belang op te merken dat in 1714 in een
drietal picturae door Luyken pelgrimsfiguurtjes in de achtergrond zijn toegevoegd
(in embleem 25 zelfs vier in getal).15
De engelen op de titelprent zijn een duidelijk voorbeeld van toevoegingen in
1714 door Luyken gedaan. Ze sluiten aan bij de voor Luyken kennelijk belangrijke
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prozatoevoeging ‘Van ’t Ewig Vaderlandt’ in 1685. Daarin citeert hij uitvoering uit
zijn twee jaar later te verschijnen vertaling van J. Böhme’s Aurora.16 Een zevental
engelen, geschapen ‘als kleyne Goden naa het wesen en de qualityten van den
ganschen Godt’17 zijn als de ledematen van Gods lijf18, met voor iedere engel een
van de zeven krachten van de ‘Welgeesten’.19 Ze zijn vergelijkbaar met de zeven planeten, en hebben alle zeven één kernkwaliteit: wrangheid, water, bitterheid, hitte,
liefde, geluid, en – de ster onder de engelen - de hele natuur.20
In het voorbeeld waar Luyken zich waarschijnlijk op baseerde, Hugo’s Pia desideria
(1624), komen de engelen niet voor. En ze ontbreken ook in de met Hugo corresponderende pictura uit de Goddelycke liefdevlammen, de bundel waaraan Luyken in
1691 zijn medewerking verleende.21

Pia desideria, H. Hugo, Antwerpen 1624,
embleem 8 (afb. 3)

Goddelycke liefdevlammen, Amsterdam
Amsterdam 1715, embleem 6 (afb. 4)

In het tweede deel van beide bundels zien we, met in het onderschrift een verwijzing naar hetzelfde vers uit het Hooglied dat ook in Jezus en de ziel staat, dezelfde
afbeelding terug die op de titelprenten van de hier besproken edities van Jezus en
de ziel te vinden is. In 1628 zien we bij Hugo geen engelen, en in 1691 ook niet.
Bij Hugo zijn er links de twee in elkaar gedraaide bomen te zien die in Jezus en de
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ziel in de editie van 1678 terugkeren. Dit voorbeeld maakt duidelijk dat Luyken
creatief omging met zijn bronnen. De engelen met name heeft hij in later stadium
toegevoegd, naar alle waarschijnlijkheid toen hij de revisie van alle platen uit het
boek ondernam.
Gevolg van de toevoegingen en de detailleringen in de editie-1714 is in veel
gevallen dat de aansluiting tussen woord en beeld verandert, of zelfs verbetert.22
Kijken we bijvoorbeeld naar de pictura van embleem 13, dat gaat over de stroom
van zonden waartegen de ziel moet oproeien, in beide versies:

pictura embleem 13, Jezus en de ziel
Amsterdam 1678 (afb. 5)

pictura embleem 13, Jezus en de ziel
Amsterdam 1714 (afb. 6)

In 1678 zien we een kalme ziel, rustig zittend en kijkend onder het roeien. In
de tekst wordt ook kort over de rust van de ‘goddelijcke bestieringe’ gesproken,
maar veel prominenter – zie ook het motto van het embleem – komt de inspanning van het oproeien tegen de stroom der zonden naar voren: ‘Maer och! wat
kost het haer al sweets en schricken! wat waeyt’er menigen storm over haer! wat
doet sich menighmael een duystere lucht op swanger van blixem en donder! wat
stoot sy dickmaels op een verborgen klip! wat vallender niet al regen vlagen op
haer, en hoe wordt sy somwijlen soo nat van de overslaende baren […]’.23 Deze
(gemoeds)toestand is in 1714 door Luyken veel duidelijker gevisualiseerd. Zo zijn
er niet alleen hogere golven te zien, maar is ook de horizon opgehoogd, zodat er
meer wild water te zien is. De wolken zijn in 1714 ook woester van uiterlijk dan in
1678. Ook een ander deel van de tekst is nu in de pictura terug te vinden. In het
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onderschrift bij de prent staat een bijbelcitaat: ‘Een dingh doe [ick,] vergetende ‘t
gene dat achter is, ende streckende my tot het gene dat voren is, jage ick na het wit
tot den prijs der roepinge Godts, die van boven is in Christo Jesu.’24 De Jezus-figuur
in 1714 wijst met opgeheven vinger naar boven, vanwaar de ‘roepinge Godts’ voor
de ziel klinkt. In 1678 wijst Jezus nog, minder toepasselijk, naar voren.
Deze toevoegingen dienden niet om alleen de aansluiting tussen woord en
beeld te verbeteren. De wijzende vinger laat ook zien dat Luyken in de editie-1714
het kijken zelf expliciet aan de orde stelt. Niet alleen is er in de latere editie meer
te zien, de lezer wordt ook nadrukkelijker uitgenodigd (beter) te kijken. In de
bewerking van de pictura van het eerste embleem is dit duidelijk waar te nemen. De
afbeelding heeft een grotere (en betere) perspectivische werking25, en de ziel en
de mannelijke figuur – met ezelsoren en ster op het voorhoofd het gevaar van de
vleselijke lust volgens de tekst – kijken in elkaars richting in 1714, terwijl ze in 1678
geen oogcontact hebben:

pictura embleem 1, Jezus en de ziel
Amsterdam 1678 (afb. 7)

pictura embleem 1, Jezus en de ziel
Amsterdam 1714 (afb. 8)

Deze visuele interactie vestigt de aandacht op de aantrekkingskracht van het
slechte op de ziel. Haar blik wordt door hem gevangen. Hij verlustigt zich in 1714
aan duidelijk zichtbare etenswaren, terwijl in 1678 sprake is van een weinig aanlokkelijke homp vlees (?) die eveneens de wereldlijke verleidingen van overdaad
representeert. Meest opmerkelijk is echter dat in het verlengde van de distel op de
voorgrond (symbool voor het harde leven zonder de overdaad van de gedekte tafel
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aan de andere kant van de afbeelding, en volgens de tekst een verwijzing naar de
ziel die in het Hiernamaals niet tot genade kan raken) in 1714 een poort te zien
die leidt naar een tuin.26 Daardoor krijgt een verzuchting van de ziel in de tekst
extra reliëf: ‘My dorstet na mijn Vaderlant’.27 De (hemelse) tuin uit het doorkijkje
is de concretisering van deze verzuchting. Of, zoals Gelderblom constateerde: ‘de
doorkijkjes naar buiten symboliseren het eeuwige licht’.28
Ook in de pictura van embleem 39 zien we een verandering die het kijken thematiseert. We zien hier de ziel die door de muur, die zoals Gelderblom heeft betoogd het
menselijke lichaam symboliseert (‘de oude mensch’, volgens Luykens eigen tekst),
wordt gescheiden van Jezus.29 Gelderblom merkt op dat Jezus en de ziel uit elkaar
worden gehouden door een ‘oude afbrokkelende muur’. Dat is in 1714 (de editie die
Gelderblom heeft gebruikt) nog duidelijker te zien dan in 1678:

pictura embleem 39, Jezus en de ziel
Amsterdam 1678 (afb. 9)		

pictura embleem 39, Jezus en de ziel
Amsterdam 1714 (afb. 10)

In 1678 is sprake van een veel minder bouwvallige versie. In 1714 is een doorkijkje
gecreëerd waarlangs de ziel probeert Jezus in het oog te krijgen. In 1678 kijkt zij
weg, in 1714 probeert zij via de opening die wordt geboden naar het goddelijke te
kijken. Het thema ‘kijken’ en het belang daarvan voor de lezer, wordt zodoende in
1714 veel duidelijk door Luyken geïllustreerd dan in 1678.
In dit verband is ook embleem 8 interessant. Hierin beschrijft de ziel hoe zij zich
voelt wanneer ze merkt dat Jezus haar verlaten heeft. We zien in de pictura de ziel
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afgebeeld, met naast haar een monsterlijke figuur. Jezus staat op enige afstand van
hen beiden:

pictura embleem 8, Jezus en de ziel
Amsterdam 1678 (afb. 11)			

pictura embleem 8, Jezus en de ziel
Amsterdam 1714 (afb. 12)

In 1678 bedekt zijn hand zijn ogen, in 1714 gluurt hij door zijn vingers naar de ziel
(zoals in 1714 ook de zon op de achtergrond langs de wolkenrand gluurt). In de
tekst staat dit ook beschreven: ‘Schoon ick u dan mijn Godt, noch sien noch voelen
mach,/So houdt nochtans u oog op my den ganschen dag;/Houdt my verborgen
vast, dat ick u niet ontvluchte.’30
Dit voorbeeld kan worden aangevuld met tal van andere picturae uit 1714 waarop
Jezus en de ziel in betekenisvollere relatie tot elkaar staan. Ze is (embleem 9 en 11)
nu zo gepositioneerd dat ze bij Jezus staat in plaats van tegenover Hem. Ze kijkt met
slapend lichaam nu met wakend hart/oog naar Hem (embleem 14), raakt Hem aan
(embleem 38) en lijkt met Hem in gesprek (embleem 17).
Concluderend kan worden gesteld dat Luyken in 1714 meer te zien gaf. Hij
ging, mede geholpen door een betere en andere techniek, gedetailleerder te werk
en heeft figuren en objecten aan de afbeeldingen toegevoegd en van positie veranderd. Hij heeft doorkijkjes gecreëerd en Jezus en de ziel meer visueel met elkaar
in contact gebracht. Hij heeft het contrast tussen licht en donker verhoogd, en een
sterkere band aangebracht tussen woord en beeld in het embleem.
Al met al wordt zodoende in de editie-1714 de aandacht gevestigd op het kijken
als activiteit van de lezer en gelovige. Luyken heeft als emblematicus inderdaad,
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zoals Gelderblom betoogde, een veeleisende houding ten aanzien van de lezer. Hij
verwacht en verlangt de interpretatie van ieder detail, en positioneert figuren en
objecten in de afbeeldingen zodanig dat ze de lezer bewust maken van het kijken.
Dit is in 1714 veel meer het geval dan in 1678. In de eerste druk zijn de picturae nog
te beschouwen als lossere illustraties bij de tekst, terwijl ze in 1714 een aanvullend
en verdiepend schouwspel bieden.
Het lijkt onwaarschijnlijk dat Luyken dit deed omdat hij zijn publiek tot minder
in staat achtte. De veranderingen doen een groot beroep op het waarnemingsvermogen van de lezer. De nieuwe platen zijn explicieter, maar niet simpeler. De
verschuiving naar het complexere en sprekender beeld veronderstelt een groter
beroep op het visuele analysevermogen van de lezer. Daarmee vervalt de mogelijkheid dat Luykens aanpassingen, zoals Scholz bij Van Vloten vaststelde, tegemoetkomingen waren aan afgenomen begrip bij de lezers. De afstand tussen ‘signifier’
en ‘signified’ is in de editie-1714 niet verkleind, maar vergroot. De lezer zou verder
en dieper moeten kijken om achter de ware betekenis van Luykens afbeeldingen te
komen.
Aan het eind van zijn loopbaan was Luyken, zowel inhoudelijk als technisch,
in staat vanuit zijn eigen jeugdwerk uit 1678 verder te werken naar een zelfstandig emblematisch oeuvre. De editie van 1714 van Jezus en de ziel sluit naadloos aan
bij eerder door Gelderblom en Van ’t Veld gesignaleerde ontwikkelingen, en het
bestaan en de vormgeving van de nieuwe platen bevestigen hun vermoedens dat
de lezer door Luyken wordt genood via het oog de reis naar de eigen ziel en naar
God te ondernemen.
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Noten
1 	Dit artikel is tot stand gekomen in het kader van het NWO-project ‘Emblem Project Utrecht’.
De digitale editie van Luykens Jezus en de ziel (editie 1685) die in het kader van dit project wordt
gemaakt, is te bezien op: http://emblems.let.uu.nl/emblems/html/lu1685front.html. De pictura
die in dit artikel als afkomstig uit 1678 worden getoond, komen in feite uit deze 1685-editie (die
een herdruk is van de editie-1678). Onder de optie ‘Browse’ zijn in de digitale editie de emblemen
stuk voor stuk te bekijken, met daarbij ook een ‘Compare’-mogelijkheid voor de vergelijking van de
twee series picturae. Ik wil A.J. Gelderblom, P. Boot, D. Stiebral en C. van de Beek graag bedanken
voor hun hulp bij de totstandkoming van dit artikel. Mijn speciale dank uit naar H. van ’t Veld.
2 	Onder beide titelprenten stond te lezen: ‘J. Luyken inven[t]. et fecit’. Verder zijn alle afbeeldingen
in 1714 gesigneerd met ‘I.L’; in 1678 was slechts een enkele pictura gesigneerd. Na 1678 en tussen
1771 werd Jezus en de ziel 12 keer herdrukt; 8 keer met de platen uit 1678 en 4 keer met de nieuwe
platen. De modernste edities van de bundel stammen uit 1916 (Amsterdam, ed. F. Reitsma) en
1977 (Utrecht, facsimile editie De Banier). In beide moderne edities zijn de vernieuwde platen
uit 1714 afgedrukt. Zie voor een overzicht van drukken van Jezus en de ziel Landwehr 1988, 178182 (nr. 471-484) en Van ’t Veld 2000, 480. Reitsma maakt in zijn editie van 1916 melding van het
verschil tussen de eerste en tweede serie picturae en typeert ook kort de verandering: ‘Het zwakke is
krachtiger, hoewel soms ook zwaarder geworden’ (1916, X). Eerder had Van Eeghen (1905, II, 737740) een beperkt overzicht van de veranderingen gegeven, zonder daar conclusies uit te trekken. De
verhouding tussen de twee series picturae is verder ook besproken door Vekeman (1981, met name
95), maar dan vooral in het licht van mogelijk Böhmistische invloeden.
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3 	Zie Visser 1999, 180 en Van ’t Veld 2000, 63/76/79/83/84 en Van Eeghen 1905, XXV. Op pagina
XLIII vermeldt Van Eeghen dat Luyken nimmer de ‘droge etsnaald’ gebruikte, maar dat is de
aanduiding van weer een andere techniek die koperplaten oplevert die slechts enkele keren
gebruikt kunnen worden. Daarvan lijkt in het geval van boekillustraties geen sprake te kunnen
zijn.
4 	Zie over het verschil in de technieken, en de manier waarop het verschil in gebruik vastgesteld kan
worden Gascoigne 2004, 9a/b, 52b,c, 55e.
5 	Henkel en Schöne 1996, 191-192. Ook in de pictura van embleem 7 voegt Luyken in 1714 palmboom
en engelen toe. In de tekst van dat embleem wordt over het verborgen goddelijk geheim uitvoerig
gesproken.
6 	In een andere religieuze embleembundel waarvoor Luyken drie titelprenten maakte (Van ’t Veld
2000, 122) Goddelyke liefdevlammen (eerste druk 1691), figureert op een van de titelprenten eveneens
een groepje engelen. Zij verheugen zich daar, aldus Luyken in een bij de titelprent gevoegde
verklaring, op de boetvaardigheid van de eveneens afgebeelde ziel van de gelovige (Amsterdam
1715, A1v en A2r).
7

Van ’t Veld 2000, 110.

8

Een precieze datering van het tijdstip waarop de prenten gemaakt zijn, heb ik niet kunnen vinden.

9

Van ’t Veld 2000, 284 en 217-227.

10 Gelderblom 2000, 23.
11 	Het menselyk bedryf (Amsterdam 1694) is de vroegste bundel van Luyken die Gelderblom op deze
thematiek bekeken heeft (Gelderblom 2000).
12 Scholz 2003, 297.
13 Scholz 2003, 292.
14 	Uitzondering daarop is de zevende druk van 1704, waaraan brief ‘handelende over Gods
eigenschappen’ is toegevoegd (Klaversma en Hannema 1999. nr. 962).
15 Zie ook Luyken 1714, embleem 21 en 38.
16 Van ’t Veld 2000, 147 en 149.
17 Luyken 1685, 175.
18 Luyken 1685, 176.
19 	Luyken 1685, 177. Volgens het WNT komt het woord ‘welgeesten’ alleen bij Luyken voor. Hij zou
er iets mee bedoeld hebben als geesten die een bron van kracht zijn voor de mensen (als vertaling
van Böhme’s ‘Quel-geister’ ) (Reitsma 1916, 175; Van ’t Veld 2000, 154 en 156).
20 Luyken 1685, 177-178.
21 De hier afgedrukte pictura komt uit de editie Amsterdam 1715 van de Goddelycke liefdevlammen.
22 	Zo is in 1714 in embleem 5 de steile berg waarover in de tekst wordt gesproken, veel hoger en
onherbergzamer afgebeeld dan in 1678, en is de op deze berg volgens de tekst moeilijk te vinden
bloem der zachtmoedigheid in 1714 inderdaad nauwelijks waar te nemen. En in embleem 10
wordt in de tekst gesproken over Jezus als zonne der gerechtigheid; in 1714 is de zon achter hem
afgebeeld, in 1678 naast hem. Om nog wat voorbeelden te noemen: in 1714 zijn in embleem 2 de
geldstukken als verleiding van de wereld in veel meer detail te zien, is in embleem 11 de donderbui
uit de tekst door een bliksem verbeeld, zijn in embleem 12 de dwaallichten uit de tekst ook op
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de afbeelding te zien en is in embleem 38 in de achtergrond veel duidelijker zichtbaar hoe een
roofvogel een weerloos duifje achtervolgt.
23 	Luyken 1685, 60. Zie http://emblems.let.uu.nl/emblems/html/lu1685013.html voor parallellen
in de Nederlandse liefdesemblematiek, en bronnen waar Luyken deze afbeelding mogelijk op
baseerde.
24 Luyken 1685, 59.
25 	Zoals al opgemerkt door Vekeman 1981, 62. Ook in embleem 3 en 29 is duidelijk sprake van een
verbeterd perspecief. In hoeverre het van belang is dat sommige afbeeldingen in 1714 gespiegeld
zijn en andere niet (de verhouding is: 19 niet gespiegeld en 20 wel) durf ik niet te zeggen. Het is niet
waarschijnlijk dat Luyken in het ene geval wel, en in het andere geval niet naar de originele platen
werkte, en ik zie ook geen verband met de voorbeelden van Hugo en Vaenius waarnaar hij werkte.
Betekenis – in de zin dat Jezus en de ziel bijvoorbeeld steeds in de positionering links-rechts staan
opgesteld – heb ik er niet in kunnen ontdekken.
26 	Zoals al opgemerkt door Vekeman 1981, 64. Zie voor inbedding van de distel en de poort in de
bestaande picturale traditie van Luykens tijd Van ’t Veld 2000, 326.
27 	Luyken 1685, 10. Zie ook embleem 32 waarop een pauw (zinnebeeld van de menselijke ijdelheid)
en een doorkijkje in 1714 in elkaar verlengde zijn geplaatst. Naast de pauw is bovendien een
onbeduidend vogeltje afgebeeld dat het contrast tussen pracht en soberheid (thema van dit
embleem) versterkt.
28 	Gelderblom 2000, 30. Ook zijn er in 1714 veel meer doorkijkjes gemaakt in afbeeldingen met scènes
uit het huiselijke leven. Zo is in embleem 35, door verbeterd perspectief en een groter contrast door
de lichtinval, veel meer nadruk gelegd op de ramen die in de muur van het huis zijn aangebracht.
29 	Gelderblom 2000, 31.
30 Luyken 1685, 38.
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Inleiding
De roman Au pair (1988) neemt een aparte plaats in onder Hermans’ romans.
Omdat het de enige roman is die in Parijs speelt, omdat het een roman is die voor
een goed deel de kunst als thema heeft, maar vooral omdat een meisje de hoofdpersoon is. Het is mijn stelling dat Au pair wat betreft de intrige sterk afwijkt van de
overige van Hermans’ romans en dat dit veroorzaakt wordt door het simpele feit
dat het hoofdpersonage een meisje is.

Het mannelijke scenario
Al Hermans’ romans tot aan Au pair hebben mannelijke hoofdpersonages. Rein
Bloem, Jan Fontijn, maar vooral Michel Dupuis hebben er in resp. 1971, 1971 en
1976 al op gewezen dat in Hermans’ romans een grondpatroon of scenario valt
te onderkennen.1 Zij bedoelen dan (de moderne versie van) het scenario van de
initiatieriten voor jongemannen bij primitieve volkeren, dat bekendheid heeft
gekregen door onderzoek van antropologen als R.M. Berndt, J.G. Frazer, C.G. Jung
en vooral M. Eliade. Dit initiatiescenario heeft sterk tot de verbeelding gesproken
omdat er iets universeels uit naar voren leek te komen. De puberteits-, stam- en
geheime-genootschappeninitiaties in bijvoorbeeld Australië, Vuurland, India,
Noord- en Zuid-Amerika en Siberië en de puberteitsriten in de veel complexere
religieuze culturen zoals die van het oude Griekenland, het Jodendom en het vroege Christendom bleken zoveel gemeenschappelijks te hebben dat van één scenario
gesproken kan worden. Het lijkt er dus op dat het hier gaat om het patroon van hét
verhaal van de jongeman, in welke tijd of windstreek hij zich ook bevindt.
Het scenario vertelt het verhaal van de inwijding van de jongemannen in de
cultuur van de stam. Het bestaat uit drie elementen: 1. het betreden van de ‘imago
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mundi’, de navel van de wereld, oftewel de heilige plek waar de handeling van de
inwijding zich zal afspelen; 2. de teruggang tot de chaos, waarbij de kinderlijke
status van de jongeman vernietigd wordt en alles wordt uitgewist wat natuurlijk aan
hem is; 3. de wedergeboorte van de jongen als man, dat wil zeggen als lid van de
cultuur van de stam.
Geboorte, voortplanting en dood zijn de drempels die het geheim van het leven
vormen. Wie geboren is maar zich nog niet voort kan planten, is de eerste drempel
over, maar verkeert in een soort niemandsland en bestaat daarom eigenlijk nog
niet. Wie eenmaal vruchtbaar is, is de tweede drempel over en gaat vanzelf deelnemen aan de mysteries van geboorte en dood. En wie de fase van de vruchtbaarheid
voorbij is, kan de rol van mentor vervullen doordat hij ervaring heeft met de eerste
twee drempels en zich al dichtbij de derde bevindt.2
De initiatie markeert het existentiële moment van overgang van de kinderlijke
toestand naar de fase van de vruchtbaarheid. Tot aan hun puberteit bestaan jongens weliswaar lichamelijk, als kind in de moederwereld, maar ze existeren nog niet
als man. Pas als ze zelf vruchtbaar zijn geworden, nemen ze die stap.3 Eliade zegt:
‘Onder initiatie verstaat men gewoonlijk een samenstel van riten en mondelinge
lessen, die de radicale verandering nastreven van de religieuze en sociale status van
de persoon die wordt ingewijd. Filosofisch gesproken is die initiatie gelijkwaardig
aan een ontologische verandering van het existentiële bestel. Aan het eind van de
proeven die hij moet doorstaan, geniet de noviet een heel ander bestaan dan vóór
de initiatie: hij is iemand anders geworden […] Elke primitieve gemeenschap bezit
een samenhangend stelsel van mythische overlevering, een “wereldbeschouwing”,
en deze beschouwing wordt de noviet allengs geopenbaard tijdens het verloop van
de initiatie.’ (Eliade 1979, 9-10)
De moderne versie wijkt af van de originele. Kenmerkend voor het moderne denken is nu juist dat het de oude zekerheid van een samenhangende wereldbeschouwing – mythisch overleverd of metafysisch geopenbaard – heeft ondergraven en zelfs
tenietgedaan. Het gevolg is dat de moderne initiatie een inwijding in de existentiële
onzekerheid wordt. Daarom loopt het in Hermans’ romans altijd slecht af. De verhalen eindigen met een teruggang tot de chaos in plaats van met een wedergeboorte.
Vooral Michel Dupuis heeft uitvoerig gedemonstreerd hoe de moderne
variant van dit scenario in Hermans’ werk gestalte krijgt. Het hoofdpersonage
is op zoek naar een ideaal: de waarheid, zijn identiteit, overzicht in de wereld,
een uitvinding, een verzameling. Hij jaagt dit ideaal fanatiek na, maar raakt
het spoor steeds verder bijster, wat een gevoel van vervreemding teweegbrengt
en hem steevast in de chaos doet eindigen. Punt 2 en 3 uit het scenario zijn
bij Hermans dus omgedraaid: de tocht door het gewijd gebied lijkt te voeren
naar een ideaal doel (een bepaalde vorm van inzicht), maar irrationele factoren zorgen er steevast voor dat de onderneming uitloopt op mislukking (een
bepaalde vorm van blindheid). In die blindheid, de regressie, ervaart de hoofdpersoon weliswaar een gevoel van compleetheid maar dat is de weerslag van
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het gevoel van versplintering dat het falen van de zoektocht heeft veroorzaakt.
De donkere kamer van Damokles en Nooit meer slapen leveren van dit scenario een
duidelijke demonstratie.
Door de wereld van het verzet te betreden probeert Osewoudt een identiteit
te veroveren waarin hij met Dorbeck samenvalt. Rationeel overleg ontbreekt
daarbij geheel. Blindelings volgt hij zijn model na. In het streven Dorbeck te
worden lijkt hij aanvankelijk te slagen, maar na verloop van tijd begint Osewoudts nieuwe identiteit volgens een ijzeren logica uiteen te vallen, waarna
hij terug is bij de aanvangssituatie, maar dan volledig onttakeld en zonder
dat hem nog énig vast punt rest. Hij moet de queeste met de dood bekopen.
Alfred begeeft zich in de noordelijke gebieden van Noorwegen met als doel
zichzelf door middel van een wetenschappelijke ontdekking te bevestigen. Nadat
hij de woestenij van Finnmarken betreden heeft, doet hij zijn uiterste best, maar verdwaalt hij desondanks hopeloos, om redenen die allerminst rationeel zijn. Hij slaagt
er slechts in het vege lijf te redden, waarbij de beklimming van de berg Vuorje een
belangrijke rol speelt. Op de top van deze berg kan hij geen hand voor ogen kan zien.
Ook Alfred is na de tocht terug bij af, zij het dat hij nog een leven voor zich heeft.
Beide romans demonstreren het karakter van de mannelijke initiatie. De verhalen zijn zeer dramatisch, de inwijding brengt de beide jongemannen in aanraking
met onzichtbare werkelijkheden, zet hen op het spoor van de heilige geschiedenis,
dat wil zeggen van aspecten van het leven die niet vanzelfsprekend zijn en die dus
niet uit eigen ervaring zijn af te leiden (autoriteit, kundigheid). De initiatie is voor
jongemannen ‘de invoering tot een wereld die niet langer “onmiddellijk” is: de
wereld van de geest en de cultuur’ (Eliade). Gezien het dramatische karakter van het
scenario gaat de verwerving van de identiteit gepaard met veel actie, met gevaarlijke
hindernissen (het doden van een monster, het beklimmen van een berg, het doorlopen van een labyrint). Het goed doorstaan van de initiatie resulteert in heroïek en
onsterfelijkheid, het mislukken ervan bewerkstelligt bij de jongenman identiteitsverlies en een diepe haat jegens de wereld en zichzelf. Bij Hermans gebeurt altijd het
laatstgenoemde. Hij heeft de logica van de mislukking tot kunstvorm verheven.
Vrouwen waren in het scenario van Hermans’ romans steevast object van het
mannelijke hoofdpersonage. Zij hadden er een plaats als doel of obstakel, maar
nooit als subject. Hella Haasse heeft over de rol van de vrouw in het werk van
Hermans gezegd: ‘Zij maakten, in zijn vroegere romans en verhalen, ondanks de
soms realistische typering, een mythische indruk: diverse verschijningsvormen van de
castrerende moeder, van de zuster, of zusterachtige vrouw als fatale helpster of als
rivale in het streven naar macht, van de verleidster of van de belichaming van onnozelheid, onhandigheid, vulgaire domheid.’(Haasse 1989, 156-157). Haasse heeft
zich dan ook verrast betoond over de in haar ogen volwaardige vrouwenfiguren Gré
Dingelam en Sita van de Wissel in respectievelijk Onder professoren en Uit talloos veel
miljoenen, die zij als een novum in Hermans’ werk bestempelde. Tegenover Paulina
uit Au pair staat Haasse weer gereserveerd.4
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Op het laatste punt ben ik het niet met Haasse eens.5 Ik geloof dat Hermans
zich in Au pair diepgaander met het vrouwelijke heeft beziggehouden dan zij
meent.

Het vrouwelijke scenario
Hiervoor heb ik datgene in herinnering geroepen wat beschouwd wordt als het
oerscenario voor verhalen over jongemannen. Laten we daar nu eens het scenario
tegenover zetten dat Eliade geeft voor de initiatie van meisjes. Gaat het er bij jongens om hen onder veel pijn en moeite in aanraking te brengen met de geheimenissen van de cultuur (en dus het niet-onmiddellijke), bij meisjes bevat de initiatie
‘een reeks openbaringen betreffende de geheime betekenis van een ogenschijnlijk
“natuurlijk” verschijnsel: het zichtbare teken van hun seksuele volwassenheid [=
de eerste menstruatie]’, aldus Eliade. Het scenario van deze inwijding bevat twee
momenten: 1. de afzondering (huis, hut, bos, berg) waarin het meisje door Midwives en Spinsters wordt ingewijd in de geheimen van de maanmythologie en 2. het
getoond worden in hun nieuwe staat, versierd, mooi gemaakt na te zijn gebaad.
Men ziet: het scenario is ondramatisch. Meisjes hoeven niets te veroveren, zij
moeten zich slechts bewust worden van iets dat zij al bezitten. Jongemannen moeten
actief zijn en hindernissen nemen, terwijl meisjes zich veeleer een attitude dienen
eigen te maken, dat wil zeggen dat ze moeten leren op een actieve manier passief
te zijn. Het lijkt erop dat dit scenario niet alleen ondramatisch is (geen actie), maar
bovendien een goede afloop kent (tentoongesteld in al haar schoonheid).
Kijken we nu naar Au pair, dan valt op hoe het verhaal van deze roman bij dit
ondramatische en optimistische scenario past. Paulina beweegt zich in een wereld
waarin zij weliswaar van alles meemaakt, maar ten opzichte waarvan zij zich vooral
passief gedraagt, zonder dat dit – en daar gaat het mij om – een teken van zwakte
is, integendeel zelfs, met als gevolg dat zij dusdoende juist haar identiteit verovert.
Vergelijk het slot van Nooit meer slapen met dat van Au pair. Alfred zit aan het einde
met twee helften van een meteoriet, een steen van dezelfde soort waarnaar hij de
hele roman gezocht heeft, maar die zijn vader al voor hem gekocht blijkt te hebben
toen hij nog klein was. Dit slotakkoord door middel van een beeld van versplinterde
identiteit, van scheiding van wat één is, wordt in Au pair vervrouwelijkt en dus
omgedraaid. Als Paulina aan het begin van de roman op de vlucht slaat voor een
grote neger, sluit zij haar koffer met een panty die zij doormidden heeft geknipt.
Twee loze beenhulzen dienen dus als vergrendeling van de bagage waarmee zij het
verhaal binnenstapt. In de slotscène van de roman slaat zij – nota bene ten overstaan van de ‘tovenaar’ die haar tot dan toe geleid heeft – haar in nylon gehulde
benen over elkaar, zich intens bewust van de seksuele betekenis van dit gebaar en
van de vrouwelijkheid die juist in het maquillage-aspect van de nylons besloten ligt.
Alfred zit aan het slot dus met twee manchetknopen, terwijl een van de slotzinnen
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van Au pair luidt: ‘’t Was of haar dijen verliefd op elkaar waren en elkander hadden
beloofd nooit uit elkaar te gaan.’
Paulina hóeft niets van de wereld. Voor het welslagen van haar initiatie is vooral
een ontvankelijke attitude vereist: ijver, openheid en een zekere blankheid. Dit
duidt op een andere wil dan die welke jongemannen moeten zien te verwerven. De
wil van Paulina is weliswaar sterk, maar niet agressief, niet op de wereld buiten haar
gericht. Integendeel, de wereld buiten haar is aanhoudend op háár gericht, biedt
zich voortdurend aan haar aan, overlaadt haar met geschenken en opent voor haar
ongevraagd allerlei mogelijkheden. Paulina wil wel studeren, maar haar identiteit
hangt niet af van haar studieresultaten.
Geheel volgens het scenario verkiest de maagd Paulina de afzondering door zelf
de wens te kennen te geven ‘au pair’ te gaan, te willen studeren in Parijs in plaats
van thuis, in Amsterdam. Eerst komt ze in een tussengebied: bij de Pauchards. Was
het Amsterdam van Klara en haar docent Frans een onooglijke wereld, die van de
Pauchards is zo mogelijk nog erger. Het is de platvloerse wereld van aapachtige
types die behalve op de penning ook nog naturist en racistisch zijn. Alles is zichtbaar in deze wereld, niets valt er te raden. De zolderverdieping bevat een amalgaam
van primaire culturen op koste waarvan deze naakt tussen het gobelin rondwandelende ‘rijkworders’ zich opgewerkt hebben tot een poenige levensstaat die het
niveau van de surfplank niet te bovengaat. Madame Pauchard is de eerste ‘spinster’
die Paulina tegenkomt, maar zij draait Paulina een wel erg goedkoop spinnewiel
voor ogen.
De juffrouw van het au-pairbureau is uit heel ander hout gesneden: zij is de
ware spinster en wordt dan ook met liefde getekend als de felle dochter van een
markiezin. Zij verleent Paulina toegang tot de maanwereld: het geheimzinnige huis
van de aristocraten die allen ‘De Lune’ heten. Daar is de wereld verstild en mysterieus; voor Paulina is de zin van haar aanwezigheid daar een raadsel.
Zij komt echter niet zomaar in dit gebied terecht. Eerst moet zij langs een
hek, waar zij letterlijk de ‘tovenaar’ tegen het lijf loopt die haar Lot al voor haar
gesponnen heeft. Hij zegt tegen Paulina: ‘Van dit ogenblik af zullen een heleboel
dingen beter gaan. Ik heb het beste met je voor.’ Waarop Paulina antwoordt: ‘U?
Bent u misschien een tovenaar?’, waarna hij weer repliceert met: ‘Waarom niet?
Een tovenaar, of de Duivel. Dat weet niemand precies, ik zelf ook niet. Maar ik zal
je laten zien dat ik er niet op uit ben iedereen in het ongeluk te storten.’ (73-74).
Hij, de Muze, de Wever, voert haar zijn gebied binnen, de ‘mundus muliebris’, de
wereld van de vrouwelijkheid, waardoor moderne kunstenaars volgens Baudelaire
zo mateloos gefascineerd zijn. Hij, de auteur, draagt haar over aan de huishoudster van de De Lune’s, madame Le Dantec, en dusdoende omhult hij Paulina met
de De-Lunewereld als met een kleed waarvan zij na verloop van tijd niet meer te
onderscheiden zal zijn. Als de ‘tovenaar’ eenmaal in die opzet is geslaagd, aan het
einde van de roman, wordt hij verpletterd door de autonomie die zijn creatie heeft
aangenomen.
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De ‘tovenaar’ (of ‘Nederlandse meneer’) beweegt zich vrijelijk in verschillende
lagen van de roman, precies zoals hij bij zijn ontmoeting met Paulina op het ene
moment vóór en op het andere moment achter het traliehek van het Parc Luxembourg loopt. Het hek van het Parc Luxembourg is dan ook een beeld voor de
scheiding tussen de verschillende lagen in de romanwereld van Au pair.
In zijn hoedanigheid van ‘oude man’, ‘mannelijke Fee’ of ‘masculiene spinster’ staat de ‘tovenaar’ in de lijn: madame Pauchard/de juffrouw van het au-pairbureau/madame Le Dantec. In die hoedanigheid reikt hij Paulina een arsenaal
‘opmaak-spullen’ aan, letterlijk maar ook figuurlijk. In die laag van de roman
‘versiert’ hij Paulina, is hij haar peintre, ‘maakt’ hij haar ‘op’ door haar ergens in
onder te dompelen. Vanaf Paulina’s entree in de wereld van de De Lune’s is de
roman te beschouwen als één grote lyrische ontboezeming door de ‘tovenaar’ over
al wat er te beleven is aan hetgeen Parijs (en bij uitbreiding: de Franse cultuur) aan
moois te bieden heeft. Aan moois, dat wil zeggen: aan wat gemáákt is, wat cultuur
vormt en dus artificieel van aard is. Er volgt een serie eindeloze gesprekken over
schilderkunst, muziek en literatuur (Baudelaire, Flaubert, Kant, Alkan, Chopin,
Guys, De Goncourt, Sully Prudhomme, Eli Faure, De Banville), terwijl deze van
geld verzadigde wereld bovendien gestoffeerd is met mooie auto’s, dure huizen en
sieraden, men slechts uitgelezen hotels en restaurants bezoekt, en over ruime en
dure garderobes beschikt.
Paulina van haar kant legt hiertegenover de juiste attitude aan de dag. Wat haar
aangereikt wordt, neemt ze gretig in zich op. Van Dale geeft als betekenis van ‘au
pair’: ‘tegen kost en inwoning, zonder verdere vergoeding’. Paulina gaat ‘in de
kost’ bij de Franse cultuur. Ze laat zich graag betoveren. Hermans, die zich vanuit
Parijs te buiten placht te gaan aan satirische charges tegen Nederland, heeft het
drama van de kleinheid van de Nederlandse cultuur in deze roman nu eens op
positieve wijze opgevoerd. Geen satire of scheldcanonnades, maar een romancompositie die de ‘au pair’-positie van de Nederlandse cultuur dramatiseert. De Nederlandse, maagdelijke Paulina krijgt op grond van haar Vlissingse afkomst (Guys)
gratis entree tot een culturele sprookjeswereld. (Vergelijk dit opnieuw met Alfreds
inferieure positie ten opzichte van de Noren in Nooit meer slapen, die hij uitsluitend
als negatief ervaart.)
Maar de ‘tovenaar’/’Nederlandse meneer’ heeft ook de hoedanigheid van man
zonder meer. In die hoedanigheid bevindt hij zich op een ander niveau van de
roman. Als zodanig staat hij in een andere lijn dan die van de vrouwen, hiervoor
genoemd, en splitst hij zich op in een reeks mánnen uit de maanwereld. Generaal
De Lune (en zijn tegenhanger Müller), diens twee zoons en diens enige kleinzoon.
Drie mannelijke generaties dus. De eerste generatie is er één van de daad: de militair, beroemd om zijn (verzets)daden, maar verlamd door een dilemma dat direct
met zijn daden verbonden is, en ingeklemd tussen Kant en Baudelaire, dat wil
zeggen tussen respectievelijk de rationaliteit van de plicht6 en de irrationaliteit van
de schoonheid. De tweede generatie is er één van kunstenaars, de dichter Armand
179

Wilbert Smulders

en de musicus Michel. Ook voor hen hangt hun identiteit direct samen met hun
daden: ‘Het grote vraagstuk in deze wereld is: hoe word ik een autoriteit?’ (171) Dit
zegt Michel en hij vertelt erbij dat dit ook voor zijn broer Armand de klemmendste kwestie in het leven is. Zij zijn er geen van beiden in geslaagd een autoriteit te
worden. Ze delen met hun vader de jaloezie jegens kunstenaars die te bescheiden
waren voor hun gaven: Alkan, Cornuard en Guys, die door Baudelaire ‘un ouragan
de modestie’ is genoemd. Muziek maken en gedichten schrijven hebben hun voorkeur boven daden stellen, maar ze zijn beiden bezweken aan hun hang naar perfectie. Beide heren zijn uiterst integer, maar zeer bedroefd. De vertegenwoordiger
van de derde generatie, Edouard, speculeert op onnavolgbare wijze met aandelen.
Hij belichaamt niet de daad of de kunst, maar de materie. Hij is een manipulator,
hij is onaandoenlijk, kan even charmant als hard zijn, maar is niet ongelukkig. (Wat
betreft de grote mannen op de achtergrond, Kant en Baudelaire: beiden zijn nog
steeds belangrijke richtpunten, de eerste op het gebied van de moraal7, de tweede
op het gebied van de esthetica.8 Het stuk van Baudelaire over Guys is een van de
bekendste essays van Baudelaire9 en het ‘Depositum’-maxime uit Kants Kritik der
praktischen Vernunft is beroemd in de geschiedenis van de moderne moraalfilosofie.10
Tot zover de mannenwereld in de roman. In de wereld van deze mannen vindt
de intrige rond de erfenis plaats. Paulina verkeert in deze wereld, maar butlers,
kamerdames, kunst, filosofie en luxe vormen een geheimzinnige afscherming tussen haar en het hart van al deze heren. Zij houdt van de generaal, heeft respect en
mededogen voor de beide broers en is heimelijk gecharmeerd van Edouard, die
zij uiteindelijk minacht. Twee werelden schuiven in deze roman langs elkaar heen:
op het eerste niveau is Paulina het hoofdpersonage, maar op een daar nauw mee
verbonden plan zijn de generaal en zijn ‘majoors’ de hoofdpersonages, met ‘de
tovenaar’ als schakel tussen de vrouwen- en mannenwereld.
De intrige rond de erfenis is het resultaat van gebeurtenissen, feiten en obsessies die niet tot de ‘mundus muliebris’, maar tot de mannenwereld behoren. Paulina heeft een aandeel in deze intrige, maar in tegenstelling tot de mannen hangt
haar identiteit niet af van de afloop. Paulina is hoofdpersonage in die zin, dat zij de
zachte spiegel is waarin verwikkelingen weerkaatst worden die haar identiteit niet
wezenlijk raken. Haar identiteit schuilt erin dat de wilsfeiten van de mannen wel op
haar betrokken zijn, maar haar niet kunnen compromitteren.
Hoe genderbepaald Paulina als hoofdpersonage is, springt meteen in het oog
als we ons even voorstellen hoe het verhaal zou veranderen als Paulina een jongeman zou zijn geweest. Ze zou dan karakterloos zijn geweest, aangezien ze niets wil,
en omdat het niet haar eerste behoefte is ‘een autoriteit te worden’. Ze zou behalve
karakterloos ook mislukt zijn, net zo mislukt als Alfred uit Nooit meer slapen: ze heeft
immers nauwelijks iets ondernomen en wat zij onderneemt, loopt anders dan zij
het bedoelde. En het belangrijkste: als Paulina een jongeman was geweest, dan
zou de wereld zich niet als bij toverslag voor hem geopend hebben, zoals dat met
Paulina geschiedt, en dan zou hij niet het natuurlijke centrum van de aandacht van
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alle mannen en vrouwen uit de romanwereld geweest zijn, zoals Paulina dat is. Ten
behoeve van Arthur Ossegal, Lodewijk Stegman, Henri Osewoudt, Alfred Issendorf
of mr. Alberegt heeft nooit een ‘tovenaar’ de rol van ‘mannelijke Fee’ of ‘Spinster’
op zich genomen, teneinde deze personages – zoals in het geval van Paulina – te
maken tot het ‘willoze’ centrum dat alle wilsfeiten, hoewel mislukt, toch zin geeft.
Integendeel, al de genoemde mannelijke hoofdpersonages hebben het in hún verhalen moeten opnemen tegen de onzichtbare hand van de hardvochtige auteur,
die hindernis na hindernis voor hen opwierp en niet rustte totdat hij hen had
fijngeknepen. Het lijkt er dan ook op dat Au pair de enige van Hermans’ romans
is die goed afloopt, en dat dit komt doordat deze roman als enige een meisje als
hoofdperonage heeft. Zo bezien is het scenario van deze roman in het geheel van
Hermans’ werk nogal opzienbarend.

Het goede meisje en het slechte meisje
Toch is het maar de vraag of het wel zo goed afloopt met Paulina. In de kritiek is de
romanheldin van Au pair in verband gebracht met Alice in Wonderland en met Candide. Ik zou haar met evenveel recht in verband kunnen brengen met de meisjesfiguren uit sprookjes als Vrouw Holle. De structuur van dergelijke oeroude verhalen, die
een ontzagwekkende verspreiding kennen (Weigle 1988) volgt het patroon van de
initiatie (1. afzondering 2. versiering en tentoongesteld worden) en vertoont dan
ook grote gelijkenis met het scenario van het verhaal over Paulina. Er is sprake van
twee meisjes: een dochter en een pleegdochter. De dochter is lelijk, heeft een naar
karakter, wordt verwend en is lui; de pleegdochter daarentegen is beeldschoon,
heeft een mooi karakter, is ijverig en wordt door de moeder uitgebuit als huissloof.
Als het ‘goede meisje’ bij het spinnen haar hand heeft opengehaald en bij het wassen van haar gewonde hand haar spoeltje in de put heeft laten vallen, beveelt de
hardvochtige moeder haar om het op te duiken. Ten einde raad gehoorzaamt ze en
neemt een plons. Eenmaal onder in de put verliest ze het bewustzijn, waarna ze een
andere wereld betreedt. Daar wordt van haar verwacht dat ze de bomen schudt, de
was doet, de broden uit de oven haalt, eten kookt, het bed opschudt, kortom dat ze
behulpzaam en onbaatzuchtig is. Een spinster, opdrachtgeefster, Vrouw Holle, test
haar op die manier. Op zeker moment krijgt het meisje heimwee naar de gewone
wereld. De spinster stemt in met haar verzoek terug te keren. Zonder dit ook
maar enigszins te hebben nagestreefd, wordt het meisje bij haar terugkomst in de
gewone wereld met goud bedekt. Aldus ‘opgemaakt’, wordt zij ieders blikvanger en
is daardoor een natuurlijk centrum van aandacht geworden.
Uit verhalen van het type Vrouw Holle blijkt dat het scenario van de initiatie van
meisjes wel degelijk dramatisch kan zijn, wat met zich meebrengt dat het ook slecht
kan aflopen. Dit wordt mogelijk gemaakt doordat in dergelijke verhalen ook altijd
sprake is van een tegenhangster van het ‘goede meisje’. Het ‘slechte meisje’ is de
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dochter, lelijk, lui en verwend. Zij mist de attitude van ontvankelijkheid en onbaatzuchtigheid door toedoen waarvan het goede meisje, de pleegdochter, ongevraagd
haar riante beloning kreeg. Het slechte meisje is berekenend: zij wil iets. Nadat
de moeder het met goud beloonde pleegkind heeft zien terugkeren, zet zij haar
dochter tot dezelfde tocht aan. Deze doorloopt het hele traject, maar doet dat met
de verkeerde attitude. Zij maakt zich overal met een Jantje van Leiden vanaf, wil zo
snel mogelijk naar haar makkelijke leventje in de gewone wereld terugkeren en is
slechts belust op één ding: en passant de gouden douche te ontvangen. Vrouw Holle
zorgt er echter voor dat dit meisje bij haar terugkeer met pek wordt overgoten en
dat zij zichzelf ongewild lelijk te kijk zet.
Het goede en slechte meisje uit het ‘Vrouw Holle’-verhaal zijn te herkennen
als twee ‘figuren’ uit het vrouwelijke initiatiescenario. Zij belichamen twee kanten
van de jonge vrouw. Het verblijf in de wereld van Vrouw Holle vormt een proef,
waarbij het heimwee naar de gewone wereld en het verzoek daarnaar terug te
mogen keren, staat voor de drang om de opgedane ervaring te integreren. Voor de
pleegdochter is het verblijf in de onderwaterwereld een natuurlijke, en daardoor
verrijkende ervaring, voor de dochter is het alleen maar een hinderlijk oponthoud
en haar door begeerte ingegeven manipulaties worden onthuld als iets smerigs.
In het hoofdstuk ‘Moon, Menstruation, Menopause: Myth and Ritual’ uit haar
studie Spiders & Spinsters. Women and Mythology schrijfs Weigle: “Frau Holle or Mother Hulda assists in times of crucial passage. She is the fateful door […] In terms of
the fairy tale, maturity may mean recognizing that the Golden Girl and Dirty Girl
are sisters in one psyche – or two faces/facets of a single girl. The threshold goddesses grace the places of psychic conversion. Their presence signals moments of
feminine emergence and transformation; in dreams they appear behind specially
marked doors, on landings between floors or rising from the water, turning out
of the shadows, carrying mirrors. Of all the attributes the mirror is most common
[…] for rendering hidden parts accessible to observation. It’s a peculiarly feminine
instrument that literally reflects the inside of woman.’(p. 189) Doordat de ‘Vrouw
Holle’-verhalen de spanning tussen de ‘two faces/facets’ van één jonge vrouw
verbeelden, brengen zij een existentële, feminiene ervaring tot uitdrukking, aldus
Weigle.
Literair gezien is het de tegenstelling Golden Girl/Dirty Girl die het meisjesscenario dramatisch reliëf geeft. Daarzonder zou het saai en plat blijven. De tegenstelling opent immers de mogelijkheid van de mislukking in typisch vrouwelijke zin,
waardoor het meisjesscenario dramatisch gezien gelijkwaardig is aan het jongensscenario. In Vrouw Holle vertegenwoordigen de moeder en de dochter twee fasen
van de Dirty Girl. Beiden zijn gemakzuchtig, berekenend en lelijk. Hun onooglijk
fysiek correspondeert met de verwerpelijkheid van hun gedrag: ze zijn jaloers op
de Golden Girl, de pleegdochter, ze koeioneren haar niet alleen door haar fraaie
karakter te miskennen, maar ze buiten haar inschikkelijke aard ook uit. Ze zijn niet
ingetogen, maar agressief; niet ontvankelijk, maar benepen; niet ijverig, maar vad182
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sig. Vrouw Holle neemt in het verhaal een aparte plaats in. Zij staat op een ander
niveau dan enerzijds de pleegdochter en anderzijds de dochter en de moeder.
Vrouw Holle test de dames proefondervindelijk.
Ook in Au pair is het motief van het ‘slechte meisje’ rijkelijk aanwezig: Ada,
Clementine, twee Duitse en één Deens meisje kruisen het pad van Paulina, sommigen zelfs meer dan eens. Gaandeweg wordt duidelijk dat verschillende van hen óók
ooit bij de De Lune’s au pair zijn geweest en dat verschillende van hen eveneens
door de De Lune’s met een koffer op pad zijn gestuurd. Deze meisjes bleken echter
geen geld of waardepapieren, maar oude kranten te hebben vervoerd. Doordat de
gang met de koffer behalve door Paulina ook door als onbetrouwbaar beschouwde
meisjes blijkt te zijn uitgevoerd, krijgt die tocht de allure van een proef. Paulina
overweegt op zeker moment dat het hier gaat om een ritueel dat niet alleen zij en
de twee Duitse meisjes, maar àlle au-pairmeisjes moeten ondergaan: ‘Die Duitse was
misschien wel bij andere mensen in huis geweest, hoopte ze, dacht ze, nadat ze haar
plaats in het vliegtuig had gevonden en de veiligheidsgordels had vastgemaakt. Als
Parijse families genoeg hadden van een au pair, stuurden ze haar met een koffer vol
oude kranten naar Duitsland. Een geijkte methode, wie weet? En haar was dit toch
niet overkomen? Ze had immers zelf gezien dat er effecten en bankpapier in de
koffer zaten? – Wat een onzin’ (391) De suggestie is duidelijk: elk meisje ondergaat
een verblijf in een De Lune-wereld en maakt daar een tocht met een koffer, maar
niet ieder meisje brengt het er even goed vanaf. Waardepapieren (goud) of oude
kranten (pek), een tekening van Guys (goud) of een naaktfoto van haarzelf (pek):
die dingen bepalen de identiteit van het meisje.

Buitenverhaal
Als we nu naar Au pair kijken, dan zien we daar een dubbelstructuur. De roman
kent een buitenverhaal en een binnenverhaal. De hoofdpersonages in het buitenverhaal zijn ‘de Nederlandse meneer’ en Paulina.
Het buitenverhaal is ondramatisch. In dit verhaal heeft ‘De Nederlandse meneer’
de rol van Vrouw Holle (de ‘threshold god(dess)’ oftewel ‘de tovenaar’), en is Paulina
het goede meisje. Door toedoen van ‘de Nederlandse meneer’ wordt Paulina plotsklaps het natuurlijke centrum van ieders aandacht. Alles komt daardoor vanzelf op
haar af, haar identiteit wordt bepaald door haar attitude (waaraan niets mankeert) en
is dus onafhankelijk van haar verrichtingen met de koffer. In dit verhaal wordt Paulina letterlijk ‘versierd’ door ‘de Nederlandse meneer’. Zij wordt door hem geïsoleerd
in een wereld van luxe, onbaatzuchtigheid en schoonheid. Aldus ‘opgemaakt’ is hij
erbij wanneer zij – sadder but wiser – weer de gewone wereld ingaat. Hoogtepunt
van dit verhaal is dan ook het slot, dat zich afspeelt nadat Paulina – met verworven
inzicht en geschonken geld – is teruggekeerd uit de toverwereld en alweer geruime
tijd op eigen benen staat in de harde werkelijkheid.
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Dit verhaal eindigt positief. Als ‘de Nederlandse meneer’ zich aan het einde van
het verhaal opnieuw bij Paulina aandient, bevestigt zij de autonomie die ze inmiddels verworven heeft. Ze wijst hem namelijk resoluut af, nota bene in een gesprek
waarin hij de mogelijk erotische gevoelens bespreekt die Flaubert gehad zou kunnen hebben voor zijn personage Emma Bovary – die misschien wel kan gelden als
het ‘slechte meisje’ bij uitstek. Kennelijk hebben de vaderlijke gevoelens jegens
Paulina inmiddels bij ‘de Nederlandse meneer’ plaatsgemaakt voor erotische
gevoelens. Had hij bij hun eerste ontmoeting uitsluitend háár belang op het oog,
nu is hij zelf duidelijk ergens op uit. Door haar gedecideerde reactie heeft Paulina
zich ontworsteld aan de bevoogding door haar ‘tovenaar’. Van zijn kant incasseert
‘de tovenaar’ haar afwijzing opvallend deemoedig, alsof hij er in zekere zin ook
door gerustgesteld is, ja zelfs alsof hij ermee verguld is. De suggestie van dit slot is:
Paulina heeft de drempel genomen; hoe het ook met de koffer gegaan mag zijn,
dit ‘goede meisje’ is volwassen geworden en kan aan haar leven als vrouw beginnen.
Voor Hermans’ doen is dit een opmerkelijk optimistisch slot.

Binnenverhaal
Maar de roman kent ook nog een binnenverhaal: het verhaal van de generaal en de
erfgenaam. Dit verhaal is er één zoals we dat van Hermans gewend zijn: een relaas
vol moedwil en misverstand, waarin de waarheid ongrijpbaar is, verstopt als zij ligt
achter een nooit eindigende opeenvolging van bedrog en manipulatie, een verhaal
derhalve dat onontkoombaar naar de mislukking leidt.
De wereld van de De Lune’s mag dan een schijn hebben van luxe, onbaatzuchtigheid en schoonheid, dit doet niets af aan het dilemma van de generaal inzake
de erfenis van de jood Crémieux. In de roman wordt het dilemma opgelost in die
zin, dat ten langen leste een knoop wordt doorgehakt. Maar wat er nu uiteindelijk
is overgedragen, wie de besluiten heeft genomen en wie in welke mate van de gang
van zaken profijt heeft getrokken, blijft duister. Kenmerkend voor dit typisch hermansiaans verhaal is dat de hoofdrolspeler ervan, de generaal, de dood vindt op
het moment dat de mislukking duidelijk wordt, en dat zijn tegenspelers (Edouard
en Müller) vanaf dat moment voor de ‘getuige’ Paulina onbereikbaar zijn.
Dit spel wordt gespeeld door uitsluitend mannen. Paulina neemt er slechts passief aan deel. Haar deelname aan deze handeling is uitsluitend gemotiveerd door
haar attitude behulpzaam te willen zijn, iets terug te kunnen doen jegens haar
weldoeners. Desondanks ontwikkelt de tocht met de koffer zich zodanig dat Paulina langzaamaan het gevoel bekruipt dat haar identiteit wel degelijk in het geding
begint te komen. Haar veilige rol van ‘getuige’, van welwillende buitenstaander die
slechts de helpende hand toesteekt, wordt langzaamaan gecompromitteerd. Op
zeker moment krijgt zij het gevoel niet versierd, maar misbruikt te worden.
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In het oerscenario van de inwijding, zoals dat bijvoorbeeld in Vrouw Holle is te zien,
is er een overzichtelijke scheiding tussen het meisje dat goed is en met goud bekleed
wordt, en het meisje dat slecht is en met pek besmeurd wordt. In het binnenverhaal
van Au pair hebben we te maken met een complexere versie van dit scenario, waarbij
de slechte meisjes en het goede meisje aspecten verbeelden van de hoofdpersoon.
Clementine, Ada, het Deense en de Duitse meisjes zijn dus op te vatten als mogelijke
gestalten van Paulina. Deze versie van het scenario komt er dan ook op neer dat de
afloop van het verhaal onzeker is: heeft haar avontuur bij de De Lune’s Paulina nu
goud of pek opgeleverd? En valt dat überhaupt wel ooit uit te maken?
Aangezien het binnenverhaal veel dramatischer is dan het buitenverhaal, loont
het de moeite er wat nader naar te kijken. Het verloop van de gebeurtenissen wordt
stapje voor stapje ontplooid. We zien hoe het morele dilemma van de generaal
pas na een ruim aantal bladzijden gepresenteerd wordt, en ook hoe het – vanaf
het moment dat Paulina aanbiedt te helpen – voortdurend van aard en aanzien
verandert, tot het uiteindelijk één groot raadsel is. Ik laat de opbouw en ontmanteling van ‘het dilemma van de generaal’ hieronder wat gedetailleerder zien. Vooraf
merk ik op dat het hier niet om zomaar een dilemma gaat. De casus die Hermans
aan Kant heeft ontleend, neemt in de Kritik der praktischen Vernunft een belangrijke
plaats in. Het gaat hier om het beroemde ‘Depositum-Beispiel’, een zogenaamd
Maxime. Kant onderzocht de formulering van zulke praktijkvoorbeelden uit de
particuliere werkelijkheid op de mogelijkheid er een ‘allgemeine Gesetz’ op juridisch of moreel gebied uit af te leiden en legde dusdoende de grondslag voor de
constructie van de moderne ethiek.11
1. Eerst wordt Paulina ingeleid in Guys bij haar eerste (134-137) en tweede (151155) bezoek aan de generaal, dan in Baudelaire, die ze op instigatie van de generaal
leest (181-192)), en tenslotte in Kant. De introductie van Kant geschiedt tijdens een
tête à tête met Edouard op het feestje van diens ouders (214-226). Paulina wordt dus
achtereenvolgens geconfronteerd met de esthetische en morele obsessies van een
verlicht man. Edouard zet het morele dilemma van de generaal voor Paulina uiteen.
De generaal heeft van iemand geld in beheer, dat hij niet meer kan teruggeven aan
die persoon, en ook niet wil teruggeven aan diens erfgenaam. De moderne moraal
à la Kant, waarbij men zich jegens anderen uitsluitend zo gedraagt als men zelf zou
willen dat de ander zich tegen jou zou gedragen, gebiedt hem het geld terug te geven
aan de erfgenaam, ondanks zijn ‘sentimentele’ bezwaren. Als hij het niet teruggeeft
maakt hij zich schuldig aan een juridisch misdrijf en overtreedt hij bovendien de
belastingwet. Maar het zou anderzijds ook een hoop juridisch ongemak opleveren,
als hij het wel aan de erfgenaam zou willen doen toekomen.
2. (230-239) Paulina hoort de tweede keer over de zaak, wanneer zij alleen bij
de generaal op bezoek is. Hij vertelt haar wat ze via Edouard al wist, maar onthult
bovendien de naam van de overleden deposito-gever, Crémieux, en vertelt haar dat
de wettelijke erfgenaam de moordenaar van Crémieux is. Dit maakt dat het morele
dilemma van de generaal klemmender wordt.
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3. (253-277) De derde versie van de zaak wordt aan Paulina weergegeven door
Edouard, wanneer hij haar met de auto oppikt bij een busstation. Edouard onthult
haar nu dat Crémieux een Jood is die na de Tweede Wereldoorlog niet meer is
teruggekomen en dat de erfgenaam een hoge SS-er is: Müller. Edouard stelt zich
op het standpunt dat er slechts keuze is tussen anarchie en de wet. Edouard houdt
duidelijk niet van anarchie en vindt dan ook dat Müller het geld onverwijld dient te
krijgen. Edouard vermoedt bovendien dat Müller op de hoogte is van het geld en
van het feit dat hij er recht op heeft, al heeft hij geen holografisch testament van
Crémieux.12 Paulina biedt zich aan om een uitweg uit het dilemma te leveren: het
geld ten behoeve van een Joodse organisatie clandestien naar Zwitserland brengen.
Edouard hapt meteen toe en brengt Paulina rechtstreeks naar notaris Corde om
de formaliteiten voor de reis te regelen. Even slaat de twijfel bij Paulina toe, als ze
denkt aan Edouards ‘gierenkop’. Ze overweegt de mogelijkheid dat de familie simpelweg misbruik van haar ‘maagdelijkheid’ maakt, maar als een echt ‘goed meisje’
verwerpt zij de verdenking: ‘Zou het mogelijk zijn dat de familie helemaal niet
verlegen had gezeten om een au pair, die bereid was de verhalen van de oude man
over Constantin Guys aan te horen, maar op zoek was geweest naar een persoon van
buitenlandse nationaliteit met een onschuldig uiterlijk, die een koffer vol compromitterende paperassen over de grens kon smokkelen? Ze hadden er niet eens om
hoeven vragen. Het was ze gelukt! Alleen maar dat verhaal te vertellen over de in de
oorlog spoorloos verdwenen oude joodse meneer – was het echt waar? – en kijk:
uit eigen beweging verklaart de sukkel zich bereid op pad te gaan met de verborgen
schat. Als ze mij niet zo verwend hadden, zou ik me niet aangeboden hebben […]
Maar ze hebben me overstelpt met vriendelijkheden en cadeautjes. Alleen om dit
van mij gedaan te krijgen? Ach, je bent stapelgek. Ze kon het niet geloven en ze vond
haar gedachten slecht’(259). [Mijn cursivering, W.S.]
4. (279-282) Ruim anderhalve week later legt Edouard Paulina uit wat er gaat
gebeuren. Ze zal een adres in Zwitserland krijgen, en tot haar bevreemding mag ze
de generaal noch madame Le Dantec van haar voorgenomen tocht op de hoogte
stellen. (Tegenover de laatstgenoemde moet zij van Edouard zelfs een smoesje
verzinnen om haar afwezigheid te verklaren: zij gaat zogenaamd haar ouders bezoeken.) Aan de twijfel of Paulina nu het ‘goede meisje’ dan wel het ‘slechte meisje’
is, geeft de abstracte auteur in deze scène verder subtiel gestalte doordat op maître
Corde’s kantoor ineens Madame Pauchard, Paulina’s ‘slechte Spinster’, ten tonele
verschijnt, die Paulina enerzijds aanziet voor een andere au pair (Clémentine, die
zij heeft weggestuurd wegens seksueel wangedrag), maar die haar anderzijds wel
precies het bedrag teruggeeft dat ze aan Paulina nog schuldig was. Een dubieuze
coïncidentie van her- en miskenning dus.
5. ( 293-295) De avond vóór haar reis met de koffer bezoekt zij met Michel
Gluck’s opera Orpheus en Euridice. Als zij na afloop de bar van het Ritzhotel bezoeken, zegt Michel plotsklaps: ‘Jij gaat morgen met de koffer op stap?’(293). Gezien
de geheimhouding die Edouard haar had opgedragen is dit voor Paulina een
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schokkende mededeling. Nu blijkt immers dat de kwestie van de reis met de koffer
als oplossing van het dilemma niet aan háár gebonden is, maar al jaren sleept. De
oplossing die in Paulina’s ogen uniek was aangezien zij deze spontaan heeft aangeboden (‘Wàt zeg je? En ik heb het nog wel zelf bedacht!’ (294)), blijkt al tweemaal
eerder verzonnen èn uitgevoerd te zijn. Michel zegt namelijk: ‘Jij bent geloof ik de
tweede, of nee, de derde au pair al, die op stap gaat met de koffer.’(294). Beide
tochten mislukten, beide meisjes, van Duitse afkomst, werden door Edouard niet
vertrouwd, beiden kregen dus een koffer met oude kranten mee. Ondanks haar
goed vertrouwen wordt de twijfel bij Paulina opnieuw gevoed: ‘Paulina wist niet wat
ze zeggen moest over deze onthullingen en evenmin wat ervan te denken. Misschien
hield Michel haar voor de mal en had hij alles uit zijn duim gezogen.’(295)
6. In de taxi op weg naar Michels appartement: ‘Ze dacht aan alles waarmee zijn
familie haar aan zich verplicht had: de vorstelijke ontvangst, de kleren, waarmee ze
was overstelpt. En waarom hadden ze dit gedaan? Alleen om haar over te halen een
koffer naar Zwitserland te brengen?’(297) In Michels appartement strijden bij haar
opnieuw vertrouwen en wantrouwen jegens ‘de tocht met de koffer’ om voorrang:
‘Haar fantasie maakte zich los van de opdracht die ze morgen ten uitvoer moest
brengen, van de risico’s die ze misschien liep, van de angst op een of andere manier
niet te slagen en de mensen die haar zo goed behandeld hadden stank voor dank te
geven - zoals die andere au pairs gedaan hadden, maar soms niet eens opzettelijk.
Zouden die Duitse meisjes eerst net zo sprookjesachtig verwend zijn als zij? Dat kon
niet waar zijn. Ze durfde het niet te vragen’ (298)
7. (304-312) Op de dag van de reis brengt Edouard Paulina naar notaris
Corde. Edouard bevestigt het ‘verhaal’ over de Duitse au pairs die met een koffer
vol scheurpapier op weg zijn gestuurd. ‘We vertrouwden haar niet. Maar aan jou
twijfelen wij geen ogenblik.’(306) Het ‘publieke karakter’ van de tocht die ze op
het punt staat te ondernemen, wordt nog eens te meer duidelijk wanneer notaris
Corde ook met het verhaal van ‘de meisjes met de koffer’ bekend blijkt te zijn. Als
hij Paulina de koffer overhandigt, zegt hij: ‘Er zitten heus geen oude kranten in of
kiezelstenen, ha,ha.’
8. Eenmaal in Luxemburg, blijkt het sleuteltje dat Paulina heeft gekregen niet
op de koffer te passen, terwijl Müller c.s. wel over een passend sleuteltje beschikken, teken dat de controle over de situatie haar volledig ontsnapt is. Als de koffer
opengaat, blijkt er weliswaar geld in te zitten, maar tegelijkertijd blijkt tot Paulina’s
ontsteltenis ‘het verhaal van de reis met de koffer’ zelfs bij de erfgenaam bekend
te zijn: ‘”Nu ziet u alles,” zei Heinerscheid, “en kunt u erop vertrouwen dat u hier
geen koffer met oude kranten heeft gebracht.”’(333) Zij kan er nu niet meer
omheen dat zij deelheeft aan een ‘passage’ waar blijkbaar iedereen behalve zijzelf
weet van heeft. Haar twijfel aan de hele onderneming groeit opnieuw sterk.
9. Terug in het Hôtel International te Luxemburg maakt ‘de kleine zwarte
man in zijn rode geruite jasje’, die haar al op het station te Parijs was gevolgd,
zich bekend als de broer van de secretaresse van notaris Corde. Hij had haar al
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in Parijs willen waarschuwen dat zij misbruikt werd en zegt tegen haar: ‘De koffer
die u naar Basel had moeten brengen. U heeft hem hiernaartoe gebracht […] Ik
heb medelijden met u, lieve juffrouw […] Ik ben beter op de hoogte dan u kunt
vermoeden.’(339-340) Als in een flits dringt tot Paulina door dat haar identiteit
wankelt: dat zij door haar attitude van ‘Golden Girl’ in feite de rol van ‘Dirty Girl’
heeft gespeeld: ‘En met een gevoel of een poot van de stoel waar ze op zat het
begaf, begreep ze mogelijkerwijs hand- en spandiensten bewezen te hebben aan
een kwalijk zaakje, dat misschien wel zou kunnen uitdraaien op een ramp.’(340)
10. Michel blijkt haar achterna gereisd te zijn. Hij praat haar de twijfels die de
broer van Corde’s secretaresse gezaaid heeft, uit het hoofd. ’s Avonds probeert ze
Edouard te bellen, maar deze is onbereikbaar: ‘Wou hij dan door niemand opgebeld worden? Of hield hij er misschien ook nog een geheim telefoonnummer op
na, dat alleen ingewijden mochten weten? En had zij zelfs nu nog het recht niet zich
een ingewijde te noemen, na door hem met een koffer vol geld op pad te zijn gestuurd?’(349)
[Cursivering van mij, W.S.]
11. (376-377) Paulina en Michel liggen in bed en Paulina staat dus op het punt
haar maagdelijkheid aan Michel te verliezen. In plaats van dat dit gebeurt, vertelt
Michel haar dat zij, zonder het te weten, het geld van de generaal naar de SS-er
Müller heeft gebracht. (Notaris Corde heeft ingegrepen, omdat de generaal simpelweg niet het recht had (Kant) het geld aan de joodse vereniging Beth-abara te
geven.) Paulina voelt zich nu werkelijk misbruikt, ja zelfs verkracht: ‘Jullie dachten
zeker: die domme meid uit het land van de Batavieren kunnen we overal voor
gebruiken, als we er maar een beetje geld insteken.[…] Te denken dat ik me heb
laten gebruiken om een koffer met geld van een vermoorde jood aan een Duitse
oorlogsmisdadiger te brengen. Mijn god!’(379)
12. (389-391) Op de terugweg naar Parijs, op het vliegveld van Londen, ontmoet ze Ada Langmuur, het verwende meisje uit Vlissingen dat zij al ontmoet had
nog vóórdat zij bij de Pauchards in dienst trad (36-38). Ada vertelt dat zij een Duits
meisje heeft ontmoet dat in dienst was geweest bij een stokoude, schatrijke man,
die haar erg verwende (luxe, grote badkamer met spiegels, opmaakspullen), en
voor wie ze uiteindelijk een koffer de Duitse grens over moest smokkelen. De koffer
bevatte slechts oude kranten, maar bovenop lag een naaktfoto van haarzelf, waaruit bleek dat de spiegels in de badkamer doorzichtig waren geweest. Doordat ‘het
verhaal van de reis met de koffer’ uit zulk een onverwachte hoek bevestigd wordt,
wordt Paulina’s ‘passage’ steeds meer gecompromitteerd en wordt haar vrouwelijke
integriteit steeds twijfelachtiger.
13. (405-411) Wanneer Paulina, weer terug in Parijs, nog éénmaal Armand en
Jacqueline bezoekt, zeggen deze haar onomwonden dat haar reis met de koffer
‘voor-de-gek-houderij’ (407) was. De hele reis sloeg volgens Jacqueline nergens
op, want in de koffer zat slechts een klein gedeelte van het geld. Het grootste
deel is ‘langs andere wegen overgemaakt’. Armand wijst Edouard aan als degene
die niet alleen alles heeft gemanipuleerd, maar bovendien aan de transactie een
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klein fortuin heeft overgehouden. Daarop ontstaat er een handgemeen tussen de
beide halfdronken echtelieden, aangezien Jacqueline haar zoon fel verdedigt: ‘Die
vereniging in Israel […] dat was maar een comedie, dat was maar bedacht om je
vader te troosten, die het niet aan Müller wilde afstaan, en het evenmin zelf wilde
houden. Een klucht was het, dat heeft Edouard ogenblikkelijk ingezien.’ (409). Of
dit waar is, valt te betwijfelen, want de vertelinstantie zegt erbij dat zij dit vertelt
‘met de moed van een gekwetste moeder’. Uit de mond van Jacqueline verneemt
de lezer de laatste ‘waarheid’ over de reis met de koffer: ‘Daarom hebben we de
ene au pair na de andere op pad gestuurd met een koffer en hebben het aldoor op
de een of andere manier laten mislukken. Dat moest ook wel, daar kon niets van
terechtkomen. Müller was in staat ons te maken en te breken. Hij had een holografisch testament, door Crémieux eigenhandig geschreven[13]. Daar viel niet aan
te tornen.’ (410) Maar ook van deze versie van de reis met de koffer neemt de vertelinstantie afstand: ‘Het werd niet duidelijk of Edouard haar dit had wijsgemaakt,
of dat ze het op dit ogenblik verzon.’
De handeling van dit binnenverhaal heeft een vertrouwd patroon: wat er nu
eigenlijk gebeurd is, de geschiedenis dus, wordt in de loop van het verhaal niet
ontwikkeld, maar juist ingewikkeld. Hiermee bedoel ik dat de geschiedenis des te
ondoorzichtiger wordt naarmate het verhaal er meer gegevens over verstrekt.

Conclusie
In het essay ‘Antipathieke romanpersonages’ uit Het sadistische universum 1 betoogt
Hermans dat er tussen de schrijver en zijn publiek een ‘diepverborgen solidariteit’ bestaat, zij het in negatieve zin. ‘Een solidariteit niet alleen op wederzijdse
haat gebaseerd, maar ook op overeenkomstige haat. De lezer haat in de schrijver
zichzelf, de schrijver haat zichzelf in zijn romanpersonages’. Dat het slecht afloopt
met de hoofdpersonages uit zijn verhalen is bij deze schrijver daarom een logisch
gevolg van iets essentieels, namelijk dat hij zijn hoofdpersonages naar het leven
staat. Het onmiddellijke vervolg van het hierboven geciteerde spreekt dan ook
boekdelen: ‘Lezers die dit niet aanvaarden, begrijpen de wezenlijke functie van de
roman niet’.
Bij Hermans loopt de handeling steevast uit op bedrog of dood, of op beide.
In de agressieve opstelling die deze auteur aan zijn lezers toeschrijft en die hijzelf
praktiseert jegens zijn romanhelden, schuilt zowel een vorm van sadisme als van
masochisme. Hermans ‘straft’ de protagonisten uit zijn verhalen (sadisme), maar
hij ‘straft’ in zijn protagonisten indirect zichzelf (masochisme). ‘Helpers’ van de
protagonisten zijn instrumenten bij dat ‘straffen’: ze zijn onbetrouwbaar (Oskar
Ossegal), voeren naar de ondergang (Dorbeck) of leggen zelf het loodje (Arne).
Maar kennelijk ging het adagium ‘de schrijver haat zichzelf in zijn romanpersonages’ voor Hermans niet op, althans niet helemaal, toen hij Paulina tot hoofd189
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personage van Au pair maakte. Zeker, het zou overdreven zijn om te zeggen dat
Au pair alleen op grond van het geslacht van het hoofdpersonage ondramatisch
is en optimistisch eindigt, en daardoor nogal afwijkt van de sadomasochistische
dynamiek die al zijn overige romans beheerst. Het ligt genuanceerder, en dat komt
doordat Hermans Paulina in het binnen- en buitenverhaal verschillende rollen laat
spelen.
Het binnenverhaal is een klassiek hermansiaans mannenverhaal waarin de generaal wordt gekweld door een plichtsopvatting volgens Kants categorische imperatief. Het is een verhaal van moedwil en misverstand. Hoe verder het verhaal vordert,
hoe onduidelijker het wordt wie nu om welke reden wat heeft overgedragen aan
wie. Paulina speelt in dit verhaal wel een actieve rol, maar dan uitsluitend voorzover
dit verhaal als subverhaal het scenario herbergt van een op zichzelf staande proef
aangaande haar vrouwelijke identiteit. Voorzover zij in dit verhaal actief optreedt,
doet zij dat in concurrentie, niet met de mannen, maar met andere meisjes.
Een vrouwen- en mannenproef inéén dus.
De uitslag van de vrouwenproef is dubbelzinnig. Het is immers niet duidelijk
in hoeverre Paulina nu met goud overdekt of met pek besmeurd is. Enerzijds is
zij door het gesjoemel van generaal De Lune, Müller, Edouard en Corde gecompromitteerd geraakt en is zij voor hetzelfde geld misbruikt als versierd. Anderzijds
wordt ook gesuggereerd dat een hele rij meisjes Paulina op deze ‘tocht’ tevergeefs
is voorgegaan en dat de transactie pas bij háár ‘reis’ daadwerkelijk tot stand is
gekomen, zodanig dat het dilemma van de generaal ten langen leste hoe dan ook
is ‘opgelost’. (Maar dit is op zichzelf weer dubbelzinnig: alsof voor het ruimen van
dit vuile zaakje nu net de blanke onschuld van een Paulina vereist was, alsof de
gekwelde, oude oud-strijder pas dood kon gaan nadat hij door een Paulina eindelijk van zijn morele schuld ‘verlost’ is.)
De uitslag van de mannenproef is ook dubbelzinnig. Het is immers niet duidelijk in hoeverre de generaal moreel failliet is gegaan. Enerzijds heeft Kants categorische imperatief gezegevierd, anderzijds lijkt de oude man de speelbal te zijn
geweest van opportunisten à la Edouard, die lak hebben aan zedelijke richtlijnen.
Weliswaar krijgt de generaal een staatsbegrafenis, maar dat neemt niet weg dat hij
overleed in de nacht na de dag waarop de in zijn ogen abjecte Müller de erfenis
van Crémieux in handen kreeg.
Dit binnenverhaal is kortom even dramatisch als al Hermans’ verhalen en het
loopt met Paulina in dit verhaal net zo af als bij voorbeeld met Alfred in Nooit meer
slapen.
In het buitenverhaal heeft Hermans Paulina echter een andere rol gegeven.
Daar is zij vooral passief ten opzichte van ‘de Nederlandse meneer’ en diens plaatsvervanger in de roman, de generaal. In dat verhaal gebeurt er maar weinig en wordt
zij slechts geïsoleerd, betoverd en opgemaakt. In dat verhaal is het niet de verlichte,
strenge denker Kant, maar de aartsvader van de moderne kunst, de dandy Baudelaire, die centraal staat. De denkbeelden van Baudelaire over schoonheid, zoals
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deze die tot uitdrukking brengt het essay ‘Peintre de la vie moderne’, worden in de
roman niet alleen uitvoerig besproken, maar worden door de generaal bovendien
in praktijk gebracht: hij voltrekt ze als het ware aan Paulina. De roman laat er geen
misverstand over bestaan dat de generaal als ‘opmaker’ van Paulina op één lijn staat
met ‘de Nederlandse meneer’: ‘Want of het nu kwam door de Nederlandse meneer
die op straat tegen haar opgebotst was en haar had gezegd dat alles veel beter met
haar gaan zou, dat hij het beste met haar voorhad…Wie was hij? Ook een gek? Of
was in werkelijkheid hij de stokoude generaal? Dat zou toch kunnen? Hij had alleen
niet oud genoeg geleken […] Of was de Nederlander misschien een handlanger
van de generaal? Had hij haar, voor ze tegen hem opliep, al een hele tijd op straat
gevolgd en bespied? Had hij een afspraak met het bureau van de au pairs?’ (81)
[Cursivering van WFH]
In de loop van dit verhaal wordt Paulina het beeld van onweerstaanbare schoonheid, waar ‘de Nederlandse meneer’ aan het slot van de roman, na ampele avances,
deemoedig het hoofd voor buigt. In dit slot blijkt dat haar volwassen charme een
krachtig wapen is, al blijft deze even ‘fugitif’ als L’air du temps, het parfum waarmee zij vertrouwd is geraakt tijdens haar verblijf in het ‘maan’-huis aan het Parc
Luxembourg, dat Baudelaire’s borstbeeld herbergt. (Vergelijk de wijze waarop ‘de
Nederlandse meneer’ zich tegenover Paulina opstelt met de opstelling van Dorbeck
tegenover Osewoudt. Zowel ‘De Nederlandse meneer’ als Dorbeck bepalen het Lot
van hun gewillige pupil en bewegen zich daarbij dwars door de verschillende zijnswijzen van de romanwereld – droom/werkelijkheid –, maar met wat een verschil
in opzet en resultaat!)
De slotsom van de roman is het totaaleffect van het binnen- èn buitenverhaal,
waarbij het ondramatische en optimistische buitenverhaal het dramatische en zwartgallige binnenverhaal qualitate qua domineert. De ‘Nederlandse meneer’ is misschien wel het enige van al Hermans’ mannelijke hoofdpersonage waarin hij zichzelf
niet haat.
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Noten
* 	Ik dank prof. dr. Marcus Düwel (Faculteit Wijsbegeerte van de Universiteit Utrecht) voor zijn wenken
met betrekking tot de zedenleer van Immanuel Kant. Ook bedank ik dr. Joke van der Wiel, die een
eerdere versie van dit artikel van kritisch commentaar heeft willen voorzien.
1 	Eigenlijk mag in dit rijtje namen van vroege Hermansvorsers die van Huug Kaleis niet ontbreken.
Ook al noemt Kaleis het hier bedoelde scenario nergens bij naam, in zijn meesterlijke essay ‘De God
Denkbaar uit zijn droom ontwaakt’, dat al uit 1970 stamt, gaat hij de anderen vooraf in het blootleggen van grondstructuren in Hermans’ werk, die er sterk verwant mee zijn, zo ze er niet identiek aan
zijn.
2 	De puberteit is de overgang naar de fase van vruchtbaarheid, de menopauze of het climacterium is de
overgang uit deze fase. Volgens de inwijdingsscenario’s ligt in de levensfase die op de vruchtbare fase
volgt, voor zowel mannen als vrouwen een nieuwe rol in het verschiet, resp. die van oude wijze man
(bv. Merlijn) en oude wijze vrouw of spinster (bv. Vrouw Holle). Overigens zijn deze twee rollen ambivalent: de oude man kan figureren als mentor of plaaggeest, de oude vrouw als vroedvrouw of heks.
(Voor een analyse van F. Bordewijks novelle ‘Huisssens. Een climacterium’ zie: Smulders 1988.)
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3 	Voor een uitvoerige beschrijving van het scenario en de mogelijkheid dit te onderkennen in werken
uit de moderne literatuur, zie: Vierne 1973. Voor een poging het scenario bloot te leggen in een
werk uit de moderne Nederlandse literatuur: zie Fontijn 1971, Dupuis 1985 en Smulders 1988.)
4 	‘Wat Hermans gelukt is met Gré Dingelam in Onder professoren en Sita van de Wissel in Uit talloos veel
miljoenen: het scheppen van levensechte vrouwenfiguren, die herkenbaar en aandoenlijk zijn in hun
vruchteloze streven boven de onbarmhartige alledaagse werkelijkheid uit te stijgen, heeft hij niet
waar kunnen maken met Paulina. […] Zij heeft geen symbolische of allegorische kwaliteiten, en is
te ‘gewoon’ om satirisch verwerkt te worden.’ (Haasse 2001, 146). Haasse stelt Paulina tegenover
Louise Brooks uit Een heilige van de horlogerie, waarbij Brooks ‘een tantaliserende verschijning’ is,
‘de belichaming van het onbereikbare, onmogelijke’, een ‘vrouw van nature niet gelijkwaardig aan
mannen’. ‘Wilde Hermans’, zo vraagt zij zich af, ‘in Au pair het probleem van het “niet-gelijk”-zijn
van de vrouw aan de orde stellen in een vorm die de onoplosbaarheid ervan benadrukt en tevens
duidelijk maakt hoe absurd de vraagstelling is?’ (Haasse 1989, 156-157)
5 	Het ligt op z’n minst complexer dan Haasse meent. Bekend is dat Hermans met Au pair nogal
geworsteld heeft. (Zie hiervoor o.a. het interview met de schrijver door Wim Zaal in Elsevier’s
weekblad van 9 september 1989, weergegeven in http://www.wfhermans.net/interviews/80/zaal89.
htm.) Toen het werk aan de roman niet meer wilde vlotten, heeft hij - min of meer tussendoor
- de roman Een heilige van de horlogerie geschreven, die in 1987 uitkwam. Constantin, het hoofdpersonage uit deze roman, is een traditioneel mannelijk hermansiaans hoofdpersonage en hij krijgt te
maken met Louise Brooks, inderdaad het prototype van het traditioneel hermansiaans vrouwelijk
personage: ‘tantaliserend […] de belichaming van het onbereikbare, onmogelijke […] niet gelijkwaardig’. Dit gegeven wijst er dus op dat Hermans vrijwel gelijktijdig bezig was met het scheppen
van zulke tegengestelde vrouwelijke personages als Louise Brooks en Paulina.
6 	De autonomie van de wil dicteert de zedelijke richtlijnen: de ‘categorische imperatieven’. In
tegenstelling tot de ‘hypothetische imperatieven’ zijn categorische imperatieven op rationele
gronden gebaseerde richtlijnen op zedelijk gebied, die - juist vanwege hun ‘rede’-lijkheid - van
persoonlijke belangen en begeerten gezuiverd zijn. ‘Om een imperatief te vinden die zich aanbiedt op basis van de rede alleen, moeten we afstand nemen van elk onderscheid tussen rationeel handelende subjecten, en [moeten we] al [de] belangen, wensen, ambities en empirische
omstandigheden die bepalend zijn voor hun handelingen, buiten beschouwing laten. Alleen dan
baseren we onze wet volledig op de praktische rede, aangezien we elke andere grondslag hebben vermeden. Door dit abstractieproces bereiken we het gezichtspunt van een wezen dat tot
een intelligibele wereld behoort. Dit is een gezichtspunt buiten onze eigen ervaring, dat door
elk rationeel wezen kan worden ingenomen, onafhankelijk van zijn omstandigheden. De wet die
we formuleren wordt een imperatief die universeel van toepassing is voor alle rationele wezens.
Als ik een besluit neem over een handeling, word ik door de rede verplicht “alleen te handelen
volgens een maxime die ik ook als universele wet zou willen.”’ (Scruton 2000, 90) In Kants eigen
woorden: ‘Wenn ein vernünftiges Wesen sich seine Maximen als praktische allgemeine Gesetze
denken soll, so kann es sich dieselben nur als solche Prinzipien denken, die nicht der Materie,
sondern bloß der Form nach, den Bestimmungsgrund des Willens enthalten.’ (Met deze zin opent
‘Par. 4, Lehrsatz III’ van de ‘Analytik von der Grundsatzen’ uit de Kritik der praktischen Vernunft.)
In Kants termen vertaald bestaat het dilemma van generaal De Lune er dus uit dat hij op basis
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van een categorische imperatief het geld aan de ex-SS-er Müller zou moeten geven, maar hij dit
op grond van zijn aversie van het nazisme, die een hypothetische imperatief is, niet over zijn hart
kan verkrijgen.
7

Zie Düwel e.a. 2002.

8 	Zie bv. Calinescu 1996, maar in alle gezaghebbende handboeken over het modernisme die mij
bekend zijn, krijgt Baudelaire een prominente plaats toegewezen.
9 	Calinescu: ‘The “Salon of 1846” deals at length with modernity, both directly […] and indirectly
[…], and there are many scattered remarks on it in other critical writings of Baudelaire, but there
is little doubt that his most complete and pregnant treatment of modernity is to be found in his
article on Constantin Guys, “The Painter of Modern Life” (1863).’ (Calinescu 1996, 48)
10 Zie Höffe 2002.
11 	Zie ook noot 6. In ‘Par. 4, Lehrsatz III’ van de ‘Analytik von der Grundsatzen’ uit de Kritik der
praktischen Vernunft schrijft Kant: ‘Welche Form in der Maxime sich zur allgemeinen Gesetzgebung
schicke, welche nicht, das kann der gemeinste Verstand ohne Unterweisung unterschieden. Ich
habe z.B. es mir zur Maxime gemacht, meine Vermogen durch alle sichere Mittel zu vergrössern.
Jetzt ist ein D e p o s i t u m in meine Händen, dessen Eigentümer verstorben ist und keine Handschrift darüber zurückgelassen hat. Natürlicherweise ist dies der Fall meiner Maxime. Jetzt will ich
nur wissen, ob jene Maxime auch als allgemeines praktisches Gesetz gelten könne. Ich wende jene
also auf gegenwärtigen Fall an, und frage, ob sie wohl die Form eines Gesetzes annehmen, mithin
ich wohl durch meine Maxime zugleich ein solches Gesetz geben könne: dass jedermann ein Depositum ableugnen dürfe, dessen Niederlegung ihm niemand beweisen kann.’
12 	Merk op dat het Edouard is, die ongevraagd tegen Paulina zegt dat Müller géén holografisch testament van de hand van Crémieux bezit. (Zie verderop onder punt 13, waar blijkt dat Edouard zijn
moeder heeft wijsgemaakt dat Müller wèl in het bezit was van een holografisch testament van de
hand van Crémieux. De combinatie van beide gesprekken in de romanwerkelijkheid verschaft aan
Paulina de mogelijkheid zicht te krijgen op het manipulatieve gedrag van Edouard, net zoals de
lezer daar zicht op kan krijgen, maar dan door de combinatie van twee momenten uit zijn leeswerkelijkheid (p. 266 en p. 410).)
13 	Zie onder punt 3: daar vertelde Edouard ongevraagd aan Paulina dat Müller géén holografisch
testament van de hand van Crémieux bezat. De combinatie van beide gesprekken in de romanwerkelijkheid verschaft aan Paulina de mogelijkheid zicht te krijgen op het manipulatieve gedrag
van Edouard, net zoals de lezer daar zicht op kan krijgen, maar dan door de combinatie van twee
momenten uit zijn leeswerkelijkheid (p. 266 en p. 410).
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Lichaam, lachen en de giechel
in Thomas Rosenbooms Publieke
werken
Jaap Grave

1. Inleiding
In het werk van Thomas Rosenboom wordt ondanks de niet altijd vrolijk stemmende gebeurtenissen veel gelachen. Opvallend daarbij is dat het lachen van de
personages enkele keren buiten controle raakt en met het woord ‘giechel’ wordt
beschreven.1 Met Rosenbooms ‘giechel’ is iets bijzonders aan de hand. Het is
opmerkelijk dat het begrip in vrijwel al zijn literaire werken terugkeert, en dat het
giechelen is voorbehouden aan mannelijke personages. Juist dat laatste maakt het
nog interessanter, want giechelen, aldus het WNT ‘met een scherp, hoog, halfgesmoord keelgeluid lachen’, wordt ‘veelal gebezigd van meisjes’.
Bij de analyse van het lachen en de giechel in het werk van Rosenboom beperk
ik me tot de roman Publieke werken. Dat heeft niet alleen een pragmatische reden.
Het lachen is dubbelzinnig in werken waarin het verhaal in een overgangsperiode
speelt. Dat geldt voor Publieke werken waarin het begin van de modernisering van
de Nederlandse maatschappij aan het eind van de negentiende eeuw wordt gethematiseerd. Rosenboom laat in de roman zien hoe verschillende werelden met hun
normen – de ‘oude’ wereld van het handwerk versus de ‘nieuwe’ wereld van techniek en wetenschap – op elkaar botsten. De status van de personages Walter Vedder
uit Amsterdam en Christof Anijs uit Hoogeveen, die met hun leeftijd rond de zestig
bovendien aan het eind van hun maatschappelijke loopbaan staan, is wankel en
kantelt doordat sociale uitsluitingsmechanismen in werking treden.
G.F.H. Raat heeft het lachen al eerder in verband gebracht met Rosenbooms
werk al gaat het in zijn artikel niet om het motief in het literaire werk maar om de
lezersreactie. Hij verbindt die met Rosenbooms voorkeur voor dramatische ironie
en stelt vast: ‘Als dit personage in een penibele situatie belandt, zonder de ernst
ervan voldoende te beseffen, wordt de lezer heen en weer geslingerd tussen deernis
en leedvermaak, hetgeen tot uitdrukking kan komen in een nerveus en besmuikt
lachen’ (Raat 2003: 520). Het gaat mij in deze bijdrage niet om de lezersreactie
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maar om een analyse van het motief lachen in de roman Publieke werken zelf. Ik
richt mij op de sociale betekenis van het lachen (en afgeleide vormen daarvan) en
de samenhang met het lichaam en vervolgens op de betekenis van de giechel. Ter
verduidelijking van deze vragen zal ik allereerst de status van Vedder beschrijven,
waarna een inventarisatie en analyse volgt van de scènes waarin wordt gelachen.
Ten slotte zal ik de plaats en de betekenis van Vedders giechel nader beschouwen.
Als inleiding volgt een kort overzicht van recente studies over het lachen.

2. Theorie en de praktijk van het lachen
Onderzoek naar het lachen kan zich in de laatste jaren in een grote populariteit
verheugen. Opvallend is het aantal recente studies, niet alleen in het Nederlandse
taalgebied, waar Rudolf Dekker in 1997 Lachen in de Gouden Eeuw publiceerde, en
een jaar later Johan Verberckmoes’ Schertsen, schimpen en schateren verscheen. In 2002
presenteerde het Duitse tijdschrift Merkur een dubbelnummer over het lachen. Deze
studies maken duidelijk dat het begrip lachen complex en problematisch is. Uit de
diverse omschrijvingen die te vinden zijn bij Verberckmoes (Verberckmoes 1998:
11-26), Gustav Seibt (Seibt 2002: 751-762) en Norbert Elias (Schröter 2002: 860873), komt naar voren dat het onmogelijk is een allesomvattende definitie te geven.
Lachen heeft vele facetten en bijna even vele theorieën. De hier genoemde auteurs
verwijzen naar theoretici als Thomas Hobbes, Karl Friedrich Flögel, Immanuel Kant,
Herbert Spencer, Henri Bergson, Mikhail Bahktin, Sigmund Freud, Mary Douglas,
Stephen Greenblatt en Herman Pleij .2 Vast staat dat lachen een moeilijk te onderdrukken lichamelijke reactie is die door sociale, culturele, psychische, historische
en situatieve factoren wordt bepaald. In Merkur wordt ook een onvoltooid artikel uit
de nalatenschap van Norbert Elias voorgesteld, ‘An Essay on Laughter’, waarvan het
titelblad het jaar 1956 vermeldt (Schröter 2002: 860-873). Michael Schröter vat de
vier hoofdpunten die Elias in de theorievorming heeft vastgesteld kort samen. Het
gaat ten eerste om de elementen agressie en triomf die in het lachen als superioriteitsgevoel tot uitdrukking komen. Vervolgens wordt lachen als een reactie op het
doorbreken van een verwachtingspatroon (in ruime zin incongruentie) beschouwd.
Ten derde is het lachen een bijkomend verschijnsel of afgeleide van het spel en ten
slotte richten diverse theorieën zich op de sociale aspecten van het lachen. Het is
onder meer een middel om zich van sociale dwang te bevrijden en het kan leden van
een groep dwingen tot conformisme. Net als iedere systematisering is ook deze een
kunstmatige want het fenomeen lachen zal in de meeste gevallen uit een combinatie
van de hier genoemde elementen bestaan.
De zintuiglijke waarneming van het lachen kent talrijke vormen die variëren van
glimlachen, hardop lachen met open mond (al dan niet door de hand bedekt),
tot giechelen en schateren (bulderen of homerisch lachen). De laatste vormen,
giechelen en schateren, zijn een primaire reactie, autonoom en niet meer beheers196
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baar. Ze veroorzaken stuiptrekkende bewegingen en doen het lichaam schokken.
Via het lachen ontdoet het lichaam zich in korte tijd van een grote spanning om
weer in een toestand van ontspanning of veiligheid te geraken.3 Het lichaam dient
gedisciplineerd te blijven maar staat onder druk doordat de opgestuwde spanning
een uitweg moet vinden. Het resultaat is het onbeheerste lachen dat in het algemeen niet positief wordt gewaardeerd.4 Elias betoogt bijvoorbeeld dat met name
kinderen en mensen uit lage sociale klassen met hun hele lichaam lachen.

3. Status in een overgangstijd
De neven Christof Anijs uit Hoogeveen en Walter Vedder uit Amsterdam leven op
de drempel van een tijd vol vernieuwingen en daaruit voortvloeiende onzekerheden. De opening van het Centraal Station in Amsterdam verandert de infrastructuur van de stad en de verkeersverbindingen in, van en naar de hoofdstad. Fotografie en elektriciteit doen ook in kleine dorpen hun intrede en de medische wetenschap wordt gestandaardiseerd. Ondanks hun enthousiasme over de nieuwe tijd is
die voor hen niet in alle gevallen positief, in het bijzonder niet voor hun sociale
status. Om beiden hangt in tijden van toenemende professionalisering de geur van
dilettantisme en ze begeven ze op terreinen die buiten hun competentie liggen.
Dat blijkt bijvoorbeeld uit Anijs’ apothekersdiploma dat plotseling ‘verouderd’ is
doordat de jonge generatie apothekers aan de universiteit wordt opgeleid. Vedder
is autodidact en heeft zich van kastenmaker opgewerkt tot vioolbouwer maar zelfs
waardevolle violen weet hij nooit voor een goede prijs te verkopen. Hij personifieert zijn producten, anders gezegd: zijn violen, hoe goed ze kwalitatief ook mogen
zijn, nemen zijn status over. Zijn positie is ambigu: tegenover vertegenwoordigers
van de, in zijn woorden, hoge stand, beroept hij zich op zijn lagere sociale status,
terwijl hij zich er in gesprekken met Anijs en zijn pleegzoon Theo over opwindt dat
mensen uit de hogere sociale klasse geen rekening met hem houden, juist omdat
hij tot een lagere sociale klasse zou behoren.
Er komt een factor bij die weliswaar onafhankelijk is van de tijd waarin hij leeft
maar hem direct met de knellende banden van zijn sociale status confronteert: de
grote som geld die hij voor de verkoop van zijn huis denkt te ontvangen brengt
hem gedurende enige tijd in ‘standsverwarring’: ‘hij leefde’, lezen we, ‘in de nabijheid van het geld als een chiliast in de nabijheid van het Oordeel en at nooit meer
vis, alleen nog maar vlees [...]’ (Rosenboom 1999: 221). De aankomst in het aardse
paradijs lijkt slechts een kwestie van tijd te zijn. Door het feit dat hij zijn levenspatroon al aan het verblijf aldaar aanpast, kunnen we dit motief met het lachen, in
het bijzonder met de ruimte waar het een grote rol speelt, in verbinding brengen:
de omgekeerde wereld of het luilekkerland waar de traditionele standsverschillen
en machtsverhoudingen opgeheven of omgedraaid zijn.5 Vedder denkt door zijn
nakende rijkdom op de sociale ladder te stijgen. Hij voert onderhandelingen met
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Ebert, een vertegenwoordiger van de architect Henkenhaf, die op de plek waar
onder meer Vedders huis staat een hotel wil bouwen. Plotseling bevindt hij zich in
een positie waarin mensen met meer macht en status dan hij van zijn toestemming
afhankelijk zijn. Het contact tussen Vedder en Anijs wordt intensiever als zij samen
besluiten de som geld die Vedder door de verkoop van zijn huis verwacht te krijgen
als lening aan de mensen uit het veendorpje Elim vlakbij Hoogeveen te verstrekken
opdat zij naar New York kunnen reizen. Met deze ondernemingen – de verkoop
van het huis en de financiële organisatie van de overtocht – begeven ze zich op een
terrein dat hun krachten en inzicht te boven gaat.

4. Lachen in gezelschap
Voor het onderzoek naar sociale aspecten van het lachen richt ik mij op de gesprekken die in de roman plaatsvinden tussen Vedder en Anijs (al dan niet in het gezelschap van Martha, Anijs’ echtgenote) en Vedder en Ebert. Hun status komt in de
roman tot uitdrukking door de beschrijving van hun sociale leven, beroep, afkomst,
woonplaats en maatschappelijke positie. Ook de lichaamshouding, waartoe gebaren behoren, en kleding, de ‘tweede huid’ die het lichaam bedekt (Bousmar 2001:
44), verwijst naar de sociale status van de personages.6 Lichaamshouding – de culturele betekenissen die het lichaam produceert7 – en kleding als zichtbare elementen
van sociale status drukken een norm uit die onder de toeziende blik van anderen
wordt overtreden of bevestigd.8
Nadat Vedder bij zijn eerste bezoek aan Hoogeveen uit de trein is gestapt wandelt hij met Anijs naar zijn huis waar Martha hen ontvangt. Zoals blijkt uit de volgende vergelijking met het ‘bijouteriedoosje’ heeft Vedder, zo stelt Anijs vast, zijn
lichaamsbewegingen niet aan de moderne tijd aangepast:
Alsof hij Vedder aan haar onthulde, zo stapte hij tijdens het voorstellen opzij, maar vervolgens
gedroeg deze zich als een oud bijouteriedoosje waar na het openen het stof van eeuwen her
onverhoeds uit opwarrelt: Vedder nam zijn hoed af, sloeg er een wild, ingewikkeld manuaal mee
door de lucht, een soort van sierhandtekening, en bleef toen in diepe buiging roerloos stilstaan
op de stoep. Terwijl het bloed hem aan de wangen gloeide zocht Anijs de ogen van Martha,
maar zonder een zweem van spot of zelfs ook maar verbazing in haar glimlach bleef zij vanaf de
drempel op Vedder neerzien, en pas toen zij hem met een elegante revérence uit zijn houding
ontsloeg begreep Anijs haar fijngevoeligheid en ervoer hij weer de kracht van haar voortreffelijke opvoeding [...] (Rosenboom 1999: 104f).

Wie als Martha een goede opvoeding heeft genoten en over tact beschikt, lacht
niet om afwijkend gedrag, maar glimlacht.9 Anijs daarentegen sluit deze scène af
met een ‘geruststellende bulderlach’ waaruit zijn superioriteit tegenover Vedder
moet blijken en de bestaande hiërarchie wordt bevestigd. De hier beschreven
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hiërarchie in sociale status, waarbij Martha de controlerende instantie is en Anijs
en Vedder zich naar haar richten, blijft bij Vedders tweede bezoek ongewijzigd.
Beide mannen en Martha putten zelfbewustzijn uit deze bezoeken: Martha doordat
ze haar sociale vaardigheden en haar status kan demonstreren, Vedder en Anijs
doordat ze hun grote behoefte aan vriendschap bij elkaar kunnen stillen. Terwijl
zij eerder als ‘jongens’ (Rosenboom 1999: 108) werden gekarakteriseerd waarmee
naar een zorgeloos bestaan, een eeuwig durend spel dat met veel lachen gepaard
gaat, wordt verwezen, verliezen zij in de metafoor van de verteller later zelfs hun
individuele vorm: ‘als bij een schommeling hun schouders elkaar raakten, sprong
het gedeelde ideaal ook weer als een vonk tussen hen over – één man in twee werkzame gedaantes waren zij, verbonden in het bloed, de vriendschap en het streven’
(Rosenboom 1999: 353). Deze metafoor die hun familierelatie, hun vriendschap en
toekomst beschrijft, is echter niet altijd positief zoals blijkt uit Vedders aankomst in
Hoogeveen. Anijs imiteert Vedders lichaamshouding omdat hij van mening is dat
zijn Amsterdamse neef als bewoner van de hoofdstad het machtscentrum en een
bijbehorende hoge status vertegenwoordigt, terwijl hij daarentegen in de periferie
de lage status, het dorp met al zijn negatieve eigenschappen, personifieert. Anijs
plaatst zichzelf in eerste instantie te laag en Vedder vervolgens veel te hoog.
De analyse van de rol van het lachen in de gesprekken tussen Vedder en Anijs is
eenduidig. Dat heeft er mede mee te maken dat er tussen hen geen spanningen
zijn. De functie en betekenis van het lachen in de gesprekken tussen Vedder en
Ebert is minder duidelijk. Zoals bleek beschouwt Vedder de onderhandelingen met
Ebert, die zich anderhalf jaar voortslepen, vanuit zijn lage en Eberts hoge sociale
positie. Vedders zenuwachtigheid voor Eberts eerste bezoek uit zich lichamelijk. Ze
leidt tot verstijving en hij krijgt trekken van een pop: hij loopt met ‘stramme benen’,
‘klikkend op zijn hakken’ (Rosenboom 1999: 80, 81) en hij ‘huiverde als onder een
ijzige windvlaag, en kreeg geen adem meer’ (Rosenboom 1999: 80). Terwijl hij zijn
lichaam nauwelijks in bedwang kan houden, stelt hij bij Ebert, die zich moeiteloos
aan de situatie aanpast, ‘het verbluffende gemak van zijn geoefende manieren’ vast
(Rosenboom 1999: 83). Bij Vedders waarneming van de sociale status van zijn gast
spelen ook zintuiglijke aspecten een rol. Hij verbindt Eberts Duitse accent met een
zure geur, zijn lotion. Door Vedders negatieve interpretatie daarvan krijgt Ebert
door zijn naam – ‘Eber’ betekent in het Duits beer, een mannelijk varken – een
negatieve metaforische karakterisering.10
De elementen die Elias in de theorievorming over het lachen vaststelde (angst,
agressie, spel, gevoelens van superioriteit en genot), zijn in de gesprekken tussen
Ebert en Vedder terug te vinden. Belangrijk daarbij is dat Vedders verbeelding al
lange tijd door rijkdom en roem zijn geprikkeld. Met Theo, zijn pleegzoon, ging hij
vaak kijken als er beroemdheden in Amsterdam waren. Dan ervoer hij een ‘heerlijke sensatie van de rijkdom en roem [...], die buiten alle zintuigen om direct op
het zenuwstelsel werkte, als zuivere opwinding’ (Rosenboom 1999: 62). Belangrijk
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zijn de begrippen ‘sensatie’ en ‘opwinding’ die grote invloed op Vedders handelen
zullen uitoefenen.
Vedder beschouwt zichzelf als middelpunt van de plannen van de beroemde
architect Henkenhaf en de bouw van het hotel, denkt hij, is afhankelijk van zijn
vraagprijs, niet van Eberts bod. Uit Vedders voortdurende lachen tijdens het eerste
gesprek blijkt allereerst genot. Hij voelt zich gestreeld nu hij in het centrum van
de belangstelling staat. Bovendien denkt hij Ebert te kunnen verbazen door zijn
kennis over de publieke zaak, waar hij onder pseudoniem over schrijft, te demonstreren. Hij veronderstelt dat hij daardoor Eberts verwachtingspatroon doorbreekt.
Ten slotte drukt het lachen zijn genoegen uit dat hij als eenvoudige ambachtsman
een serieuze tegenspeler van Henkenhafs afgezant is. Tegenspeler is teveel gezegd,
er komt een agressief aspect bij waarmee Vedder naar de klassentegenstelling tussen de onderhandelingspartners verwijst. In zijn taalgebruik klinkt dit later als
volgt: de ‘geldheren’ moeten toegeven aan de ‘kleine man’ (Rosenboom 1999:
456). Tezamen vormen deze facetten bij Vedder nauwelijks nog te controleren en
uiteenlopende emoties – opwinding, duizeling maar ook woede – die zich uiten in
onbeschaamd gedrag dat hem opnieuw genot verschaft. Hoewel Vedder zich als
een gelijkwaardige tegenspeler van Ebert beschouwt, drukt de verteller met een
vergelijking de sociale verhouding tussen hen beiden uit door de volgende beschrijving van Vedders lichaamshouding als deze Ebert uitlaat: ‘Als een butler met een
zilveren dienblad volgde hij Ebert [...]’ (Rosenboom 1999: 90). Wie geloof hecht
aan de opvattingen van de verteller en hem betrouwbaar acht, kan hier al vermoeden dat Vedder in het verloop van de handeling het onderspit zal delven.11
Zijn genot wordt niet alleen gevoed door zijn blijdschap over zijn toekomstige
statusverhoging en rijkdom waar hij al een voorschot op neemt. Tijdens Eberts
tweede bezoek, als de onderhandelingen beginnen, wordt duidelijk dat Vedder
ze ook als een spel beschouwt dat hij uit pedagogische overwegingen voor Theo
speelt.12 Spelen is een van de centrale situatieve momenten waarin personages hun
verwachtingen en teleurstellingen door middel van lachen, dat door agressie en
genot wordt gevoed, kunnen uiten. In Vedders voorstellingswereld neemt dit spel
diverse metaforische vormen aan die de grenzen ervan ten dele overschrijden,
zoals in de volgende voorbeelden het duidelijke verschil in de machtsverhoudingen
– torero en stier, jager en wild, kortom: gewapend mens en dier – duidelijk maakt:
allereerst een stierengevecht in een arena waarbij bloed vloeit en Ebert de stier
is (Rosenboom 1999: 134), vervolgens een jacht (Rosenboom 1999: 138). In zijn
herinnering denkt Vedder in een veel onschuldiger vorm aan deze onderhandelingen terug. Daarin vat hij de spelvormen als een gevecht tussen tegenstanders met
gelijke wapens op: boksers en schakers (Rosenboom 1999: 206).
Deze facetten van het spel, die Vedder een groot lustgevoel geven, tasten de
maatschappelijke ordening niet aan. Ik verwees er eerder naar dat er tijdens dit
gesprek een aspect bij komt waaruit blijkt dat Vedder verder gaat dan spelen en
de agressie zich in zijn woorden en daden uit: hij geniet ervan zich onbeleefd
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tegen Ebert te gedragen, tegen de ‘meest welgemanierde persoon die hij ooit had
ontmoet’ (Rosenboom 1999: 134). Die onbeleefdheid berust op verschillende
elementen: allereerst Vedders opvatting dat Eberts opdrachtgevers pas in een heel
laat stadium contact met de bewoners van de huizen hebben gezocht terwijl zij in
de plannen een essentiële rol spelen. Hij vat dat op als minachting voor ‘die mannetjes in die huizen’ (Rosenboom 1999: 137), gebruikt een argument dat naar zijn
lage status verwijst. Bovendien zijn de regels van het onderhandelingsspel dat Vedder speelt, voor hem onduidelijk, een gegeven dat tot agressiviteit kan leiden. Het
laatste element dat aanleiding voor zijn onbeleefdheid vormt, is de kortstondige
bevrijding uit zijn keurslijf van slaafse middenstander die beleefd naar de wensen
van zijn klanten moet luisteren.13
De overschrijding van fatsoensgrenzen maakt Vedder uitgelaten. Een goed voorbeeld daarvan vinden we bij zijn toevallige ontmoeting op straat met Ebert. Vedder
verwikkelt hem in een gesprek en wil hem dwingen de man aan zijn zijde voor te
stellen. Ebert glimlacht ‘ongemakkelijk’ bij Vedders overtreding van conventies.
Zijn begeleider houdt zich niet aan de sociale norm en reageert met minder fijngevoel. Op Vedders diepe beleefdheidsbuiging voor hem – de scène vormt een parallel met Vedders eerste bezoek aan Anijs waarbij hij aan Martha werd voorgesteld
– toont hij een
ronduit spottende grijns. Hij [...] draaide zich met ingehouden adem naar zijn vriend en scheen
nu ieder ogenblik in schateren te moeten uitbarsten – maar voor het zover was gaf Ebert hem
permissie, misschien ook wel last zich alvast te verwijderen, waarop de man zich met nog een
laatste mompeling minzaam buigend afwendde (Rosenboom 1999: 217).

Terwijl Ebert zijn lichaam in bedwang weet te houden en niet laat merken dat hij
Vedders gedrag afkeurt, is de ‘spottende grijns’ van Eberts begeleider een uitdrukking van verbazing en afschuw.
Vedder ontleent zijn zelfbewustzijn tijdens de gesprekken met Ebert mede aan
zijn publicaties over de herinrichting van de stad. Op Ebert maakt dat geen enkele
indruk: ‘En ach’, zegt hij, ‘de radicaliteit van die mannetjes... als het erop aankomt
houden ze toch het meest van een kleinburgerlijke siergevel [...]’ (Rosenboom
1999: 313). Eberts ‘kleinering’ van de openbare mening treft Vedder als een ‘klap’
(Rosenboom 1999: 312). Hij legt Vedder vervolgens uit dat het hotel ter plaatse uit
al eerder gefabriceerde onderdelen wordt gebouwd wat mede mogelijk is door de
gunstige ligging van het Centraal Station. Dit overtreft Vedders voorstellingsvermogen waardoor Henkenhaf in zijn voorstelling goddelijke proporties aanneemt. Hij
voelt diens kracht ‘die hem als een enorme hand omvatte, optilde en al strelend
zijn zenuwen tegelijk overprikkelde en tot langverbeide rust bracht’ (Rosenboom
1999: 315). Als de sloop is begonnen, ervaart hij iedere slag als een persoonlijke
aanraking van Henkenhaf. De verheffing van een personage tot bovenmenselijke
proporties – in dit geval Henkenhaf – is in de roman geen geïsoleerd verschijnsel.
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Vedder droomt op soortgelijke wijze over zichzelf. Hij heeft eerder de wens geuit
publiek te worden en vertelt bij zijn laatste bezoek aan Anijs over een droom waarin
hij een Vedderstraat had aangelegd waardoor de mensen door hem heen zouden
lopen (Rosenboom 1999: 341).
Bij twee volgende bezoeken van Ebert waarbij de onderhandelingen stokken
brengt Vedder geen beleefdheid meer op. Terwijl hij bij Eberts eerste bezoek zijn
lichaamshouding en de vorm waarin het bezoek plaatsvindt in overeenstemming
met het officiële kader van de onderhandelingen van groot belang achtte, ontvangt
hij Ebert nu liggend op de canapé. De emotie waarin hij verkeert, de ‘lijdelijke verrukking’ (Rosenboom 1999: 376) komt tot uitdrukking in zijn ‘verzaligde glimlach’
(Rosenboom 1999: 374). De realiteit lijkt geen vat op hem te hebben.

5. Uitlachen
In het voorgaande zijn enkele elementen ter sprake gekomen die ernaar verwijzen
dat Vedders emoties volgens een in grote lijnen gelijkluidend traject – verbazing,
vreugde, opwinding, roes, razernij – bezit nemen van zijn lichaam, in veel gevallen
door een vorm van lachen begeleid. Deze emoties monden uit in euforie, waardoor
hij zich boven de anderen verheft of juist door hen wil worden verafschuwd. De oorzaak voor deze extreme lichamelijke beleving van emoties is in zijn onzekere positie
te vinden: rijkdom of grote armoede, want de financiering van de overtocht van de
mensen uit het veen is nog niet rond doordat hij zijn huis nog niet heeft verkocht.
Ook Vedders sluipende verlies van realiteitszin kwam ter sprake. Het gaat daarbij
niet alleen om de bovenmenselijke proporties die Henkenhaf en hijzelf aannemen
maar ook om de veel te hoge vraagprijs waaraan hij blijft vasthouden. Ik zal hier
uitvoeriger op de euforie, de wereld achter de rede, ingaan.
De beschrijving van Vedders euforie gaat gepaard met het metaforische gebruik
van het begrip ‘schuim’ of ‘schuimend’. Schuim verwijst allereerst naar de tijdelijk
beperkte bovenlaag van een met kracht bewogen vloeistof. In samenhang met Vedders sterk wisselende emoties heeft het betrekking op zijn vreugde die voor een
moment onmiddellijk tot uitdrukking lijkt te komen. Een voorbeeld verduidelijkt
dit: tijdens het eerste gesprek met Ebert etaleert Vedder zijn kennis van bouwzaken, waar hij normaal gesproken alleen onder pseudoniem over schrijft, en denkt
als een gelijke met hem te praten. Nadat Ebert de machtsverhoudingen weer heeft
hersteld, is ‘[a]lle schuim [...] in Vedder neergeslagen, beduusd nog van zijn eigen
nuchterheid feliciteerde hij omgekeerd Ebert met het hotel’ (Rosenboom 1999:
90). Schuim, zo blijkt, leidt tijdelijk tot de uitschakeling van de rede en vormt een
emotionele dronkenschap.14
Afgezien van eerder beschreven vormen van lachen die verwijzen naar statusverschillen en de bevestiging van de sociale orde, is er een andere vorm die de over202
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gang vormt naar de giechel. Kenmerkend daarbij is de afwezigheid van een kortstondige, positief gewaardeerde emotie. Er zijn enkele scènes in de roman waarin
Anijs en Vedder de wens uiten uitgelachen te worden. Uitlachen is in veel gevallen
een agressief teken dat iemand de groepsnormen overtreedt en het leidt ertoe dat
de lachers zich in hun normen gesterkt voelen. De wens uitgelachen te worden valt
daar moeilijk mee te rijmen en maakt het slachtoffer, zo lijkt het, tot medeplichtige
van de daders. Zoals de lachers hun superioriteit en de groepsnormen bevestigen,
zo uiten Anijs en Vedder de onmiskenbare behoefte te worden vernederd. Ze streven er niet meer naar het verlies van hun maatschappelijk aanzien ongedaan te
maken, maar laven zich aan de ondergang. In deze situaties sturen zij hun gedrag
niet met de rede, maar met zintuigen en driften. Op dit genot, dat zij daardoor
verkrijgen en zij bovendien lichamelijk beleven, reageren anderen met afschuw die
vervolgens tot een verhoging van hun genot leidt – en tot uitsluiting uit de groep
waar zij op dat moment deel van uitmaken. Ter verduidelijking zal ik twee situaties
beschrijven die kenmerkend zijn voor Vedder.
Bij Vedder komt de wens te worden vernederd tot uitdrukking in de eerder
beschreven scène waarin hij Ebert op straat ontmoet en Eberts begeleider hem
verholen uitlacht:
Vedder ging alweer door, roekeloos en uitgelaten, zonder nog te weten waar hij heen wilde, als
het maar naar beneden was, de diepte in, net zolang tot hij zich helemaal omlaag had gehaald
en de anderen alleen nog maar op hem neer konden kijken – dat vond iedereen fijn, en voor
hem gaf het niet, hij kon het hebben! (Rosenboom 1999: 216).

Hoewel hier wordt gesuggereerd dat Vedder de anderen een plezier wil doen, gaat
het om zijn eigen genot. Later krijgt dit verschijnsel een naam: de ‘valwet’.15 Het
wordt genoemd in samenhang met Vedders bezoek aan de kleedkamer van het
Concertgebouworkest waar hij een viool probeert te verkopen. Niemand heeft oog
voor hem:
Om zo genegeerd te worden, uit desinteresse of gêne, dat was hem om het even, terwijl hij toch
uit alle macht in het rond bleef boniseren en om aandacht vroeg, het wond hem steeds meer op,
hij kon er niet mee ophouden, wilde het gevoel van zalig wegzakken alleen nog maar versterken,
hij kende de roes van het nakende eindpunt, de uiteindelijke ontlediging van zichzelf te goed:
als je jezelf maar snel genoeg omlaaghaalde werd je vanzelf gewichtloos, dan begon je te zweven,
ging je vliegen... de valwet! (Rosenboom 1999: 238).

Zijn doel is de roes, de ‘ontlediging van zichzelf’, die ertoe leidt dat hij de situatie
waarin hij zich bevindt in geestelijk opzicht kan verlaten. Vallen dient enerzijds
te worden geïnterpreteerd als de richting waarin de anderen, die hem verafschuwen of negeren, hem sturen: weg van hen. Door de afschuw van anderen, die een
hogere sociale status hebben dan hijzelf, verkrijgt hij zijn genot. Anderzijds opent
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het vallen de weg naar het uitleven van zijn seksuele verlangens. Dat wordt duidelijk
uit andere scènes in Publieke werken waarin de ‘valwet’ tot uitdrukking komt. Ook
daarin begeeft Vedder zich in een situatie waar andere mensen zijn en vertoont
hij afwijkend gedrag waardoor de omringende mensen hem verafschuwen. In zijn
strijd tegen de ‘hoge stand’ gaat hij naar het Concertgebouw waar hij ‘zich volledig
vergat’ en de sociale normen zijn driften niet meer onderdrukken (Rosenboom
1999: 453). In een omgeving waar hij, zo luidt zijn overweging, niet thuis hoort, verstoort hij het kunstgenot van het publiek door op stille momenten in enthousiasme
uit te barsten. Met zijn in deze omgeving onaangepast gedrag wekt hij de woede van
het publiek. Maar nog heeft Vedder zijn doel niet bereikt:
Daarna ging hij dansen in de Karseboom, roekelozer nog in zijn drang naar diepte. [...] [Vedder] vouwde zijn armen om een denkbeeldige dame, waarna hij afstiet en het rondzwieren
begon. Alle hoon die hij zo wist op te wekken, met de luchtvrouw van voren terwijl hij zich
van achteren afveegde aan de andere paren, beantwoordde hij met glundere lach en verstolen
knipogen, sidderend van genot [...] (Rosenboom 1999: 454).

Zijn genot verkrijgt hij opnieuw door de afschuw van de anderen die door zijn dansbewegingen met een onverhulde seksuele connotatie – het ‘afvegen’ toont dit aan –
wordt opgeroepen. Hij verliest zelfs de beheersing over zijn lichaam. Dat hij toe durft
te geven – ‘zich laat vallen’ – aan het publiekelijk tonen van zijn seksuele verlangen
heeft te maken met de grote spanningen en emoties die de onderhandelingen met
zich meebrengen. Want het is opmerkelijk dat de mogelijkheid zijn seksualiteit uit te
leven voorheen geen rol speelde. Tijdens een eerdere scène op een paardenmarkt
waar een menigte staat te lachen om twee parende paarden en een vrouw verlegen
wordt omdat ze de vraag van haar kind naar de bezigheid van de dieren niet wil verklaren, duizelt het Vedder weliswaar bij de gedachte aan haar geilheid – die feitelijk
zijn eigen obscene voorstelling is – maar verbreekt hij de spanning door er in zijn
verklaring voor haar zoontje een onschuldig spel van te maken. In zijn dagdroom
die op dit tafereel volgt, speelt seksualiteit geen rol meer, alleen de publieke rol, de
façade, waarachter het schuilgaat. De inhoud van de dagdroom heeft mede te maken
met zijn verlangen naar kinderen: ‘De hand van de weduwe op zijn onderarm: zo
licht bevond hij zich, het was of hij danste [...]. Het was een immens, mannelijk gaan
[...]: hij was een gezin geworden’ (Rosenboom 1999: 288).

6. Een ‘verwilderde’ en ‘wilde’ giechel
In nauwe samenhang met het uitleven van de zojuist beschreven vorm van genot,
die tot maatschappelijke uitsluiting leidt, staat de giechel die in enkele opzichten
afwijkt van het complex lachen. In Rosenbooms werk giechelen alleen de belangrijkste mannelijke personages, vrijwel altijd vindt het, anders dan het lachen, plaats
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in een isolement en de giechel is de uitdrukking van een uitzichtloze situatie. Ten
slotte is de giechel een vorm van lachen die net als schateren onbeheersbaar en
autonoom is. De ‘wilde’ of ‘verwilderde’ giechel heeft met beide hiervoor beschreven motieven te maken, het lachen en de ‘valwet’. Ik zal eerst de twee scènes
beschrijven waarin de giechel in verbinding met Vedder wordt gebruikt en daarna
de betekenis ervan en de relatie met de twee zo-even genoemde motieven verduidelijken. Ook zal ik proberen duidelijk te maken waarom Anijs, wiens gedrag veel
parallellen met dat van Vedder vertoont, niet giechelt.
We vinden in Publieke werken twee giechels: een ‘verwilderde’ en een ‘wilde’. Aan
het eind van de verwikkelingen rond de verkoop van zijn huis komt Vedder op een
nacht dronken thuis en stelt vast dat Eberts kostbare viool, die hij zou repareren,
is verdwenen. De mogelijkheid dat de viool door mensen uit Eberts omgeving is
ontvreemd, lijkt hem het aannemelijkst. Daardoor zouden zij hem kunnen dwingen
zijn huis te verlaten omdat hij zonder de viool terug te geven failliet kan worden verklaard. Deze gebeurtenis, een dag voor de landverhuizers uit Elim in Amsterdam aan
boord van het schip gaan, brengt hem in een benarde positie. Deze dingen overdacht
hebbende slaakt hij ‘een verwilderde giechel’ (Rosenboom 1999: 394). De volgende
dag blijkt hij onderhevig aan tegengestelde emoties te zijn, weliswaar geestelijk ‘dol
van onderhandelingslust’, maar ‘lichamelijk gebroken van de slapeloosheid en de
drank, geestelijk murw van het woelen en malen, loodzwaar bedrukt onder de onafwendbare catastrofe op til [...]’ (Rosenboom 1999: 413f). Vermomd staat hij aan de
kade en kijkt toe hoe de mensen het schip betreden zonder dat er is betaald. Hij is
de uitputting nabij en stelt zich voor dat Bennemin de anderen moet meedelen dat
men het schip weer moet verlaten en hijzelf naar hen toegaat:
zijn rode baard en de bril af te rukken, en hen schaterlachend de verklaring toe te schreeuwen:
‘Er is niet betaald!’ – als een wilde giechel sloeg de voorstelling door hem heen, het verlangen
zijn schande aldus publiekelijk te vervolmaken laaide als een verterende vlam in hem op’
(Rosenboom 1999: 422).

Als hij vaststelt dat ze worden toegelaten, beseft hij dat hij tijdwinst heeft geboekt:
pas in New York hoeft het geld er te zijn. ‘Gewichtloos van vreugde’ ontdoet hij
zich van zijn vermomming en zwaait naar de landverhuizers die hem herkennen en
terugzwaaien. Na dit moment van inzicht in zijn eigen situatie kan hij zijn masker
letterlijk en figuurlijk laten vallen.
De ‘verwilderde’ giechel is reëel, de ‘wilde’ speelt zich weliswaar af in zijn fantasie, maar het genot dat hij zou verkrijgen door zijn voorstelling te realiseren
is groot: de schaterlach verwijst naar de ontlading van de spanning die zich in
zijn lichaam heeft opgestuwd. De giechel bestaat in beide gevallen ten dele uit
de rationele uitdrukking van zijn vertwijfeling, veroorzaakt door het feit dat zijn
ondernemingen – de onderhandelingen met Ebert, de reparatie van de viool en
de financiële organisatie van de overtocht – zijn krachten en inzicht te boven gaan.
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Wild is de giechel doordat hij heeft ondervonden welk genot er van het publiekelijk
overschrijden van fatsoensgrenzen en normen uitgaat. De giechel drukt in die zin
ook de voorpret van de publiekelijke grensoverschrijding uit. Hij staat in nauwe
samenhang met het genot van de ‘valwet’ maar drukt de spanning uit die aan de val
vooraf gaat. De gevolgen van deze val – die ook door het zweven wordt aangeduid,
een centraal element van de ‘valwet’ – zouden Vedder maatschappelijk ruïneren en
veel groter zijn dan die in andere situaties waarin de ‘valwet’ in werking trad.
Ten slotte is er op dag van de opening van het hotel, de grote finale van de
roman, sprake van een echte val, zoals ook veel andere motieven (de dans, de duizeling en Vedders verlangens) werkelijkheid worden. Zijn gevoelens op deze dag zijn
tweeslachtig: enerzijds voelt hij zich onbehagelijk omdat hij wellicht Henkenhafs
woede heeft opgewekt, anderzijds ‘verzaligd’ dat de architect het hotel om zijn huis
heeft gebouwd. Dit is de architectonische verwerkelijking van Henkenhafs beschermende hand die hij al enkele keren heeft gevoeld. Als hij het dak opgaat om naar
de menigte op straat te kijken, hangt er een spandoek met een spottende leus over
hem. Nu bekritiseren anderen hem, de pseudonomist, die tot dusver zelf kritiek op
de publieke ruimte heeft geuit. De leegte doet hem duizelen – dit keer een reële
duizeling – en hij merkt dat de mensen naar hem kijken en weten wie hij is. Zijn
dagdroom waarin hij publiek was geworden door iedereen door een Vedderstraat te
laten lopen, is hier op een iets andere manier werkelijkheid geworden. Vervolgens
begint een man, van wie Vedder aanneemt dat het Henkenhaf is, vanuit het raam van
het hotel een gesprek met hem. Diens uitnodiging aan Vedder om in het hotel aan
de festiviteiten deel te nemen, beschouwt Vedder als ‘overweldigend’; opnieuw blijkt
dat Henkenhaf in zijn voorstelling een man met goddelijke proporties is:
Nederig, vloeibaar van dankbaarheid en overgave liet Vedder zich erdoor [door Henkenhafs
gebaar] terugdringen, elke schrede van de ander beantwoordde hij buigend en stralend met
een spiegelbeeldige stap achterwaarts, het was alsof zij man en vrouw waren geworden en dansten op het dak, waarbij Henkenhaf leidde en hij hem in elke beweging volgde, met nog weer
een stap terug (Rosenboom 1999: 481).

Vedder verliest evenwel zijn evenwicht en gehuld in het witte spandoek valt hij van
het dak. De religieuze symboliek en mystieke ervaringen die hun spoor door de
hele roman trekken, maken Vedders hemelvaart werkelijkheid. In deze slotscène
waar bijna alle personages met wie Vedder te maken heeft deel uitmaken van het
publiek (waardoor wordt gesuggereerd dat hij zijn leven nog eens aan zich voorbij
ziet trekken), komen nog meer elementen voor die eerder al in een andere context
ter sprake kwamen maar soms worden omgedraaid. Allereerst de vloeibaarheid
die hier evenwel geen ‘schuim’ teweegbrengt waardoor zijn recalcitrante houding
die voorheen tot vreugde leidde achterwege blijft. Vervolgens imiteert het personage met een lagere sociale status de lichaamsbewegingen van het in zijn ogen
personage met de hogere status (zoals Anijs na Vedders aankomst in Hoogeveen),
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daarna – als metafoor – de dansbewegingen. Vedder danst nu niet alleen maar met
een partner op vreemd en gevaarlijk hoog terrein waarbij duidelijk wordt dat Henkenhaf de mannelijke, leidende rol vervult. Ten slotte de val die in andere gevallen
de inleiding vormde van zijn genot. Nu deze val werkelijkheid wordt, leidt hij tot
Vedders ondergang.
Onveranderd is zijn nederigheid tegenover personages met meer status. Zijn
streven naar meer sociale status, om op gelijke hoogte met personen als Henkenhaf te verkeren, blijkt wreed te worden bestraft: hij mag ervan dromen en er
opgewonden van raken en hij mag de gewoonten van de rijke klasse overnemen,
al was het maar door vlees te eten. Op het moment dat hij oog in oog met een
vertegenwoordiger van de elite staat, tegen wie hij naar eigen zeggen zijn leven
lang heeft gestreden, verliest hij de controle over zijn lichaam. In zijn lichaam ligt
de tragiek van zijn streven: het verraadt hem. Zijn lichaamshouding is het resultaat van een decennialang proces van herhaling van normen. Anders gezegd: de
automatismen van zijn lichaam verraden zijn lage status waar hij zich niet los van
kan maken. Tegenover vertegenwoordigers van een hogere sociale klasse neemt
Vedders lichaam automatisch een dienende functie aan, een vorm waaraan hij weliswaar tijdelijk kan ontsnappen maar waarin hij telkens weer terugschiet. Op het
sociale niveau betekent dit dat het voor hem onmogelijk is aansluiting te vinden
bij de personages met meer status dan hij, die deel uitmaken van de wereld van de
vooruitgang, de techniek en wetenschap.
Rest nog de vraag waarom Anijs niet giechelt. Publieke werken is wat de alternerende
hoofdstukindeling betreft en de talrijke scènes en motieven die Vedder en Anijs
gemeenschappelijk hebben een dubbelroman. Te denken valt daarbij aan hun kinderloosheid en hun poging aansluiting te vinden bij de sociale elite. Ook enkele
scènes worden gespiegeld zoals hun rol van toeschouwer: Vedder bij American
Hotel, Anijs bij het ritueel met de kolden vrijer in het huis van Johanna Bennemin. Het ontbreken van het belangrijke motief giechelen bij Anijs behoeft een
verklaring. Eerder bleek dat tijdens Vedders verblijf op het dak en aansluitende
val talrijke motieven terugkeren die in de roman een rol hadden gespeeld. Een
overeenkomstige scène vinden we bij Anijs: nadat hij op het station afscheid van
de veenbewoners heeft genomen, keert hij terug naar hun dorpje om voor het
bijenvolk te zorgen. Er is evenwel een essentieel verschil: Anijs is in tegenstelling
tot Vedder actief, hij handelt. In de scène in het dorpje verenigt Anijs aspecten uit
andere contexten waardoor ze van hun oorspronkelijke betekenis vervreemd raken
– een oorzaak voor een komisch effect. Allereerst de bijenkorf (in ruime zin zijn
zorg voor het volk) die al eerder in de roman ter sprake kwam (ook de helm van
honing is daarmee verbonden waardoor al naar de bijensteken wordt verwezen),
vervolgens zet hij een klemmetje, afkomstig uit Bennemins mohélkistje, op zijn
voorhuid waarmee hij een verbondsteken met het veenvolk wil aanbrengen en
ziet hij het grafje van Johanna’s te vroeg en doodgeboren baby. Bovendien kan
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deze scène als een klassieke toneelscène worden beschouwd door de komst van de
Hoogeveense notabelen Pottinga en Amshoff, met wie hij al lange tijd overhoop
ligt. Rosenbooms compositie heeft voor het komische effect een centrale betekenis: het gaat om de dramatische ironie, om de rol van de lezer. Die weet meer dan
Anijs (namelijk dat Pottinga en Amshoff in aantocht zijn en Anijs in zijn pijnlijke
toestand zullen zien) en meer dan Pottinga en Amshoff, die nog niet weten dat de
veenbewoners zijn vertrokken. Op het moment dat Anijs merkt dat er toeschouwers
zijn gaat zijn duizeling over in schaamte en eindigt ze in een val. In tegenstelling
tot Vedders tragische val, die ook het gevolg is van zijn kennismaking met Henkenhaf, een man van – in zijn ogen – goddelijk formaat, kunnen we Anijs’ ongeval als
komisch beschouwen. Anijs is in deze scène grappig ondanks zichzelf. Bovendien
breekt Vedders giechel, die aan zijn definitieve val voorafging, uit op een moment
van inzicht, waarop het moment van ontmaskering nabij is. Dat inzicht en de spanning die dat met zich meebrengt ontbreekt bij Anijs.

7. Besluit
Een analyse van de motieven lachen en lichaam en de samenhang tussen beide
biedt voor Rosenbooms roman Publieke werken een veelzijdige toegang tot vele andere motieven en de handelingen van de personages Vedder en Anijs. De verwarring
waarin de nieuwe tijd, die door techniek en wetenschap wordt gekenmerkt, beiden
brengt, bedreigt Anijs’ status, die van Vedder lijkt daarentegen te kunnen toenemen. Door onderzoek naar het lachen in communicatieve situaties waarbij tevens
rekening wordt houden met de rol van het lichaam, wordt duidelijk dat een hoge
sociale status voor Vedder onbereikbaar is. De giechel, een niet te controleren vorm
van lachen, blijkt de uitdrukking van Vedders benarde, bijna uitzichtloze positie te
zijn. Momenten van geluk, die hij bereikt door de valwet in werking te laten treden,
zijn voor hem slechts voor korte tijd weggelegd: hij blijft op die momenten alleen,
beweegt zich los van de werkelijkheid en wordt door anderen verafschuwd. Zijn val
is tragisch en leidt tot zijn ondergang. Anijs’ val kan daarentegen als komisch worden beschouwd: dat heeft niet alleen te maken met het feit dat hij bij zijn val elementen uit andere contexten gebruikt waardoor ze van hun betekenis vervreemd
raken maar ook en vooral met Rosenbooms gebruik van dramatische ironie.
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Noten
1 	Dat komt al voor bij de personages Freddie en Theo in Vriend van verdienste; bij Willem Augustijn uit
Gewassen vlees zijn de giechels onder meer ‘weldadig’ en ‘kort’. In De nieuwe man slikt de lucht een
giechel in en ook Han Bijman uit Spitzen moet giechelen als hij alleen in het huis van zijn minnares
ronddwaalt.
2 Verberckmoes en Seibt zijn het uitvoerigst.
3 	In dat opzicht heeft het lachen een verrassende en negatieve dubbelganger, namelijk de walging, de
afkeer (Duits: Ekel), zoals blijkt uit Menninghaus’ studie (Menninghaus 1999). Alle theoretici van
het lachen, betoogt Menninghaus – hij noemt Kant, Nietzsche, Freud en Sartre – zijn tegelijkertijd
theoretici van de walging. De overeenkomst ligt in de eerder genoemde fysieke uitdrukking. Ze
vormen echter niet altijd tegenstellingen maar kunnen – zoals Rosenboom in Gewassen vlees laat zien
– als een vloeiende overgang worden beschouwd. Daarin moet Willem Augustijn ‘[k]okhalzend van
de slappe lach [...] de kerk verlaten’ (Rosenboom 1997: 157).
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4 	Wellicht is dat te wijten is aan de disciplinering in het civilisatieproces, zoals Elias beweert. Hans
Peter Duerr bestrijdt deze opvatting in Der Mythos vom Zivilisationsprozeß, een studie die uit vier delen
bestaat en tussen 1988-1996 is verschenen.
5 Zie daarover onder anderen Verberckmoes 1998: 95-100 en Pleij 1997.
6 	Rosenboom gebruikt voor Vedder en Anijs, en alleen voor hen, ook een metafoor die naar de huid
of het vel verwijst en een metamorfose of het herstel van een vroegere situatie uitdrukt: namelijk het
vlies (Rosenboom 1999: 71, 91) of de cocon (Rosenboom 1999: 211) waaruit de personages zich na
gesprekken met anderen bevrijden.
7 Vergelijk (uitvoeriger) Wils 2001: 13.
8 	Op het moment dat Anijs Amshoffs doktersjas draagt, is hij een ander mens, in positieve zin voor
de Veldelingen en in negatieve voor de notabelen van Hoogeveen, de arts en burgemeester. Wat
voor hem de doktersjas is en aan het eind van de roman het witte verband waarmee zijn lichaam is
omzwachteld, is voor Vedder het mombakkes waarmee hij zich ‘bevrijd [voelde] als een gevangene...’
(Rosenboom 1999: 383). Ook Vedders gebruik van pet en hoed maakt duidelijk dat hij zijn kleding
in overeenstemming met een norm, die een uitdrukking van de vooruitgang vormt, wil dragen.
Nadat hij in Hoogeveen uit de trein is gestapt vervangt hij zijn geruite pet door een hoed die hij
plat heeft vervoerd maar met een simpele handbeweging een bolle vorm kan geven. Zijn uitleg van
deze handeling klinkt als een voorschrift uit een handleiding voor reizigers: ‘Zo’n geruite pet, dat is
een reispet, dat is alleen voor onderweg, ik bedoel: eenmaal te bestemder plaatse aangekomen ben
je toch niet meer op reis?’ (Rosenboom 1999: 95). Doordat hij uitlegt waarom hij de pet door een
hoed vervangt, maakt hij duidelijk dat het voor hem niet vanzelfsprekend is.
9 	Er zijn meer voorbeelden voor Martha’s goede opvoeding die aan de hand van het lachen kunnen
worden geïllustreerd. Zij is bijvoorbeeld de enige die lacht met ‘haar hand [...] voor de mond’
(Rosenboom 1999: 120).
10 	De tikfout van de naam – in de eerste en tweede druk luidt Eberts naam ook ‘Egbeert’ (Rosenboom
1999: 210) – verwijst er wellicht naar dat de auteur aan deze betekenis heeft gedacht. Ook de namen
Vedder en Anijs kunnen immers als analoge karakteriseringen worden beschouwd.
11 	Er zijn in metaforische beschrijvingen van Vedder talrijke verwijzingen naar zijn onvrijheid te vinden. Martha leidt hem in het eerste gesprek als een paard, bij het tweede bezoek van Ebert loopt
Vedder ‘willoos als een konijn in een lichtbundel’ (Rosenboom 1999: 128) naar de deur om Ebert
binnen te laten. Ook de ooievaars in de vishal waarvoor de toegang tot het paradijs hun dood betekent (Rosenboom 1999: 54f) en Eberts parabel (Rosenboom 1999: 140f) verwijzen naar Vedders
nederlaag. Daaruit kunnen we concluderen dat Vedder ziende blind en horende doof is. Ook zijn
reukvermogen als aanwijzing voor de sympathie die hij voor anderen voelt, laat hem in de steek: hij
neemt Eberts lotion en accent negatief waar (zuur) en de geur van zijn neef Al positief (zout). Uiteindelijk is Al een bedrieger en biedt Ebert hem een hogere som dan de eigenaren van de andere
huizen. Of het genot uiteindelijk tot een nederlaag leidt, speelt bij de beleving ervan geen rol.
12 	Theo wist immers ‘dat hij Veritas was en [rekende] derhalve op minstens zoveel tegenspraak, verzet
en redenaties [...] als anders omtrent de locaties’ (Rosenboom 1999: 130).
13 	De wijze waarop Vedder Ebert tegenover Theo karakteriseert, verwijst er al naar. Vedder wijst hem
erop dat hij ook het mandaat van buurman Carstens heeft terwijl Ebert ‘een boodschappenjongen,
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een bode met een briefje’ is. In feite, vervolgt hij, heeft hij alleen met Henkenhaf te maken (Rosenboom 1999: 231).
14 	Zie ook de volgende voorbeelden: op de mededeling dat Henkenhaf de architect van het Kurhaus
is, volgt de volgende beschrijving van Vedders gevoelswereld: ‘Schuimend stortte het begrip zich in
Vedder uit, beide namen verbonden zich tot een titel, een kroon, een aureool, waar niet alleen Henkenhaf hoger uit opsteeg, maar ook zijn gezant Ebert, met wie hij nu doodgemoedereerd aan tafel
zat – nooit tevoren trok het aroma van de macht en de roem zo diep door hem heen [...]’ (Rosenboom 1999: 86). Vedder is hier het vat waarin de namen opschuimen; daardoor maakt hij even deel
uit van een hogere wereld, een wereld met meer status, die hem altijd heeft opgewonden. Het laatste
voorbeeld: nadat hij Ebert tijdens het al eerder beschreven gesprek op straat heeft gedwongen zijn
begeleider aan hem voor te stellen, stijgt een ‘koude, heldere vreugde [...] schuimend in hem op, als
champagne’ (Rosenboom 1999: 215). Vreugde doordat hij door de conventies bewust te overtreden
macht over Ebert denkt uit te oefenen.
15 Vergelijk Bousset 2004: 45-54.
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1 Inleiding
Het jaarlijkse internationale congres van de Association for Literary and Linguistic
Computing en de Association for Computers and the Humanities (ALLC/ACH)2 werd
in 2004 in de Zweedse stad Göteborg gehouden.3 Op het programma stond onder
meer een ‘Authorship Attribution Competition’: een wedstrijd tussen computerprogramma’s die vaststellen door wie een tekst is geschreven. De wedstrijd leek in
niets op de voetballende robots of de Robot wars die wel eens op televisie te zien
zijn. In de poster sessie werden, gewoon op papier, de resultaten gepresenteerd van
tien deelnemende onderzoeksgroepen. Zij hadden een combinatie van teksten uit
verschillende genres toegestuurd gekregen en daarop hun eigen programma’s losgelaten. Organisator Patrick Juola stelde vervolgens vast hoe hoog het percentage
goede toeschrijvingen was.4
Op de ALLC/ACH-congressen van de laatste jaren worden heel wat sessies
aan auteursherkenningsmethoden gewijd -- het is onbetwijfelbaar een hot issue. De
vraag of het mogelijk is om de auteur van een tekst vast te stellen op grond van de
tekst zelf spreekt echter al heel lang tot de verbeelding. De onderzoekers die deze
vraag met ‘ja’ beantwoorden, gaan ervan uit dat elke auteur uniek is. Voor het
vaststellen van iemands auteurschap worden zowel externe als interne argumenten
gebruikt en de gehanteerde methoden kunnen zowel kwalitatief als kwantitatief
van aard zijn (meer hierover in paragraaf 2). Er zitten bijzonder veel aspecten
aan dit auteursherkenningsonderzoek en dat is de reden waarom het gebruik
van de computer dit onderzoek in de laatste decennia in een stroomversnelling
heeft gebracht. In deze bijdrage wil ik de onderzoeksdiscipline voorstellen door
in te gaan op vooral de theoretische en de praktische aspecten van het door de
computer ondersteunde onderzoek. Hierbij concentreer ik me op die methoden
die de woordenschat als beoordelingsmateriaal gebruiken. De theorie stel ik aan
de orde in paragraaf 3, waar il zal laten zien welke hypothesen aan de gehanteerde
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methoden ten grondslag liggen. Wat er in de praktijk nodig is om het onderzoek
ook uit te kunnen voeren wordt beschreven in paragraaf 4. Ter illustratie gebruik
ik voorlopige onderzoeksresultaten van Joris van Zundert en mijzelf aangaande de
Middelnederlandse Roman van Walewein. De tekst van deze Arturroman vermeldt
dat er twee auteurs aan gewerkt hebben en geeft zelfs aan in welk deel van de tekst
de tweede het overgenomen heeft van de eerste. Als auteursonderscheidingsmethoden de situatie in de Walewein kunnen bevestigen, levert dit wellicht meer informatie op over hoe auteurs van Middelnederlandse Arturromans van elkaar verschillen.
Als dat zo is, dan zouden deze methoden een veelbelovend hulpmiddel kunnen
zijn bij het beantwoorden van een aantal andere bestaande, auteursgerelateerde
vragen uit de (medio)neerlandistiek. Hierop wordt ingegaan in paragraaf 5.
Een bespreking van alle aspecten van dit onderzoek is niet mogelijk in één artikel.
Een onderbouwing van de door ons genomen stappen in het onderzoek en onze
interpretatie van de resultaten komt binnenkort in andere publicaties aan de orde.

2 Auteursherkenning5
Voor het vaststellen van de identiteit van een onbekende auteur gebruiken onderzoekers verschillende argumenten. Als extern argument voor auteurschap geldt bijvoorbeeld de op een titelpagina van een werk gegeven auteursnaam. Dit is in feite
een claim van de uitgever of van een auteur – de toeschrijving hoeft immers niet
correct te zijn. Verder kan er in de tekst zelf een auteur genoemd worden, kan de
ontstaansgeschiedenis van een tekst voor een bepaalde auteur pleiten, en kunnen
biografische gegevens iemands auteurschap aannemelijk maken.
Interne argumenten betreffen zaken als genre, thema’s en motieven, filosofische en ethische aspecten van de tekst, kwaliteit van het werk en stijl. Met name
dat laatste aspect, stijl, omvat heel wat zaken: metrum, ritme (ook in het geval van
proza kunnen we van ritme spreken), rijm, het gebruik van bepaalde woorden of
woordcombinaties, de keuze uit synoniemen voor eenzelfde begrip, spelling, interpunctie -- en zo is er ongetwijfeld nog meer te bedenken.
Deze aspecten kunnen zowel kwalitatief als kwantitatief benaderd worden. Met
kwalitatief bedoel ik een beargumentering op grond van vooral externe gegevens
en op een intuïtieve beoordeling van interne aspecten. De kwantitatieve benadering
omvat een beoordeling van vooral interne aspecten op grond van concrete getallen
en een berekening van percentages, gemiddelden, en mate van afwijking van wat statistisch verwacht mocht worden. Met name de toegenomen computermogelijkheden
hebben het gebruik en het belang van de kwantitatieve benadering sterk vergroot.
Kwalitatieve argumentatie blijft echter nog steeds een rol spelen. Het is van groot
belang om te benadrukken dat het interpreteren van kwantitatieve gegevens te allen
tijde een kwalitatieve bezigheid blijft. De uiteindelijke conclusies worden dan ook op
grond van een combinatie van de beide benaderingswijzen getrokken.
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Niet alle aspecten van een tekst kunnen worden gekwantificeerd. Ethiek en filosofie
zijn lastig te tellen. Maar veel stijlaspecten kunnen wel geconcretiseerd worden.
In het huidige auteursherkenningsonderzoek wordt gestreefd naar het meten van
frequent voorkomende elementen, omdat de frequentie min of meer onbewust
tot stand is gekomen. Om een voorbeeld te geven: een auteur kan heel bewust het
gebruik van synoniemen met elkaar afwisselen om zijn stijl niet al te saai te laten
zijn, maar de mate waarin hij bijvoorbeeld gebruik maakt van voegwoorden, lidwoorden, aanwijzend voornaamwoorden en dergelijke – functiewoorden dus – is
eerder intuïtief dan bewust. En aangezien elke auteur uniek is, zal die intuïtie per
persoon verschillen en bieden hoogfrequente elementen dus de beste kans om het
unieke van een auteur te ontdekken. Wel moet dan worden bepaald wanneer een
verschil tussen auteurs significant is, dus wanneer het verschil groot genoeg is om
van verschillende auteurs te mogen spreken.

3 Analyse van het lexicon
Als een letterkundig onderzoeker concreet wil kunnen zien in welk opzicht een
auteur uniek en onderscheidbaar is, kan hij dat het best doen op grond van onderzoek op woordniveau. Er zijn ook wel methoden waarbij programma’s worden
losgelaten op strings – letterreeksen waarbij woordgrenzen genegeerd worden
– maar het zal duidelijk zijn dat het dan erg lastig kan worden om verschillen tussen
auteurs van een voor letterkundigen betekenisvolle omschrijving te voorzien.6
Het materiaal kan op verschillende manieren worden onderzocht. Enkele
gangbare methoden zijn factor analyse, cluster analyse, gebruik van neurale netwerken, ‘principle component analysis’, het berekenen van ‘lexicale rijkdom’ en het
onderzoek van de meest frequente woorden. Alleen de laatste twee zijn doorzichtig
genoeg om vervolgonderzoek naar hoe de verschillen precies liggen mogelijk te
maken. Ik zal kort op deze twee methoden in gaan.
Voor het berekenen van de lexicale rijkdom van een tekst is de aanname dat
elke auteur een eigen, individuele woordvoorraad tot zijn beschikking heeft, waarin
hij sommige woorden bevoorrecht boven andere. De mate van woordherhaling in
een tekst kan zichtbaar worden gemaakt met behulp van Udney Yule’s Characteristic K, kort: Yule’s K (Afb. 1). De formule wordt toegepast op alle woorden van de
onderzochte tekst(en) en stelt de verhouding vast tussen het totaal aantal woorden
(tokens) en het aantal verschillende woorden (typen). Hoe hoger het getal is dat de
formule oplevert, hoe minder variatie de auteur in zijn woordgebruik vertoont.
Van de bestaande formules voor het meten van lexicale rijkdom wordt die van
Yule als de beste beschouwd. Er wordt echter aanbevolen om deze meting nooit
als enige meting te gebruiken.7 Wij hebben ervoor gekozen om ter ondersteuning
hoogfrequente woorden nader te analyseren. Momenteel is ‘Burrows’ Delta’ het
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Afb. 1: Formule voor Yule’s K. N is de tekstlengte in tokens. V(i,N) is het aantal typen dat i keer voorkomt
in de tekst van lengte N. 104 is een vergrotingsfactor die de resultaten leesbaarder maakt (een resultaat
is niet 0,0004223 maar 4,223).

populairst bij onderzoekers die zich met auteursherkenning bezighouden.8
Het materiaal voor Burrows’ Delta bestaat uit de 150 meest frequente woorden
in een groep teksten. Om na te gaan wie de mogelijke auteur is van een bepaalde
tekst, verzamelt de onderzoeker een groep teksten van auteurs die in aanmerking
zouden kunnen komen voor het auteurschap, bijvoorbeeld op grond van onderwerp, genre, stijl, of datering van hun wel bij naam bekende werk. De groep wordt
zo groot mogelijk gemaakt. De gemiddelde frequentie van elk woord in de hele set
wordt vergeleken met zijn frequentie in elk van de teksten in de set. Dan volgt de
berekening van de z-scores – het gemiddelde per woord in een van de testteksten
wordt afgetrokken van het gemiddelde in de hele set; het resultaat wordt gedeeld
door de standaarddeviatie van het woord in de hele set. Vervolgens wordt het
gemiddelde van de absolute z-scores berekend; het resultaat is de ‘Delta’ (D, voor
‘difference’), het gemiddelde van de absolute verschillen tussen de z-scores van een
set woorden in een groep en de z-scores van dezelfde set woorden in de testtekst.
Op deze manier is het gebruik van woorden met een verschillende (hoge) frequentie op een verantwoorde manier vergelijkbaar gemaakt binnen de groep teksten die
als uitgangspunt zijn genomen.
Wat is nu het listige aan een analyse van het lexicon ten behoeve van auteursherkenning? Het lijkt veel logischer om als onderzoeker te kijken naar dat wat
opvalt. Maar het menselijk oog interpreteert over het algemeen alleen dat wat
relatief gezien niet vaak voorkomt als opvallend. Zodra het hoogfrequente zaken
betreft, komt de onderzoeker niet verder dan intuïties, als hij niet aan het tellen
slaat. Onbewust veroorzaakte sporen van de werkelijke auteur worden op het oog
niet vaak herkend, maar kunnen door lexiconanalyse wel getraceerd worden. En
doordat de metingen op woordniveau blijven, is op grond van de resultaten weer
verder te zoeken naar de verschillen op microniveau. Daarbij moet in gedachten
worden gehouden dat de vergelijking van teksten over hetzelfde onderwerp of uit
hetzelfde genre de duidelijkste resultaten levert: hier hoeft de onderzoeker niet te
vrezen dat de verschillen mogelijk worden bepaald door een verschil in onderwerp
van de bestudeerde teksten.
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4 O
 p zoek naar Penninc en Vostaert, de twee auteurs van de Roman van
Walewein
4.1 Inleiding
Voor zover wij weten zijn de in paragraaf 3 beschreven methoden nog niet toegepast op middeleeuwse teksten. Vanuit de vraag die in de meeste auteursherkenningsstudies wordt gesteld, is dit ook niet zo vreemd. De methoden zijn ontwikkeld
vanuit de grootst mogelijke ambitie: hoe kunnen we aan een tekst een auteur toekennen met uitsluiting van mogelijke andere auteurs? Voor teksten uit de vroegste
eeuwen van onze schriftelijke cultuur is slechts bij uitzondering de naam van de
auteur bekend. Toch leven er bij onderzoekers genoeg vragen die met behulp van
auteursherkenningsmethoden dichter bij een antwoord kunnen komen. Onderzoekers realiseren zich dat ook wel, maar toegankelijke hulpmiddelen voor het
toepassen van de methoden ontbreken, evenals voldoende kennis over de methodologische aspecten en de implicaties daarvan. Dat wil ik laten zien aan de hand
van ons lopend onderzoek naar de twee auteurs van de Roman van Walewein. Ik
houd daarbij de volgorde aan van de stappen in het onderzoek.

4.2 Tekstkeuze
De Middelnederlandse Arturistiek kent een aantal onopgeloste auteurskwesties die
de gemoederen nog steeds (en recentelijk zelfs meer dan ooit) bezighouden. Het
corpus van teksten omvat twaalf romans in paarsgewijs rijmende verzen: de Roman
van Walewein, de Ferguut, Jacob van Maerlants Historie van den Grale en Boek van
Merline, Lodewijc van Velthems Merlijn-continuatie, en zeven verkorte en bewerkte
romans die zijn opgenomen in de zogeheten Lancelot-compilatie, een van de topstukken van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Deze compilatietekst kan in
feite als de dertiende roman gezien worden. Het is nog steeds niet helemaal duidelijk wie deze compilatie heeft gecomponeerd, en of degene die de structuur van het
geheel heeft bedacht ook verantwoordelijk is voor de praktische uitwerking ervan,
voor toegevoegde hoofdstukken, verbindende teksten, en bewerkingen op microniveau. De Oudfranse tekst die als basis diende voor de Lancelot-compilatie heeft
daarnaast minimaal twee andere vertalingen in het Middelnederlands opgeleverd,
te weten de Lantsloot vander Haghedochte, ook een verstekst, en de ‘Rotterdamse
prozafragmenten’. Alle romans zijn in slechts één (volledig) handschrift overgeleverd. Van de meeste van deze teksten zijn wel enkele fragmenten van andere
handschriften overgeleverd, in een aantal gevallen zelfs van de mogelijke bron van
de verkorte, bewerkte versie. Met name die laatste gevallen zijn uiterst interessant:
is het mogelijk om met behulp van auteursonderscheidingsmethoden na te gaan
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hoe groot de veranderingen in de bewerkingen zijn ten opzichte van de mogelijke
brontekst? Worden de bewerkte teksten door de moderne methoden aan dezelfde
auteur toegeschreven als de aan de compilatie toegevoegde hoofdstukken? Heeft
de bewerker wellicht ook in een van de teksten eigen eerder werk herzien?
De genoemde romans zijn alle geschreven en overgeleverd in de dertiende en
veertiende eeuw.9 Ons startpunt is de Roman van Walewein. Dit is namelijk een van
de weinige Arturromans in het corpus waarvan we (denken te) weten door wie hij
geschreven is. In de tekst zelf staat namelijk dat Penninc de roman uitdacht en
startte, en dat Pieter Vostaert de onafgemaakte tekst van een eind voorzag. Vostaert
schrijft dat hij ‘ongeveer 3300 verzen’ heeft toegevoegd. Buiten deze roman komen
we de namen van Penninc en Vostaert niet tegen. Ik zal op deze plaats niet in de
details van het onderzoek treden -- dat zal in andere publicaties nader aan de orde
worden gesteld -- maar me hier concentreren op de methodologische stappen en
hun praktische uitwerking. Hier volstaat het om te vermelden dat de onderzoekers
die zich in het verleden met de auteurskwestie hebben beziggehouden de overgang
tussen het werk van Penninc en van Vostaert zo’n veertig tot vijftig verzen eerder in
de tekst veronderstellen dan Vostaerts eigen opmerking aan het eind van de roman
impliceert en dat diezelfde onderzoekers concrete verschillen in stijl en ‘karakter’
van de tekstdelen hebben geconstateerd.10
De vraag die wij met behulp van methoden voor auteursherkenning willen
beantwoorden is: kunnen wij een punt in de tekst aanwijzen waar dat wat voorafgaat
het meest contrasteert met dat wat volgt? Deze vraag proberen we te beantwoorden
door het meten van verschillende lexicale aspecten, vanuit de gedachte dat overeenkomstige resultaten van verschillende metingen de waarschijnlijkheid van dat
resultaat -- en de waarde van de gebruikte methoden -- aanzienlijk zou versterken.

4.3 De digitale tekst
Metingen zijn pas mogelijk wanneer we de tekst in machineleesbare vorm ter
beschikking hebben. Nu is de Medioneerlandistiek wat dat betreft goed bedeeld.
De cd-rom Middelnederlands, vervaardigd door het Instituut voor Nederlandse Lexicologie, deels met subsidie van NWO, en gepubliceerd in 1998 bevat behalve het
volledige Middelnederlandsch woordenboek van Jakob Verdam en Eelco Verwijs meer
dan 300 teksten uit een grote verscheidenheid aan genres en vrijwel alle literaire
en ambtelijke teksten tot het jaar 1301. Ook de Roman van Walewein komt erop voor
(Afb. 2):
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Afb. 2: Het begin van de Roman van Walewein op de cd-rom Middelnederlands.

De andere Arturromans zijn eveneens op de cd-rom te vinden. En inmiddels
heeft de Digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren al heel wat Middelnederlandse
teksten op haar website beschikbaar, waaronder op http://www.dbnl.nl/tekst/
penn002jees01/ ook de Roman van Walewein. (Afb. 3)
Een blik op de twee digitale tekstversies maakt echter duidelijk dat er nog het
één en ander moet gebeuren voordat de tekst geschikt is voor het uitvoeren van
metingen. Op de cd-rom Middelnederlands is de tekst in stukken gehakt en over
verschillende bestanden verdeeld. Op de dbnl loopt de tekst wel door, maar wordt
deze onderbroken door de pagina-aanduiding uit de papieren bron. Het voetnotenapparaat ontbreekt op de cd-rom Middelnederlands maar is wel opgenomen in
de dbnl. Afhankelijk van onze onderzoeksvraag moeten we die noten echter apart
coderen of moeten we ze verwijderen. Opgeloste afkortingen zijn in beide edities
cursief weergegeven; hierover moet de meetgrage onderzoeker besluiten om die
cursivering te vervangen door een explicietere codering in het bestand of om de
cursivering te laten vervallen. Wat verder nog opvalt is dat in beide digitale edities
de regelnummering nog impliciet is: elk vijfde vers wordt genummerd.
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Afb. 3: Het begin van de Roman van Walewein op de website van de dbnl.

Geen van beide digitale teksten kan zonder aanpassingen worden gebruikt voor
metingen. Voordat hij aan de slag kan, moet de onderzoeker dus op basis van
een van deze bestanden een eigen versie van de tekst maken in een formaat dat
gebruikt kan worden voor de metingen die hij wil toepassen. Voor ons onderzoek
hebben wij gekozen voor een praktische oplossing. We hebben de tekst op de cd-rom
Middelnederlands als uitgangspunt gekozen. Met behulp van de op de cd geboden
opslagfunctie is het bestand als één geheel weggeschreven in tekstformaat (.txt).
Met behulp van een eenvoudig script is de tekst vervolgens voorzien van een doorlopende regelnummering. Bij deze bewerkingen gingen de cursiveringen die opgeloste afkortingen aanduiden verloren, maar dat was geen probleem in het kader
van metingen van de woordenschat -- we vertrouwen erop dat de editeur van de
Middelnederlandse tekst de afkortingen zodanig heeft opgelost dat ze resulteren
in de woorden die de auteur of kopiist ook bedoelde. De tijdsinvestering voor het
formatteren van het materiaal was minimaal: ongeveer 30 minuten.
Het digitale bestand van de ‘kale’ tekst voldoet echter nog steeds niet aan de
eisen voor het geplande onderzoek. De tekst moet namelijk nog verrijkt worden
met relevante aanvullende gegevens.
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4.4 Tekstverrijking
De metingen die we willen doen betreffen de woordenschat; dus moeten we ons
beraden over wat een woord is. We willen de lexicale rijkdom bepalen met de formule ‘Yule’s K’ voor de mate van woordherhaling en we willen de frequentie van
het gebruik van de honderdvijftig meest voorkomende woorden analyseren met
‘Burrows’ Delta’. Beide wensen maken lemmatisering van de tekst noodzakelijk.
Lemmatiseren is het abstraheren van spellingvariatie en verbuiging en vervoeging
door het toekennen van een normaalvorm aan elk woord in het tekstmateriaal.
Een ontwikkeling naar een enigszins vaste spelling komt voor het Nederlands pas
vanaf 1800 op gang; het Middelnederlands kende, in al zijn dialecten, een zeer
gevarieerde spelling. Ook individuele scribenten varieerden schijnbaar naar willekeur. Als we dus onderzoek willen doen naar woordenschat en niet naar spelling,
dan dienen we het materiaal op woordniveau te coderen met een normaalvorm.
De eerste twee verzen van de Roman van Walewein, Vanden coninc Arture / Es bleven
menighe avonture, krijgen de volgende tags:
Vanden		

lemma1 van, lemma2 die

coninc		

lemma koning

Arture		

lemma arthur

Es		

lemma zijn

bleven		

lemma blijven

menighe		

lemma menig

avonture		

lemma avontuur

Het liefst willen we dan ook het werkwoord zijn van het bezittelijk voornaamwoord zijn
onderscheiden door er een code ter aanduiding van de woordsoort aan toe te
voegen.
Eerdere onderzoekers hebben gemeld dat abstraheren naar vorm geen noemenswaardige invloed op de meetresultaten heeft. Uit hun werk wordt echter niet
duidelijk in hoeverre zij bij hun tests uitsluitend normalisatie van spelling hebben
toegepast of dat zij ook werkwoordsvervoegingen en de verbuigingen van zelfstandige en bijvoeglijke naamwoorden hebben gereduceerd tot een normaalvorm. Wij
wilden zelf voor het Middelnederlands testen wat de resultaten zouden zijn op een
ongelemmatiseerde en een gelemmatiseerde tekst. We hebben een test gedaan
met een van de kleinere Arturromans, Walewein ende Keije, van zo’n 3600 verzen. De
metingen van Yule’s K voor de ongelemmatiseerde en de gelemmatiseerde versie
weken inderdaad weinig van elkaar af. Dit is echter voor ons niet voldoende reden
om lemmatisering achterwege te laten. Als we namelijk ook willen nagaan waarop
de resultaten van de metingen uiteindelijk terug te voeren zijn, hebben we een
beter handvat aan lemmatisering – het is immers gemakkelijker praten over voorkeuren voor woorden dan over voorkeuren voor bepaalde strings.11
220

De list van het lexicon

Lemmatiseren van teksten is een in de lexicografie en de corpuslinguïstiek
geaccepteerde en vaak uitgevoerde bewerkingsslag voor het geschikt maken van
onderzoeksmateriaal. Er zijn echter voor onderzoekers uit andere disciplines (of
werkzaam aan instellingen die niet in corpusbouw participeren) geen hulpmiddelen
beschikbaar die het lemmatiseren van een tekst vergemakkelijken. En handmatig
lemmatiseren -- woordvorm voor woordvorm door de tekst heen lopen en aan elke
woordvorm een lemma toekennen door dat in het digitale bestand tussen afgesproken codes in te typen -- kost erg veel tijd.Wij hebben getracht het werk voor onszelf
én voor anderen efficiënter te maken door een computer-ondersteunde lemmatiseeroptie aan te bieden binnen een webapplicatie die wij aan het ontwikkelen
zijn, Autonom. De doelstelling van Autonom is om onderzoekers de mogelijkheid te
bieden om zonder enige kennis van tekstformaten en tagstructuren of zonder programmeercapaciteiten teksten te verrijken met codes volgens hun eigen inzichten
en ten behoeve van hun eigen onderzoeksvragen (in een recent artikel in Literary
and Linguistic Computing zijn wij nader op Autonom ingegaan).12 We hebben het Walewein-bestand in tekst-formaat in de Autonom-repository geplaatst. Een druk op de
knop ‘frequencies’ leverde vervolgens de alfabetische lijst van alle in de tekst voorkomende woordvormen op, waarvan op de afbeelding een deel van de letter A is te
zien (Afb. 4). In het midden zijn de verschillende woordvormen te zien. In de kolom
rechts daarvan staat het aantal voorkomens van de vorm. De symbooltjes voor de
getallen geven aan of de onderzoeker de betreffende vindplaatsen al bekeken heeft
en hoeveel van de vindplaatsen hij van een gewijzigde annotatie heeft voorzien. Een
voorbeeld: aan de vorm ‘ave’, die viermaal voorkomt, is door de onderzoeker voor
drie vindplaatsen hetzelfde lemma toegekend (te weten – het voorzetsel – ‘af’). De
vierde vindplaats kreeg een afwijkend lemma (te weten – Latijn – ‘ave’).
Het annoteren en analyseren gebeurt met behulp van de knoppen in de linker
kolom. Een klik op de knop ‘contexts’ voor de woordvorm avonture levert een
scherm op met een KWIC-presentatie (keyword in context) van de zeven vindplaatsen
(Afb. 5). Ze worden getoond in de volgorde van voorkomen in de tekst. Een druk
op de knop ‘expand’ rechts in het concordantiescherm vergroot de gepresenteerde
context tot de gewenste omvang. In de rechterkolom bevindt zich de ‘help’-informatie voor de gebruiker.
De woordvormen kunnen alle in één keer van dezelfde tag (of van meer tags
tegelijk) worden voorzien vanuit de alfabetische lijst die we net zagen, maar zijn
ook per voorkomen te coderen. Dit gebeurt met de knop ‘Annotate’, waarmee een
invulformulier voor de tagging wordt geopend (Afb. 6).

In het voorbeeld hebben we de context van de allereerste vindplaats van avonture
in de Roman van Walewein vergroot en het annotatieblok opgeroepen. De applicatie heeft op ons verzoek automatisch dezelfde vorm ingevuld in het veld lemma
zodat we alleen bij afwijkingen iets in het veld hoeven te wijzigen. Voor het Mid221
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Afb. 4: Een deel van de alfabetische lijst met woordvormen uit de Roman van Walewein.

Afb. 5: De voorkomens van de woordvorm avonture in hun context in de Roman van Walewein.
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Afb. 6: De voorkomens van de woordvorm avonture in context en met een vergrote context en opengeklapt annotatieformulier voor de eerste vindplaats in de Roman van Walewein.

delnederlands moet er echter meestal wel iets gewijzigd worden; in de toekomst
hopen we deze optie te verfijnen door de suggestie van het lemma te baseren op
eerder gelemmatiseerde teksten. Wij hebben de vorm avonture genormaliseerd tot
Modern Nederlands ‘avontuur’. De in te vullen velden zijn naar believen uit te
breiden. Een tweede veld kan ingevuld worden met (bijvoorbeeld) een aanduiding
van de woordsoort, hier met als waarde ‘noun’, zelfstandig naamwoord. We hebben de woordsoortcodering voor ons onderzoek voorlopig achterwege gelaten en
de 11.202 verzen van de Roman van Walewein uitsluitend gelemmatiseerd. Dit heeft
ongeveer 100 uur gekost, wat aanzienlijk sneller is dan wanneer we het volledig
handmatig gedaan zouden hebben. We werken nog aan een filter waarmee op
basis van de lemmatisering eventuele volgende codeerrondes aanzienlijk versneld
kunnen worden.13
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4.5 De metingen
Pas na verrijking van de tekst kunnen we beginnen met het doen van de metingen.
De Roman van Walewein heeft 11.202 versregels. Als we willen zoeken naar het punt
van het grootste contrast -- de waarschijnlijke plaats in de tekst waar de tweede auteur
het overgenomen heeft van de eerste -- zouden we de metingen het liefst vers voor
vers door de hele roman willen laten lopen, bijvoorbeeld:
vergelijk de 2000 regels voor vers 2000 met de 2000 erna
vergelijk de 2000 regels voor vers 2001 met de 2000 erna
vergelijk de 2000 regels voor vers 2002 met de 2000 erna
….
vergelijk de 2000 regels voor vers 9.199 met de 2000 erna
vergelijk de 2000 regels voor vers 9.200 met de 2000 erna

Om deze schuivende meting toe te kunnen passen hebben we ons voor de meting
van lexicale rijkdom geconcentreerd op dat deel van de tekst waarin we de overgang konden verwachten. In de grafiek in Afb. 7 verwijst de horizontale as naar het
gedeelte van de Walewein waarin we de overgang van de eerste naar de tweede auteur
-- gezien de informatie die we hebben -- zouden kunnen verwachten: ergens tussen
vers 7800 en 7900. De curve ‘abs(dK)’ geeft voor de individuele versregels in de tekst
het verschil tussen Yule’s K vóór en Yule’s K ná die versregel, ofwel: de curve geeft
weer hoe groot het verschil is in lexicale rijkdom voor en na elk vers. Hoe groot het
verschil moet zijn om significant, dus betekenisvol (en niet meer toevallig), genoemd
te mogen worden, bepalen we met behulp van statistische regels. In de grafiek zijn
deze grenzen van ‘betekenisvolheid’ aangegeven. De horizontale lijn getiteld ‘mean’
geeft het gemiddelde verschil in lexicale rijkdom voor en na een vers voor de hele tekst
weer. De twee horizontale lijnen getiteld ‘+/- 1 st dev’ begrenzen het gebied waarbinnen resultaten statistisch gezien niet relevant zijn. Een resultaat (punt) uit de curve
‘abs(dK)’ dat binnen dit gebied valt, kan dus net zo goed door toeval bepaald zijn als
door zaken van werkelijk belang. Resultaten buiten dit gebied zijn statistisch gezien
wél significant; daar betekent het verschil in lexicale rijkdom iets waar we een verklaring voor hopen te vinden. Nu is in één oogopslag te zien dat er wel meer punten
zijn in de grafiek die in dat opzicht interessant kunnen zijn. Als we aannemen dat een
groot verschil in lexicale rijdom een indicatie is voor de overgang van de ene auteur
naar de andere, hoe kiezen we dan uit de vier kandidaten die deze grafiek ons biedt
voor het overgangsgebied? Hiervoor berekenen we de trend die de meetresultaten
te zien geven; deze is weergegeven met de curve ‘6 per. Mov. Avg.(abs(dK))’. Deze
berekening ‘dempt’ de grilligheid van de curve ‘abs(dK)’ waardoor relatief kleine uitslagen in de curve ‘abs(dK)’, die weinig betekenisvol zijn, als ruis uit het grafiekbeeld
wegvallen. We zien daarna beter welke uitslagen werkelijk afwijken van het algemene
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beeld.Wanneer we zo kijken naar de trendcurve zien we globaal genomen een dal
met tegen de rechterzijde van het dal plotseling een steile geïsoleerde piek. Dat is
statistisch gezien opmerkelijk. De grafiek vertoont dus een golvende tendens, die een
duidelijke trendbreuk laat zien waar hij wordt doorbroken door een piek. De piek
concentreert zich rond vers 7881.

Afb. 7: Contrasten in Yule’s K voor en na de weergegeven versregels.

Om Burrows’ Delta toe te kunnen passen hebben we de tekst in verschillende, deels
overlappende tekstdelen verdeeld. Dit was nodig omdat Burrows’ Delta de mate
van overeenkomst in het gebruik van woorden in teksten vergelijkt met het gemiddelde in een groep teksten. Omdat we in dit geval te maken hebben met ‘maar’ één
tekst, moeten we die verschillende teksten creëren. Dit doen we door tekstdelen
van arbitraire grootte uit de volledige tekst te lichten en die als de te vergelijken
teksten te beschouwen. In dit geval werden er tien deels overlappende tekstdelen
van elk 2000 verzen uit de complete tekst genomen. Tekstdeel 1 bestond uit de verzen 1001-3001, deel 2 uit vers 2001-4001, het derde deel uit 3001-5001 enzovoort.
Als vergelijkingsbasis werd vervolgens de‘groep teksten’ bestaand uit vers 2000-6000
genomen; we hebben voor dit tekstgedeelte gekozen omdat het buiten de proloog valt en in zijn geheel aan Penninc kan worden toegeschreven. Op deze wijze
emuleren we de situatie waarin Burrows’ Delta berekend kan worden: een aantal
teksten van onbekende auteurs en voldoende vergelijkingsmateriaal van bekende
hand. Aan de kleine set meetpunten hebben we er enkele toegevoegd binnen het
‘verdachte’ gebied.
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Afb. 8: Afwijkingen ten opzichte van de gemiddelde Delta voor en na de weergegeven versregels.

In Afb. 8 is de afwijking van het gemiddelde gebruik van de 150 hoogstfrequente
woorden weergegeven. Ook hier heeft vers 7881 de opvallendste breuk in het
gebied waarin we het afwisselen van de auteurs kunnen veronderstellen. In een
volgende fase zullen we deze meting nog fijnmaziger uitvoeren om het resultaat
steviger te maken, maar deze voorlopige uitkomst wekt al voldoende vertrouwen
om alvast hierop verder te bouwen. De geconstateerde plaats in de tekst komt trouwens overeen met de locatie die de woorden van de tweede auteur zelf ongeveer
suggereren en spreekt de mening van eerdere onderzoekers dus tegen.14
Vanuit de blik van de ontwikkelaars van deze methoden zouden deze resultaten
wellicht het eindpunt in het onderzoek zijn: er is een heel concreet resultaat te
zien. Maar voor de onderzoeker van de tekst begint het nu pas echt. Er blijkt een
duidelijk punt van grootste contrast te zijn. Dat punt, zo zien we als we de tekst erbij
nemen, valt middenin een lange episode in het verhaal. Het lijkt aannemelijk dat
de tweede auteur, Pieter Vostaert, zijn invloed vanaf vers 7881 duidelijk laat gelden.
Maar waarop is het geconstateerde contrast nu te herleiden? Ofwel: hoe verschillen
de twee tekstdelen – hoogstwaarschijnlijk de twee auteurs – nu precies van elkaar?
En om een stap verder naar de literaire analyse te zetten: wat zeggen de verschillen
over hun bijdrage aan de tekst, hun opvattingen over het verhaal of hun ideeën
over wat een Arturroman moet zijn?
Omdat er, zoals hierboven duidelijk geworden zal zijn, nog zoveel praktische
problemen te overwinnen waren bij het vaststellen van de digitale tekst en het verrijken daarvan, zijn wij nog niet toegekomen aan al de vervolgstappen die zich nu
aandienen en die noodzakelijk zijn om de gegeven vragen te beantwoorden. Ik ga
hier in op de voorbereidingen voor de eerstvolgende stap in het onderzoek, om
daarna terug te keren naar de perspectieven die dit onderzoek lijkt te bieden.
We hebben een serie nieuwe metingen gedaan op grond van het lexicon van
de tekst als geheel en van het deel tot aan vers 7881 en het deel van 7881 tot het
eind. Hier wordt ook duidelijk waarom de lemmatisering van zo groot belang is
voor de vervolgstappen: op grond van de lemmata hebben we berekend wat het
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gemiddelde voorkomen van elk lemma is in de gehele tekst en vervolgens hoe de
gemiddelde frequentie van de lemmata in beide tekstdelen zich verhoudt tot het
gemiddelde in de complete tekst. We hebben een lijst gemaakt van de per tekstdeel
meest opvallende afwijkingen ten opzichte van het gemiddelde, waarvan we hier
het bovenste deel van de lijst laten zien.
Het lemma dat in het eerste deel van de tekst het meest afwijkt van het gemiddelde en zeer nadrukkelijk significant vaker voorkomt dan in het tweede deel van
de tekst is zijn. En hier is onmiddellijk duidelijk dat voor deze stap van het onderzoek codering op woordsoort relevant wordt. Want betreft het opvallend frequenter
voorkomen de vormen van het werkwoord, of van het bezittelijk voornaamwoord?

Afb. 9: Lemmata die opvallend vaker voorkomen in het deel van Penninc (linker kolom) en lemmata
die opvallend vaker voorkomen in het deel van Vostaert (rechter kolom). De z-scores geven de mate
van afwijking van het gemiddelde aan: 1 betekent een afwijking met 1 x de standaarddeviatie (afwijkingen van 1 x de standaarddeviatie en meer zijn statistisch relevant); het persoonlijk voornaamwoord
ik bijvoorbeeld met een z-score van 15.0217 (dus 15(!) maal de standaarddeviatie) heeft duidelijk een
onderscheidend vermogen waar het de twee tekstdelen, en dus waarschijnlijk de twee auteurs betreft.
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We hebben getracht de significantste afwijkingen van het gemiddelde in groepen te verdelen. Dan vallen een aantal zaken op, waarvan ik er hier slechts twee
noem. Het meest opvallend is het verschil in het gebruik van persoonlijke voornaamwoorden. In het eerste deel van de tekst worden de eerste en tweede persoon,
dus ik, jij en afgeleiden, veel vaker gebruikt dan gemiddeld, terwijl het tweede deel
een significant hoger gebruik van de derde persoon, hij en zij en afgeleiden, vertoont. Verder komen modale werkwoorden – zullen, moeten, mogen e.d. – significant
vaker voor in het eerste deel.
Maar wat zegt dit over de werkwijze en over de tekstdelen van de twee auteurs?
Ofwel: in welke context komen deze woorden voor, en hoe verschillen die contexten van elkaar? De eerste hypothese die wij willen testen is dat de verschillen in het
gebruik van persoonlijke voornaamwoorden en van modale werkwoorden terug te
voeren zijn op een verschil in het gebruik van dialoog in de twee tekstdelen. Eerdere onderzoekers hebben er namelijk op gewezen dat Penninc, de eerste auteur,
veel meer dialoog gebruikt dan zijn opvolger Vostaert. Als we willen nagaan of
dat klopt en hoe hun woordenschat eruit ziet binnen en buiten dialoogtekst, dan
moeten we het bestand van de tekst aan een nieuwe codeerronde onderwerpen
met een afbakening van tekst in dialoogvorm – eventueel met onderscheiding van
directe rede, indirecte rede en erlebte rede. Vervolgens kunnen we de metingen die
we eerder hebben gedaan opnieuw uitvoeren voor de volgende onderdelen:
-Lexicale rijkdom in alleen de tekstpassages in directe rede
-Lexicale rijkdom in alleen de tekstpassages in erlebte rede
-Lexicale rijkdom in de overige tekstpassages
-Frequentieanalyse in alleen de tekstpassages in directe rede
-Frequentieanalyse in alleen de tekstpassages in erlebte rede
-Frequentieanalyse in de overige tekstpassages

Hierbij zullen we opnieuw nagaan of er per teksttype een breuk in de tekst gevonden kan worden. En als dat het geval is, zal duidelijk worden of vers 7881 in de tekst
opnieuw als punt van grootste contrast aangewezen wordt door de metingen. De
resultaten van die metingen werpen ongetwijfeld weer nieuwe vervolgvragen op,
zodat het op dit moment nog moeilijk in te schatten is welke koers ons onderzoek
daarna precies zal nemen.
Een codering van tekst in directe en erlebte rede ter onderscheiding van de rest
van de tekst overstijgt het woordniveau en kan nog niet efficiënt worden aangebracht met behulp van onze webapplicatie. Zodra deze functionaliteit is opgeleverd, gaan we hiermee aan de slag.
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5 Perspectieven
Het onderzoek is nog lang niet zover dat we al definitieve antwoorden op sommige
van onze vragen kunnen geven. Wat is dan het nut van deze nieuwe methoden? Ik
ben ervan overtuigd dat deze sterk kwantitatieve aanpak de logische volgende stap
is in onderzoek dat raadsels rond auteurschap wil oplossen. Van Es, in zijn inleiding
tot de Roman van Walewein uit 1957, presenteerde karakterschetsen van Penninc en
Vostaert op grond van uitgebreid taalonderzoek. Hij betreurde het dat hij niet de
kans had om een volledig overzicht van het woordmateriaal te geven; ‘Hoe belangrijk zou dit toch zijn, ja noodzakelijk bijna, voor een diepgaande analyse van taal
en stijl van onze middeleeuwse dichters’.15 In de tijd waarin dit soort stijlonderzoek
nog handmatig werd gedaan, was een volledige behandeling uitgesloten. De taalelementen die werden bestudeerd, moesten altijd als min of meer intuïtieve keuzes
beschouwd worden. De onderzoeker moest voorzichtig blijven in zijn conclusies,
want wie weet zou het analyseren van ándere elementen wel in een heel andere
richting wijzen (of in geen enkele richting). Door uit te gaan van het volledige
woordmateriaal en gebruik te maken van kwantitatieve auteursonderscheidingsmethoden kan precies die onzekerheid voor een groot deel uitgesloten worden. Álles
wordt bekeken, en de elementen die binnen dat woordmateriaal onderscheidend
lijken te zijn, worden nader onderzocht (ook om die reden is het handig wanneer
teksten uit hetzelfde genre of over dezelfde onderwerpen met elkaar vergeleken
worden -- dat scheelt een aanvullend onderzoek naar in hoeverre inhoudelijke
verschillen verantwoordelijk zijn voor de significantie van de meetresultaten). Op
grond van kwalitatieve argumenten wordt vervolgens steeds verder toegewerkt naar
een conclusie waarvan de onderzoeker wél zal kunnen zeggen dat hij daarvoor de
gehele woordvoorraad van een tekst of auteur onderzocht heeft.
Zoals ik aan het begin van deze bijdrage heb vermeld, willen we de kennis die
wij opdoen bij het bestuderen van de Roman van Walewein gebruiken als startpunt
voor onderzoek naar de andere Middelnederlandse Arturromans. Het eerst is
Walewein ende Keije aan de beurt. Ook voor deze tekst speelt namelijk een interessante auteurskwestie. Onlangs heeft Marjolein Hogenbirk in haar proefschrift over
deze tekst op grond van kwalitatieve overwegingen aannemelijk gemaakt dat een
aantal hoofdstukken van deze tekst geen bewerking zijn van een – helaas niet overgeleverde – eerdere Middelnederlandse versie van de tekst, maar een toevoeging
zijn van de hand van de compilator van het handschrift waarin deze tekst is geïncorporeerd in het grotere geheel dat de Lancelot-compilatie wordt genoemd.16 Zij
kondigt nader taalkundig onderzoek aan waarmee de tekst beter gelokaliseerd zal
kunnen worden.17 Ik denk dat onderzoek van de taal, en wel de woordenschat, ook
goede diensten kan bewijzen in vervolgonderzoek naar de door haar voorgestelde
auteurssituatie. Wij willen Hogenbirks hypothese graag testen door het toepassen
van Yule’s K en Burrows’ Delta.
Voor enkele andere Arturromans uit de Lancelotcompilatie zijn fragmenten voor229
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handen van de tekst die ten grondslag ligt aan de bewerking in de compilatie. Voor
deze teksten willen we nagaan in hoeverre de oorspronkelijke auteur zichtbaar
blijft in de bewerking. Ook willen we onderzoeken of de beschreven auteursherkenningsmethoden wellicht meer inzicht verschaffen in bijvoorbeeld de mate
van bewerking of de aard ervan. Worden bepaalde woorden (en onderwerpen)
systematisch overgeslagen? Wijst dat op een bepaalde al dan niet bewuste richting
van de bewerking? Vinden we veel verschillende auteurs terug, of zijn er teksten te
groeperen en aan slechts enkele auteurs toe te schrijven? Kan dit onderzoek leiden
tot handvatten bij het beschrijven van de mate van bewerking of omwerking in een
(afschrift van een) tekst?
Ongetwijfeld levert het onderzoek naar de Roman van Walewein en naar Walewein
ende Keije nog meer nieuwe vragen op. De wegen die we zullen volgen zijn echter
nog heel onvoorspelbaar en kronkelen alle kanten op, met onvermoede beloningen en onverwachte én verwachte hindernissen op de route. Dat past trouwens
bijzonder goed bij dit genre vol van ridders op queeste en jonkvrouwen in nood. De
winst voor de Arturistiek en voor andere letterkundige deeldisciplines kan echter
groot zijn, en dat maakt het computer-ondersteunde auteursonderscheidingsonderzoek zo uitdagend.
Het zal trouwens duidelijk zijn dat dit type onderzoek een combinatie van
kennis en competenties vergt die vrijwel nooit in één letterkundig georiënteerde
onderzoeker wordt aangetroffen. Er is kennis nodig van de stand van zaken en van
de levende vragen binnen een bepaald onderzoeksgebied, ervaring in het ontwikkelen en programmeren van nog nergens beschikbare technische hulpmiddelen,
en relevante kennis van wiskunde en statistiek. Om al deze competenties binnen
één onderzoek samen te brengen is samenwerking tussen onderzoekers met verschillende competenties noodzakelijk.
In het voorgaande heb ik verder laten zien wat er moet gebeuren voordat het
onderzoeksmateriaal, de teksten, ook werkelijk gebruikt kan worden. De teksten
moeten beschikbaar zijn (of gemaakt worden) in digitale vorm, en zijn (of worden) bij voorkeur gelemmatiseerd en op woordsoort gecodeerd. Bovendien moet
de onderzoeker de mogelijkheid hebben om zonder technische kennis eigen
coderingen aan een bestand toe te voegen, het liefst via een webapplicatie met
een zeer gebruiksvriendelijke interface.18 Mijn ideaal zou een website zijn waarin
een onderzoeker zijn tekst kan aanbieden en vervolgens door alle ‘hoepels’ kan
laten springen die maar nodig zijn voor (bijvoorbeeld) auteursonderscheidingonderzoek. Lemmatisering, codering, vervolgens automatisch een overzicht van
metingen van lexicale rijkdom, Burrows’ Delta, en wat dies meer nog zal zijn. Met
als eindpunt een suggestie van auteurschap of van afbakening van tekstgedeelten
die aan verschillende auteurs moeten worden toegeschreven.
Zover is het nog lang niet. Maar ik wil graag een tafelronde oprichten om op
zoek te gaan naar deze ‘digitale’ graal.19
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Noten
1 	Deze bijdrage is een bewerking van de tekst die het uitgangspunt was voor mijn lezing ‘De list van
het lexicon’ op het derde symposium Geesteswetenschappen en ICT op donderdag 30 september
2004 t/m vrijdag 1 oktober 2004 op het KIT te Amsterdam, georganiseerd door SURF, OGC en
NIWI.
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2

Zie http://www.allc.org (actief 22-12-2004) en http://www.ach.org (actief 22-12-2004)

3

Zie http://www.hum.gu.se/allcach2004/ (actief 22-12-2004)

4 	Meer over deze wedstrijd is te vinden op http://www.mathcs.duq.edu/~juola/authorship_contest.
html (actief 22-12-2004)
5 	De informatie in deze paragraaf is voornamelijk gebaseerd op Burrows 2003, Love 2002 en Holmes
1994, alwaar verdere bibliografische informatie te vinden is. Ook de Google Scholar presenteert op
de zoekvraag Authorship Attribution de titels van veel van de belangrijkste publicaties, zie http://
scholar.google.com/.
6 	Als het resultaat van een meting op strings zou opleveren dat de ene auteur significant vaker gebruik
maakt van de letterreeks /ende/ dan de andere, kan de onderzoeker daar niet veel mee. Want
waar zit dat verschil in: zit het significante verschil in een verschillend gebruik van het voegwoord
ende ‘en’, het zelfstandig naamwoord ende ‘eind’, in een opvallend hoog aantal tegenwoordig deelwoorden (roepende, wenende, ridende etc.), of in een combinatie van het ontkennend bijwoord ne met
woorden beginnend met de letters /de/, bijvoorbeeld dede ‘deed’?
7

Vgl. Holmes 1994, 92-93; zie ook Hoover 2003.

8 	Burrows 2002 en Burrows 2003. Vgl. voor reacties van andere onderzoekers uit het veld met name
Hoover 2004a en Hoover 2004b.
9

Zie voor een overzicht van de Middelnederlandse Arturliteratuur Claassens & Johnson 2000.

10 	Een overzichtje geeft Van Es in deel 2 van zijn Walewein-editie: Jockbloet stelde dat de grens lag
bij vers 7835. Draak voelde meer voor 7842-43. Van Es zelf neemt een middenpositie in: het moet
ergens tussen de door Jonckbloet en Draak genoemde verzen gebeurd zijn, maar waar precies kan
niet worden vastgesteld; het is immers aannemelijk dat Vostaert de laatste regels van Penninc heeft
geredigeerd (Van Es 1957, II, 345-346). Duinhoven (2001, 57-60) stelt dat de eerdere onderzoekers
er allemaal naastzaten. Hij gaat uit van een kopiistenfout in het vers dat aangeeft dat Vostaert 3300
verzen heeft toegevoegd. Er moet staan: 330, en als we dan terugtellen, komen we op een heel
plausibel punt in de tekst uit in regel 10.873, want daar begint duidelijk een nieuwe episode van het
verhaal.
11 	Zie de toelichting in voetnoot 6; lemmatisering is in het aldaar gegeven voorbeeld nodig om homoniemen te onderscheiden: ende als voegwoord ‘en’ moet onderscheiden worden van het zelfstandig
naamwoord ‘eind’. Voor onderzoek naar het verschil tussen auteurs is het ook van belang om alle
vervoegde of verbogen vormen samen te kunnen nemen onder één lemma, zodat er te zeggen is
of de ene auteur een bepaald begrip of concept vaker gebruikt dan de andere auteur. Zonder lemmatisering zou de onderzoeker zelf op zoek moeten gaan naar alle verschillende vormen en daarvan
een nieuwe berekening moeten maken.
12 Zie Van Dalen-Oskam en Van Zundert 2004.
13 	Het voordeel van onze webapplicatie is dat de onderzoeker niet zelf hoeft uit te denken in welk
formaat dat coderen precies moet gebeuren. Wij zullen nog zorgen voor een downloadfunctie waarmee het verrijkte bestand in XML-formaat ter beschikking kan komen van onderzoekers die wel de
ICT-kennis hebben om zelf hun bestanden verder te manipuleren. Tot die tijd kunnen onderzoekers
die hun tekst binnen Autonom verrijken bij ons terecht voor een versie van het verrijkte bestand.
Wij zijn van mening dat onderzoekers de mogelijkheid moeten hebben om te doen wat ze het best
kunnen: het interpreteren van tekst of taal, en niet ook nog eens een opleiding XML e.d. moeten
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volgen om met de moderne ICT-mogelijkheden aan de slag te kunnen gaan. Het aanbieden van
gebruiksvriendelijke webapplicaties is onzes inziens daarom essentieel als men het gebruik van de
nieuwe mogelijkheden wil bevorderen, meer nog dan het aanleveren van tekstcorpora (zie ook de
laatste noot in deze bijdrage). Zoals hierboven bleek, konden wij met een inspanning van 30 minuten een bestand formatteren voor ons onderzoek. Het lemmatiseren van de tekst in kwestie kostte
tweehonderd maal zoveel tijd. En het ontwikkelen van de webapplicatie waarin dit mogelijk was,
kostte natuurlijk nog veel meer. Zolang we nog moeten wachten op een volledig gelemmatiseerd en
gecodeerd tekstcorpus maakt deze webapplicatie het toch mogelijk het onderzoek verder voort te
zetten en de nieuwe mogelijkheden van ICT voor deze disciplines te verkennen.
14 	Zoals in noot 10 is gezegd, stelde Duinhoven (2001, 57-60) dat de overgang zich heeft voltrokken in
vers 10.873. Onze meting van de lexicale rijkdom heeft vooralsnog geen aanwijzingen opgeleverd
die de mening van Duinhoven kunnen bevestigen.
15 Van Es 1957, II, 353.
16 Hogenbirk 2004, 127-161.
17 Hogenbirk 2004, 168, noot 561.
18 	Het zou het mooiste zijn als er in een omvangrijk project op relatief korte termijn een verrijkt corpus met literaire teksten uit alle periode van de Nederlandse letterkunde beschikbaar zou komen.
Dat dat in de praktijk heel erg lastig is blijkt wel uit de ontwikkeling van het corpus waaraan op het
Instituut voor Nederlandse Lexicologie al enige tijd wordt gewerkt, en waarin ook literaire teksten
opgenomen zullen worden (vgl. o.a. Van Dalen-Oskam e.a. 2002 en Kruyt 2004). Mijns inziens
is het kernprobleem dat corpusbouwers graag zelf volledige controle over alle aspecten van het
corpus willen houden en op alle mogelijkheden voorbereid willen zijn. Het is onmogelijk om bij
het ontwikkelen van een tekstcorpus te anticiperen op álle vragen die onderzoekers zouden willen
stellen. Wij hebben ervaren dat dergelijke vragen al tijdens het proces van beantwoording nieuwe
vragen oproepen; dat leidt tot de conclusie dat het uitputtend coderen met het oog op onderzoek
niet alleen een praktische, maar zelfs een theoretische onmogelijkheid is. We vermoeden dat de corpussamensteller de vraag om in een corpus ook dialoog te coderen alleen van een taalkundige zou
verwachten en niet van letterkundig georiënteerde onderzoekers zoals wij zijn. Als corpusverrijkers
op alles voorbereid willen zijn en heel diep zouden willen taggen, dan stelt dat de mogelijkheid om
onderzoek te doen alleen maar uit. Ook bij beschikbaarstelling van het corpus-in-ontwikkeling is de
onderzoeker voor het beantwoorden van zijn vragen afhankelijk van de workflow van de corpusmakers. En de volgorde van het aanbrengen van nieuwe verrijking zal slechts bij uitzondering volledig
overeenkomen met het natuurlijk verloop van een specifiek onderzoek.
19 Een onderzoeksprogramma in deze richting is momenteel in voorbereiding.
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Een alternatief spookverhaal
Postmoderne kenmerken in
Kellendonks Letter en Geest.
Arne op de Weegh

1 Inleiding
Een geleerd man, Grootes genaamd, heeft ooit betoogd dat de Neerlandistiek de
gegevens die de vakbeoefening produceert, bij tijd en wijle moet herordenen in
synthetiserende overzichten, wil men het contact met de ruimere wetenschappelijke en culturele gemeenschap waarbinnen men werkt, niet verliezen en nieuwe
generaties een houvast verschaffen in de chaos der verschijnselen.1 Frans Kellendonk daarentegen vond het onzinnig om literatuurgeschiedenis te schrijven in de
vorm van stromingen, omdat die stromingen veel te grove abstracties zouden zijn,
terwijl het waardevolle van een literair werk juist in het individuele zit.2 Deze opvatting gaat er echter aan voorbij dat het nut heeft te beschrijven wat auteurs met
elkaar gemeen hebben, al was het maar omdat het individuele pas zichtbaar wordt
tegen de achtergrond van het gemeenschappelijke.
In zijn studie Het postmodernisme in de Nederlandse en Vlaamse roman (1999) onderzoekt Bart Vervaeck honderd Nederlandstalige romans op postmodern geachte
aspecten, te weten mens- en wereldbeeld, taalopvatting, het vertellen, metafictie, tijd
en intertekstualiteit. Vervaeck is zich bewust van het door Kellendonk verwoorde
bezwaar, want in de inleiding zegt hij doelbewust zijn toevlucht te hebben genomen
tot te grote vereenvoudigingen teneinde het postmodernisme van het modernisme
te onderscheiden, om zo bepaalde zaken scherper te kunnen stellen en daarmee een
beter begrip van de postmoderne werkwijze mogelijk te maken.3 Het siert Vervaeck
dat hij expliciet wijst op de zwakke punten van zijn benadering, al maakt dat die
punten niet minder zwak. Of een karikaturale voorstelling van een zaak bijdraagt
tot een beter begrip van die zaak, blijft dan ook de vraag. Die methode mag dan tot
een grotere helderheid leiden, dit gaat onvermijdelijk ten koste van een navenant
kleinere betrouwbaarheid. Een andere onvermijdelijkheid is dit: al is het Vervaeck er
niet om te doen te bepalen welke auteurs wel en niet postmodern zijn, de keuze van
zijn corpus laat – hoe impliciet ook – hierover een opvatting zien.
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Toch waagt Vervaeck zich ook aan expliciete classificering, waarbij hij weinig
consistent te werk gaat. Vervaeck heeft zich ‘een vaag concentrische voorstelling’
van het domein gemaakt, waarbij Jongstra en Februari de meest typische postmoderne auteurs zijn en auteurs daaromheen gerangschikt worden naarmate het
postmoderne gehalte afneemt, tot met Nooteboom en Krol de rand van het veld
in zicht komt.4 In contrast met deze graduele voorstelling, stelt Vervaeck die rand
dan als een vrij scherpe grens voor. Zo sluit hij Kellendonk van het postmodernisme uit omdat hij modernistische trekken zou vertonen, maar gaat voorbij aan de
eveneens aanwezige postmodernistische kenmerken. Ook is Vervaecks taxatie van
modernistische kenmerken bij Kellendonk voor tegenspraak vatbaar. Ten onrechte
schrijft Vervaeck Kellendonk ‘een geloof in een grond en een vooraf bestaande
feitelijkheid’ toe dat hem van het postmodernisme onderscheidt.5 Bij Kellendonk
is echter geen sprake van geloof, zij het dat dit ongeloof steevast gepaard gaat met
de overtuiging dat men zonder zo’n geloof geen bestaan kan opbouwen. Dit standpunt leidt tot een ironische omgang met tradities die Vervaeck verkeerd inschat
wanneer hij zegt dat die ironie ‘geen uitwissing van verschillen of hiërarchieën
[impliceert]. Kellendonks geschiedenisopvatting ‘behoudt het vooraf bestaande en
de traditie,’ zegt Vervaeck. In een essay noemt Kellendonk oorsprong en doel van
de geschiedenis echter ‘verzinsels’ (934).6 Volgens Vervaeck handhaaft Kellendonk
‘een duidelijke grens tussen fictie en realiteit, dat wil zeggen tussen het universum
van de roman en de “andere wereld die het boek omringt”’. Maar Kellendonks
formulering laat juist in het midden waar de grens wordt getrokken. Vervaeck veronachtzaamt de literaire constructie en schrijft daardoor uitspraken en opvattingen
van Kellendonks personages en vertellers al te gemakkelijk aan de auteur zelf toe.
Het laatste citaat is afkomstig uit de korte roman Letter en Geest. Een spookverhaal
(1982), waarin onder meer de grens tussen fictie en realiteit een thema is. Aan de
hand van dit individuele werk kan Kellendonks positie ten opzichte van het postmodernisme worden belicht, met name omdat Kellendonk dit werk een centrale plaats
in zijn oeuvre toekent, zo blijkt uit het voorwoord van zijn verzameling essays De
veren van de zwaan (1987). ‘De drie stukken waarmee deze bundel besluit,’ zo deelt
hij daar mede, ‘hebben geloof en ongeloof als thema. Ze zijn voortgekomen uit
mijn romans Letter en Geest en Mystiek lichaam. Deels zijn ze rationalisaties achteraf,
deels denken ze erop voort’ (721).
In publicaties over deze roman staan vooral intertekstuele kenmerken centraal,
een belangrijk aspect in Kellendonks gehele oeuvre. Gezien het grote belang dat
Vervaeck aan intertekstualiteit toekent als het onmisbare sluitstuk van de postmoderne roman,7 is het dan ook jammer dat hij niet ingaat op dit aspect bij Kellendonk. Opsporing en duiding van postmoderne intertekstuele transformaties in Letter en Geest is ook het doel van dit artikel, waarbij de publicatie van Dewaide (1995)
over de mythe van Phaëton mijn vertrekpunt vormt. Eerst voorzie ik dat artikel van
enige aanvulling, om later het verband met verwijzingen naar de bijbel beter te
kunnen laten zien (2). Vervolgens traceer ik Kellendonks bijbels en ga ik in op de
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cursieve bijbelcitaten in de roman (3), waarna de bijbelpassages waarop de roman
in de titel en elders zinspeelt, aan bod komen (4). In de voorlaatste paragraaf geef
ik mijn visie op de genreaanduiding uit de ondertitel van het boek (5), waarna de
laatste paragraaf ingaat op markante kenmerken van de verteltechniek (6). In de
conclusie gebruik ik mijn bevindingen om kort in te gaan op de problemen die zich
voordoen bij de literair-historische situering van proza in het modernisme dan wel
het postmodernisme (7).

2 Phaëton
Letter en Geest speelt zich af in de universiteitsbibliotheek waar hoofdpersoon
Felix Mandaat invalt als vakreferent Germaanse Talen. Het gaat hem niet om de
werkzaamheden zelf, maar om de werkkring, waardoor hij hoopt opgenomen te
worden in een gemeenschap. Niet alleen de zielloze wijze waarop Mandaat zijn
werk doet, verhindert dat zijn collega’s – voorzien van Bordewijkiaanse namen als
Schiettekatte en Qualing - hem volledig accepteren, ook zijn gesloten natuur en
de tijdelijke aard van zijn dienstverband vormen een belemmering. Wanneer hij er
niet in slaagt om Van Uffel, de collega met wie hij het meeste contact heeft, ervan
te overtuigen dat er in het magazijn een spook rondwaart, groeit zijn isolement.
Toch krijgt hij uiteindelijk een vast dienstverband aangeboden, dat hij teleurgesteld
afwijst. De roman eindigt abrupt, wanneer Mandaat na zijn laatste treinrit naar huis
als vastgenageld op het perron blijft staan.
Slechts eenmaal in de roman doorbreekt Mandaat zijn zwijgzaamheid, als hij
tijdens een lunchpauze een verhaal vertelt over zijn grootvader, die vlak voor de
oorlogsjaren in Duitsland moest werken. Dewaide (1995) heeft laten zien dat dit
verhaal exemplarisch is voor de hele roman: Mandaats problemen met de taal en
zijn onmacht om contact met zijn omgeving te krijgen (thematiek), de nadrukkelijke gekunsteldheid (poëticaal niveau), de beeldspraak met dwaalster en spook
(symboliek), het is allemaal terug te vinden in het verhaal, dat dan ook als een
mise en abyme van de roman opgevat moet worden.8 Ook gaat Dewaide in op
de rol van de mythe van Phaëton waarop Mandaat zinspeelt, maar zij heeft er te
weinig oog voor dat zowel de verwerking van de mythe als die van het verhaal over
de grootvader consequent plaatsvindt via omkeringen of transformaties. Hierdoor
blijft het een en ander onopgemerkt en het is daarom nuttig haar werk op dit punt
eerst aan te vullen, alvorens de volgende stap in de interpretatie van de roman te
zetten en vast te stellen in hoeverre Letter en Geest moet worden begrepen vanuit de
samenhang tussen de mythe en de bijbelse stof, waarnaar verwezen wordt.
In de versie van Ovidius houdt de mythe van Phaëton het volgende in.9 Aan
het begin van het tweede boek van Ovidius’ Metamorphosen staat Phaëton voor het
paleis van zijn vader, de Zon, met het verzoek om een keer in diens plaats op de
zonnewagen te mogen rijden. Deze rit loopt slecht af, want Phaëton blijkt niet in
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staat de paarden in toom te houden. Het span nadert de aarde te dicht en schroeit
de planeet. Door de toenemende hitte verliest Phaëton meer en meer de controle
over het span, totdat Zeus zich genoodzaakt voelt in te grijpen en met een bliksemschicht een einde maakt aan zowel de rit als het leven van Phaëton.
Wanneer Mandaat nu het verhaal over zijn grootvader vertelt, legt hij aan het
begin de noodlottige afloop al vast door aan de mythe te refereren.10 Volgens
Dewaide ondergaat de mythe bij de omzetting naar het grootvaderverhaal een
transformatie, daar het verhaal over de zoon van de Zon nu betrekking heeft op
een gewone sterveling die op zijn motorfiets naar huis rijdt.11 Er zijn echter meer
van deze transformaties of omkeringen. Raakt Phaëton bevangen door de hitte, bij
grootvader is het de vrieskou die hem kwelt.12 Verder is van belang dat grootvader,
wil dit verhaal een echte mise en abyme zijn, ook een invaller is. Grootvader werkt
in Duitsland en neemt dus de plaats in van een Duitser. Hierbij doen zich twee
omkeringen voor: nam Phaëton op eigen initiatief de plaats in van iemand die
ook zelf aanwezig was, grootvader neemt onder dwang een vacante plaats in in het
Duitse arbeidsproces: ‘“Romme was toen minister van sociale zaken en als je niet in
Duitsland wilde werken, dan had je ook geen recht op steun”’ (269).
Net als in het grootvaderverhaal zal ook aan het begin van de roman een verwijzing naar de mythe te vinden moeten zijn, die Mandaats lot van meet af aan bezegelt.
Op zijn eerste dag krijgt Mandaat een rondleiding waarbij hij aan iedereen wordt
voorgesteld. De beschrijving van mevrouw Qualing, Mandaats assistente, verwijst
naar Zeus: ‘De krullen van het telefoonsnoer zigzagden weg uit haar hand, als een
bliksemschicht’ (211).13 Weer gaat het om een transformatie: niet een god beschikt
over Mandaats lot, maar iemand die hiërarchisch onder hem staat. Ook deze observatie laat zich met een andere aanvullen. Het gebouw waar Mandaat komt invallen,
reeds in de tweede alinea van de roman beschreven, kan ‘op geen enkele superlatief
aanspraak maken’ met zijn gevel ‘van doodgewone waalsteen’ die ‘probeert iets te
hebben van een gevel uit een waardiger tijd’ (203). Het laat zich raden welke tijd
bedoeld is: het paleis waar Phaëton zijn opwachting maakt, is van goud en zilver
met een gevel van ivoor. Binnen treft Phaëton de Zon aan, omringd door de Dagen,
Maanden, Jaren, Eeuwen, Uren, alsmede de seizoenen. Mandaat stuit bij zijn entree
op een alledaagser entourage, als na het poetsen ‘de werksters, leunend op hun zwabbers, nog wat staan na te keuvelen bij de portiersloge’ (203).
Vermeldenswaard is nog de route van grootvaders motorrit. Zowel grootvader
als Mandaat is op zoek naar warmte, Mandaat in de figuurlijke zin van een gemeenschap, grootvader letterlijk. Maar omdat grootvader zo bevroren is, passeert hij ‘de
ene afslag na de andere, de warme weerschijn van zo’n vijf zes steden trekt aan zijn
neus voorbij’ (272) zonder dat hij in staat is zo’n afslag te nemen. Mandaat, in emotionele zin bevroren door onverschilligheid, mist zijn afslagen doordat hij afstand
tot zijn collega’s houdt: zijn weigering iemands brieven te vertalen (218), zijn
eeuwige zwijgzaamheid, de belangstelling van een meisje niet opmerken (285). De
omkering bestaat er nu uit dat grootvader ook de afslag die hij had moeten nemen
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om thuis te komen, voorbij rijdt (273). Hierdoor wijkt grootvader af van zijn vaste
route en komt op een doodlopend spoor, maar Mandaat blijft door een gemiste
afslag juist op zijn route, waarvan het doodlopen van tevoren vaststaat vanwege de
tijdelijke aard van zijn dienstverband. De afwijking die hem in de vorm van een
vaste betrekking aangeboden wordt (268), is de belangrijkste afslag: neemt hij het
aanbod aan, dan is hij niet langer tijdelijk en zal mevrouw Qualing haar houding
moeten wijzigen.
Kenmerkend voor de symmetrische bouw van Letter en Geest is dat de overeenkomsten met de mythe aan het begin van de roman, tegen het einde een parallel
vinden in overeenkomsten met het grootvaderverhaal. Voorafgaand aan zijn laatste
motorrit is grootvader ‘“een biertje gaan drinken en nog een biertje”’ (270) en eenmaal op zijn voertuig zit hij nog te denken aan de vechtpartij (271) die hij net heeft
beleefd. Analoog hieraan is ‘in het café waar ook de betaaldagen worden gevierd,
een afscheidsborrel’ (279-280) voor Mandaat gehouden, waarover hij in zíjn voertuig eveneens namijmert. Beiden denken tijdens hun laatste rit aan de dood, grootvader door ‘“Tod, gehe zuvor”’ (270) te prevelen, Mandaat door te bedenken dat er
in de trein niemand aanwezig is in wiens armen hij zou willen sterven (277). Tegen
het einde van grootvaders weg staan walsen en betonijzer, Mandaat ontmoet aan
het einde van zijn laatste rit een zwerver die een geluid maakt als ‘een betonmolen
op volle toeren’ (286). Mandaat voert dit grootvaderscenario op, totdat hij helemaal aan het slot als vastgenageld blijft staan op een perrontegel (287). Grootvader
was dan ook tegelzetter (269).

3 Kellendonks bijbels
Wanneer een schrijver voor een bron op een vertaling is aangewezen, loont het de
moeite diezelfde vertaling te gebruiken, al was het maar omdat precisie hieromtrent de kans kleiner maakt dat allusies – en daarmee interpretatieve aanwijzingen
– onopgemerkt blijven. Vertalingen kunnen niet alleen aanzienlijk verschillen in
toon en formulering, ook eventuele inleidingen en aantekeningen kunnen invloed
hebben gehad op de opvatting die een auteur van zijn bron heeft. Dergelijke verschillen doen zich voor bij elke vertaling, maar voor de bijbel komt daar nog bij
dat de tekstpresentatie aanzienlijke variatie te zien kan geven: de ene versie voegt
aan de nummering slechts wat koppen toe, de andere daarentegen deelt de bijbelboeken in in een sterk hiërarchische structuur van afdelingen, delen, paragrafen
en koppen, totdat vrijwel elke alinea van een kop is voorzien. Aldus ontstaat een
overzichtelijk geheel dat de lezer zowel houvast als sturing biedt. Alle reden dus om
eerst vast te stellen welke bijbel of bijbels Kellendonk gebruikte.
In zijn beschrijving van Kellendonks bibliotheek, vermeldt Braches (1991) dat
diens collectie theologie voornamelijk bestond uit ‘Rooms-katholieke geloofsbronnen: een Misboek, de Heilige Schrift, teksten van kerkvaders en hedendaagse
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denkers. Een exemplaar van de Statenvertaling stond wat terzijde.’14 Deze constatering komt overeen met wat Kellendonk zelf, in zijn opstel ‘Idolen. Over het
tweede gebod’, over zijn bijbel zegt: ‘Mijn bijbelvertaling, in 1937 uitgegeven door
de apologetische vereniging “Petrus Canisius”, monkelt in een voetnoot dat het
voorschrift door de farizeese joden veel te slaafs is uitgelegd als een verbod op
alle beelden’ (849, Kellendonks cursivering). De Heilige Schrift is inderdaad de titel
van de Canisiusbijbel, waarin de monkelende voetnoot is te vinden onder Exodus
20:4 en de gegevens over de Canisiusvereniging op de titelpagina staan. Bovendien
komen in Kellendonks werk enkele malen gecursiveerde citaten uit deze bijbel
voor, namelijk Jesaja 59:4-5, geciteerd in Mystiek lichaam (441, 443, 445) en Job 7:6,
geciteerd in het verhaal ‘Buitenlandse dienst’ (533). Ook Letter en Geest bevat zo’n
cursief citaat, namelijk Jesaja 34:4 (278).
Letter en Geest bevat echter nog een ander cursief citaat en dat is niet aan de
Canisiusbijbel ontleend: de aanhaling van Openbaringen 6:14 (284) is naar de –
eveneens katholieke – Willibrordvertaling.15 Verder bevat de lezingencyclus Geschilderd eten veel bijbelcitaten, waarvan de herkomst strookt met de visie van Buwalda
(1994), dat het betoog van Kellendonk Vondels leerdicht Altaergeheimenissen slechts
als aangrijpingspunt heeft, maar in feite over Kellendonks poëticale opvattingen
gaat. Zolang Kellendonk het heeft over passages waarop Vondel zinspeelt, Jesaja
6:1-4 (882) en 63:2-3 (909-910), citeert hij een bijbelvertaling uit Vondels tijd,
namelijk de Statenbijbel, maar in de overige gevallen, die niet strikt met Vondel
van doen hebben, schakelt Kellendonk prompt over op afwisselend de Canisius- en
Willibrordbijbel. Deze vertalingen komen in twee gevallen zo sterk overeen dat niet
te zeggen is welke versie Kellendonk citeert, namelijk de inzet van het Johannes
evangelie (914) en Openbaringen 4:2-3, dat Kellendonk zowel inkort als uitbreidt:
‘En zie, in de hemel stond een troon, en op die troon was iemand gezeten, van
aanschijn gelijk sneeuwwitte jaspis- en bloedrode sardis-steen’ (909). Kellendonk
citeert deze passage in het kader van een verhandeling over de symboliek van de
kleuren rood en wit en de nadrukkelijke kleuraanduidingen zijn dan ook toevoegingen van zijn hand.
Tracering van de overige bijbelcitaten uit de Vondellezingen levert het volgende
rijtje op. In de eerste van de drie lezingen wordt Exodus 4:16 (886) geciteerd uit de
Canisiusbijbel. In de tweede lezing gebeurt iets opvallends: Kellendonk citeert Johannes 6:55 (902) uit de Canisiusvertaling, maar haalt in dezelfde alinea vers 60 en 63
aan uit de Willibrordvertaling. In de derde lezing, ten slotte, komt Matteüs 17:5 (912)
uit de Canisiusbijbel, waaruit Kellendonk tevens de informatie over de berg Tabor
overneemt (de Willibrordversie vermeldt geen naam). Matteüs 5:17 (914) komt uit
de Willibrordbijbel, maar vers 40 en 41 (925-926) weer uit de Canisiusbijbel.
Het grillige patroon maakt duidelijk dat Kellendonk beide bijbelvertalingen
naast elkaar gelegd moet hebben en per zin zijn voorkeur bepaalde.16 Waarschijnlijk beschikte Kellendonk alleen over het Nieuwe Testament in de Willibrordversie,
want aanhalingen uit het Oude Testament zijn nooit naar de Willibrordbijbel.
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Deze indruk wordt versterkt als men bedenkt dat de basis van Kellendonks bijbelscholing ligt in diens jaren bij de paters dominicanen van het Sint-Dominicuscollege te Nijmegen (1963-1969).17 De Willibrordvertaling van het Nieuwe Testament
verscheen in 1961, de hele bijbel pas in 1975.

3.1 Cursieve citaten in Letter en Geest
De hierboven beschreven werkwijze is relevant voor de interpretatie van Letter en
Geest. Door de beide vertalingen van Openbaringen 6:14 met elkaar te vergelijken
kan worden beredeneerd waarom Kellendonk verkoos de Willibrordversie te citeren en wat zijn bedoeling met het citaat was. Het citaat luidt als volgt: En het uitspansel kromp ineen als een boekrol die wordt opgerold. (284, Kellendonks cursivering). Het
maakt deel uit van de passage over het openen van het zesde zegel. Deze luidt in
de Willibrordvertaling als volgt.
12 En ik bleef toezien, toen Hij het zesde zegel opende: en er ontstond een hevige aardbeving.
En de zon werd zwart als een haren zak en de maan werd geheel als bloed.
13 	En de sterren van de hemel vielen op aarde als late vijgen, door een stormvlaag van de boom
geschud.
14 En het uitspansel kromp ineen als een boekrol die wordt opgerold, en alle bergen en eilanden werden
van hun plaats gerukt.

Anders dan de Canisiusbijbel, markeert de Willibrordbijbel citaten uit het Oude
Testament door ze in cursief te zetten en de vindplaats in de kantlijn te vermelden
(de Canisiusversie bevat geen verwijzing). Het cursieve gedeelte in dit citaat betreft
Jesaja 34:4, waaruit Kellendonk de laatste twee regels (278) uit de Canisiusvertaling
citeert. In zijn geheel luidt het vers als volgt.
De hemel wordt opgerold als een boekrol,
Heel zijn heir stort omlaag:
Zoals het blad van de wijnstok valt,
Het verdorde loof van de vijg.

Omdat Kellendonk de twee regels achter elkaar zet, moet hij van de komma een punt
maken. Op grond van het onderlinge verband wordt duidelijk waarom hij de Willibrordvertaling van Openbaringen aanhaalt. Hier volgt de Canisiusvertaling daarvan.
13 	de sterren des hemels vielen neer op de aarde, zoals een vijgeboom zijn onrijpe vijgen laat
vallen, als hij door een sterke wind wordt geschud;
14 	de hemel kromp samen als een boek, dat zich oprolt; alle bergen en eilanden vloden weg
van hun plaats.
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Om drie redenen is de Willibrordvertaling te prefereren. Ten eerste rijmt ze met
haar ‘late vijgen’ beter op het ‘verdorde loof van de vijg’ dan de ‘onrijpe vijgen’
van de Canisiusvertaling. De andere twee redenen staan in de door Kellendonk
geciteerde zin: in het woord ‘uitspansel’ zijn ook de sterren inbegrepen, wat met
‘hemel’ niet per se zo is. Verder past ‘boekrol’ beter bij ‘oprollen’ dan ‘boek’.
Deze bijbelpassages ondersteunen drie verschillende aspecten van de roman.
Ten eerste slaat het uitspansel met de vallende sterren een brug tussen Mandaat,
grootvader en Phaëton. Ten tweede onderstreept de vergelijking van uitspansel en
boekrol het metafictionele aspect. Bij de beschrijving van een leeservaring van de
jonge Mandaat werd het wit van papier al met het licht van de zon vergeleken (214)
en door de van tevoren vastliggende afloop van Mandaats dienstverband lijkt dit
op een gedoofde ster waarvan het licht nog te zien is. Hijzelf beschouwt het dienstverband als een boek: ‘Iets om dicht te klappen, bij te zetten en, wie weet, nooit
meer in te kijken’ (279). Ten derde vestigen de citaten vanwege hun samenhang
de aandacht op de parallellen tussen de romancontext waarin zij staan, die in beide
gevallen betrekking hebben op Mandaats onwil zijn lot in eigen hand te nemen,
in het ene geval (278) zelfs letterlijk, want de passage gaat over het luisteren naar
winnende lotnummers in een loterij, in het andere geval (284) laat Mandaat zich
niet door Molhuysen overhalen te blijven.

4 Letter en Geest
Gewoonlijk voorzag Kellendonk zijn werken van titels die uit twee onderdelen
bestaan waarvan de onderlinge relatie in het werk wordt onderzocht: De nietsnut,
Namen en gezichten, Mystiek lichaam, Geschilderd eten. De titel van Letter en Geest is
ontleend aan de bijbel, namelijk aan de afkondiging door Paulus van het Nieuwe
Verbond van de Heilige Geest in 2 Korintiërs 3:6.18 De Willibrordversie van de pas19
sage luidt als volgt.
6 	Hij [God] is het die ons bekwaam heeft gemaakt dienaars te zijn van een nieuw verbond,
niet van de letter maar van de Geest. Want de letter doodt, maar de Geest maakt levend.
7 	Welnu, de dienst van de dood, waarvan de oorkonde op stenen gegrift stond, ging reeds
met zulk een heerlijkheid gepaard, dat de kinderen van Israël niet konden opzien naar
het gelaat van Moses wegens de luister die ervan uitstraalde; en toch zou deze weldra weer
verdwijnen.
8

Hoeveel te heerlijker moet dan de dienst van de Geest zijn!

Vers 6 kan de indruk wekken dat er sprake is van een tegenstelling tussen letter
en Geest, maar het vervolg laat zien dat het om een vervolmaking gaat. De Willibrordvertaling benadrukt dat ook het oude verbond al in heerlijkheid is geweest.
De Canisiusversie laat dit niet alleen in het midden door vers 7 als een voorwaar241
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delijke zin te vertalen (wanneer dit al in heerlijkheid is geweest), ook plaatst zij in
de voetnoten het verbond des Geestes ‘tegenover het voorbijgaand en krachteloos
Verbond der letter’. Volgens een noot in de Willibrordversie kent de frase ‘de letter
doodt’ een dubbele betekenis, namelijk ‘omdat zij enerzijds tegen de overtreders
de doodstraf uitspreekt [...] en anderzijds, in Paulus’ hypothese, verstoken is van de
Geest en zijn genade’. Om deze laatste betekenis draait het in de roman, zoals blijkt
uit de verwijzingen naar het oude (4.1) en naar het nieuwe verbond (4.2).

4.1 Mandaat en Mozes
De bijbelse context van de titel is een prominente, maar niet de enige verwijzing naar
Mozes. De jonge Mandaat ligt ‘s zomers graag te zonnen bij een rivier en op een keer
komt een vrouw bij hem zitten die hem meelokt. ‘“De dochter van de Farao”’ (249),
denkt Mandaat, een allusie op een bekende gebeurtenis uit Exodus 2.20
5 	Toen nu de dochter van Farao de Nijl inging om te baden, terwijl haar slavinnen langs de
oever van de Nijl op en neer wandelden, zag zij het mandje tussen het riet, en liet het door
haar dienstmeisje halen.

Een eerdere beschrijving van de zonnende Mandaat maakte al melding van zijn
gewoonte ‘een stil plekje tussen het riet’ (214) te kiezen.
Alvorens de relevantie van het Mozesspoor voor Mandaats dienstverband te
bepalen, ga ik na of dit spoor zich ook laat onderkennen in het grootvaderverhaal,
dat immers de roman in een notendop bevat. Er zijn enige globale overeenkomsten met twee elementen uit Exodus, te weten de slavernij in Egypte en de tocht
door de Rode Zee. Zoals reeds vermeld was grootvader in de crisisjaren gedwongen in een ander land te werken als tegelzetter, waarmee hij enigszins lijkt op het
volk Israël, dat in Egypte als slaaf ‘in leem en tichels’ (Exodus 1:14) te werk werd
gesteld. Ten tweede raakt grootvader – als getuige dan wel deelnemer - betrokken
bij een vechtpartij. Iets soortgelijks gebeurt in Exodus 2:11-15, waarbij Mozes na
een moord op de vlucht slaat. Een derde parallel is de bevrijding van Israël door
Mozes, een vertegenwoordiger van God. Tijdens zijn motorrit overweegt grootvader ook de hulp van een vertegenwoordiger van de Heer, namelijk de pastoor, in te
schakelen om geld te krijgen dat hij al een half jaar tegoed heeft van een fabrikant
voor wie hij gewerkt heeft, ‘die uitzuiger’ (271).21 De motorrit vertoont gelijkenis
met de uittocht: in Exodus 14:21-22 splijt God de zee en het volk trekt ‘droogvoets
midden door zee, daar de wateren aan hun rechter- en hun linkerzij als een muur
bleven staan’. Ook grootvader weet zich op zijn motor omringd door water, zij het
in vaste vorm: ‘Overal om hem heen ligt sneeuw, zover het oog reikt’ (271). Een
andere overeenkomst is de koersbepaling: gaf God in de gedaante van een vuurzuil
’s nachts de weg aan (Exodus 13:21), voor. Grootvader is Eridianus ‘het sterrenbeeld
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waar hij steeds recht opaan zal koersen en dat hem weer thuis zal brengen’ (271).
Ten slotte doet zich ook een omkering voor. Grootvader wenst zijn nageslacht geen
vrijheid, maar juist de onvrijheid toe: hij hoopt dat de oorlog snel uitbreekt en zijn
zoons, die nu kermissen afstruinen, gemobiliseerd worden (272).
De roeping van Mozes om het volk uit Egypte te leiden vindt plaats in Exodus 3
en 4. Aanvankelijk tracht Mozes onder het mandaat uit te komen, onder meer door
in Exodus 4 zijn gebrek aan verbale gaven in het geding te brengen.
10 	Maar Moses sprak tot Jahweh: Ach, Heer, ik ben helemaal niet welbespraakt, ik ben het
vroeger nooit geweest, en ben het ook nu nog niet al hebt Gij tot uw dienaar gesproken; ik
ben slechts een stamelaar.

Met hetzelfde gebrek is Mandaat behept, maar in tegenstelling tot hem krijgt
Mozes hulp.
14 	Toen ontstak Jahweh in toorn tegen Moses en sprak: Is uw broeder Aäron, de Leviet, er ook
niet? Ik weet, dat hij gemakkelijk spreekt! Zie, hij komt u al tegemoet, en verheugt zich er
op, u weer te zien.
15 	Tot hem zult ge spreken, en hem de woorden in de mond leggen; Ik zal u bijstaan, u en
hem, als ge moet spreken, en u beiden ingeven wat ge moet doen.
16 Hij zal voor u het woord tot het volk richten; hij zal uw tolk, en gij zult zijn God zijn.22

Uit zijn familiegeschiedenis blijkt dat Mandaat niet over zo’n tolk beschikt: ‘Hun
eerste kind werd dood geboren. Daarna kwam hij’ (204). Wel kent Mandaat een
sterk verlangen om met zijn tweeën te zijn en schaamte over zijn eenzaamheid. Bij
bakker en slager koopt hij steeds twee stuks van een product (206) en zijn zakelijke
brieven zijn gesteld in een ‘Siamees meervoud’ (205). Gedurende zijn dienstverband steekt dit verlangen de kop op als hij het verhaal over de grootvader gaat vertellen. In zijn nervositeit wenst hij een bol sokken te zijn (269), een mooi voorbeeld
van een onafscheidelijk paar waarvan de losse delen in hun eentje nutteloos zijn.
De transformatie van het Mozesverhaal tekent Mandaat als ongeschikt om
iemand te vervangen die Brugman heet, wat dan ook blijkt uit zijn activiteiten.
Zijn werkzaamheden als vakreferent Germaanse Talen behelzen voornamelijk
talige activiteiten als het doen van bibliografische naspeuringen en het lezen van
de boekbesprekingen in geleerde tijdschriften (219). In de overblijvende tijd weigert hij vertaalwerk voor een collega te verrichten. Hij leest wel de biografieën van
romantische dichters, maar niet hun werk zelf (220). Behalve het gebrek aan liefde
voor zijn werk, blijft ook de tijdelijke aard van zijn dienstverband een sta-in-de-weg
om in de werkkring te worden opgenomen.
Mandaats gebrek aan geloof in taal en dus in zijn werk krijgt ook gestalte via de
literaire constructie. Volgens Kralt (1988) is het personage Van Uffel ‘in verschillende opzichten het spiegelbeeld van Mandaat’, hetgeen blijkt uit een groot aantal
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parallellen.23 Ik noem er vijf. Ten eerste hebben beiden een opzichtig symbolische
naam: Van Uffel heet Latour, overdreven toepasselijk voor zijn functie als verzorger
van rondleidingen. Mandaat heet Felix, Latijn voor ‘gelukkig’, een overdreven contrast daar van een gelukkig mandaat geen enkele sprake is. Ten tweede zijn beiden
waarnemer: Mandaat als invaller, Van Uffel als voyeur.24 Ten derde vallen ze allebei
op een cruciaal moment aan twijfel ten prooi, Mandaat wanneer hem een vaste aanstelling wordt aangeboden (268), Van Uffel tijdens zijn priesterwijding (258). Ten
vierde blijft Mandaat aan het slot ‘als vastgenageld’ op een perron staan; ook Van
Uffel ‘verstijft’ (265) op een perron. Ten slotte: als Mandaat op een stelling staat,
is dat ‘een constructie die hij voor geen cent vertrouwt’ (213). Even daarvoor had
Van Uffel de vraag, gesteld wie of wat garandeert ‘“dat wat hier staat, in deze stellingen, geen volstrekt onbegrijpelijke nonsens is”’ (212). Door de meerduidigheid
van het woord ‘stellingen’ dat zowel kan doelen op stellingen waarin boeken staan
als op stellingen ìn boeken, krijgt de zin bovendien iets van de frase ‘een brein in
een brein om een brein’ die Mandaat overdenkt (230).
Deze overeenkomsten met Van Uffel hebben een specifieke functie. Van Uffel
preekt wel eens stiekem in de bibliotheek over “ijdelheid en najagen van wind”’
(212) uit het nihilistische bijbelboek Prediker. Van Uffel is geen twijfelaar, maar
een nihilist pur sang en vanwege zijn functie als spiegelbeeld van Mandaat geldt
die instelling ook voor de laatste. Van Van Uffel is dan ook “nog nooit één letter
gedrukt” (207), dit in scherp contrast met andere personages, die wel door passie
gedreven worden.

4.2 De Heilige Geest
Op de leeszaal is het ‘altijd Pinksteren’ (220), een verwijzing naar Handelingen 2:14, welke passage in de Canisiusvertaling net iets bondiger is dan de Willibrordversie
en als volgt luidt.
1

Toen de dag van het pinksterfeest was aangebroken, waren ze allen op één plaats bijeen.

2 	Eensklaps kwam er een geruis uit de hemel als van een hevige windvlaag, en vulde het hele
huis, waar ze waren vergaderd.
3 	Vurige tongen verschenen hun, spreidden zich rond, en zetten zich op ieder van hen
neer.
4 	Allen werden vervuld van den Heiligen Geest, en begonnen verschillende talen te spreken,
naar gelang de Geest hen liet spreken.

De echo van deze passage is in de beschrijving van de leeszaal duidelijk herkenbaar.
Zo gaat het neerdalen van de Geest met windvlagen gepaard: ‘Bladzijden sloegen om,
vellen papier stegen op van de tafels en moesten met de vlakke hand worden neergeslagen’ (241-242).25 De lezers in de zaal ‘spreken in honderd talen; maar alleen onder
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hun schedeldaken’ (221). De leeszaal is ook de plaats waar Mandaat het woord te
horen krijgt waarnaar hij steeds op zoek is, als een bezoeker hem meedeelt waarom
hij boeken over paarden vertaalt: ‘“Uit liefde voor het paard”’ (227).
Behalve bij de gebruikers van de leeszaal is het heilige vuur ook aanwezig bij de
staf. Een cruciale positie onder deze medewerkers is weggelegd voor conservator
Molhuysen, vanwege de expliciete vermelding dat hij beschikt over datgene waaraan het Mandaat ontbreekt. Onder meer bezorgt Molhuysen teksten, omdat hij
meent dat het verleden levend gehouden kan en moet worden. ‘Zo iemand kan de
geschiedenis niet zien als een warreling van blinde monaden. Zo iemand gelóóft’
(282). Molhuysen wordt met een bisschop vergeleken en is de enige die probeert
Mandaat over te halen te blijven, waarbij hij enthousiast wijst op organisatorische
veranderingen in het instituut (282).26 Verder is er de bibliothecaris die vijftig talen
beheerst en beter dan wie ook weet hoe verschrikkelijk veel er al geschreven is.
Dat hij daaraan toch het zijne toevoegt, aldus Van Uffel, ‘“is een teken van ofwel
een groot geloof, of van verstandsverbijstering”’ (207). Het hoofd van de afdeling
systematiek, Schiettekatte, blijft zijn bril poetsen ‘als wil het er bij hem niet in dat
niet zijn bril, maar de wereld troebel is’ (209).27
28
Een duif is metafoor voor de Heilige Geest. In de leeszaal raakt dan ook zo’n
dier verzeild, door een open raam (241). Mandaat ondersteunt mevrouw Qualing
bij het verjagen ervan en ondervindt hierbij een zaadlozing, wat driemaal vermeld
wordt met de frase ‘zijn zaad springt zich te pletter’ (246). Na de derde maal
bevindt de duif zich in een positie die de eenzame Mandaat benijdenswaardig moet
voorkomen: ‘de doffer heeft nu een duivinnetje naast zich, ze liefkozen elkaar met
hun snavels’, terwijl Mandaat vanuit zijn kruis ‘een trieste geur’ bereikt die lijkt op
‘de geur van verregend papier’ (247). Zowel de gelijktijdigheid als het driemaal
vermelden onderstreept de symboliek: ‘Mandaat blijft,’ aldus Heijne, ‘een papieren
personage waarover de geest maar niet vaardig wil worden.’29 Een ander contrast
met de immer zwijgzame Mandaat is dat de doffer zijn verovering te danken heeft
aan zijn ‘weemoedige geroep’ (246). In het licht van de eerdere vergelijking van
mevrouw Qualing met de bliksemende Zeus, is het treffend dat juist zij de duiven
tracht te verjagen, tegen Mandaats wens – ‘“Hou op”’ (245) – in. De gelijktijdigheid
is op te vatten in de zin van Romeinen 8:6:30 ‘Het streven van het vlees loopt uit op
de dood, het streven van de Geest op leven en vrede.’
Ten slotte laat de Heilige Geest zich ook aanwijzen in het grootvaderverhaal.
Mandaat kan dit slechts vertellen bij gratie van de kantinebeheerster, die aan het
opruimen is en het gezelschap elk moment kan wegsturen. Mandaat ‘bidt’ (270)
dat zij dit snel doen zal, maar mevrouw Cornelissen laat Mandaat zijn verhaal afmaken. Niet alleen spreekt haar ‘duifgrijs gespoelde kapsel’ (273, mijn cursivering)
boekdelen, ook verwijst haar achternaam naar Brugman, die Kornelis heet (235).
In de bijbel daalt de Heilige Geest neer op de apostelen. Er bestaat dus een contrast tussen Mandaat en deze navolgers van Christus, dat ook in de roman gestalte
krijgt. De jonge Mandaat lijkt zich op zijn luiersessies bij de rivier met Christus te
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identificeren: hij kiest een plaats ‘iets links van een lange krib’ (214) en ‘trad op de
golfjes’ (215).31 Als navolger van Christus faalt Mandaat: Hij heeft het kruis op zijn
schouders genomen en ‘niet neergelegd vóór hij wist hoe zwaar het kan zijn’ (277).
De verwijzing is naar ‘De navolging van Jesus’, hieronder geciteerd in de versie van
Matteüs 16 uit de Canisiusvertaling.32
24 	Toen sprak Jesus tot zijn leerlingen: Zo iemand mijn volgeling wil zijn, dan moet hij zichzelf
verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen.
25 	Want wie zijn leven wil redden, zal het verliezen: maar wie om Mij het leven verliest, zal het
vinden.

‘Je wilde jezelf verliezen en je leven redden,’ staat op de laatste pagina’s. ‘Het is je
niet gelukt’ (283). Het contrast tussen Mandaat en de staf kenschetst hem als een
spookrijder.

5 Een spookverhaal
Vervaeck acht de werkwijze van het enten van literatuur op niet-literaire of marginale genres, zoals de detective of het sprookje, een kenmerk van postmoderne
intertekstualiteit, waarbij de postmoderne genreparodie overigens ‘geen eenzijdige
aanval, geen eenduidige verwerping’ van het geparodieerde genre beoogt.33 In zijn
rijtje voorbeelden zou Kellendonk niet misstaan. ‘“Ik houd ervan,”’ zo laat Kellendonk in een interview weten, ‘“om iets nieuws te doen met een uitgekauwd genre.
Bouwval is een streekroman, De nietsnut een thriller en Letter en Geest een parodie
op het spookverhaalgenre”’.34
Over de aard van het spook in het bibliotheekmagazijn bestaan verschillende
visies. Om te beginnen meent Mandaat zelf met de geest van Brugman van doen te
hebben (233). Kralt heeft het over ‘de feitelijke onkenbaarheid’ van het spook en
wijst erop dat Mandaat het spook ziet ‘zoals Mozes slechts Gods achterkant kon en
mocht zien’,35 zoals beschreven in Exodus 33:23: ‘Dan neem Ik mijn hand van u weg,
en kunt ge Mij van achteren zien; want mijn aanschijn kan niemand aanschouwen.’
Dewaide ziet overeenkomsten met een ster, omdat het verschijnsel alleen in het
donker goed waarneembaar is.36 Oppelaar (1997) heeft Letter en Geest getoetst aan
de conventies van het spookgenre, maar gaat er daarbij helaas te veel vanuit met
een conventioneel spookverhaal van doen te hebben om tot verrassende inzichten
te komen. Hij ziet het spook als ‘een afspiegeling van Felix Mandaat’,37 maar wijst er
niet op dat spook, Mandaat en het licht van een al gedoofde ster samenvallen, en
evenmin dat andere personages scherper afgetekend zijn dan Mandaat, bijvoorbeeld
in de trein: ‘De een freest, draait, schaaft; de ander onderwijst en vergadert’, maar:
‘Wat Mandaat precies gaat doen weet hij nog niet’ (204). In combinatie met de
beschrijving van de reizigers met hun brillen en baarden ‘die hun iets eigens moeten
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geven en waardoor ze allemaal op cavia’s lijken’ (240), suggereert deze passage dat
een mens zijn waardigheid en plaats in de gemeenschap ontleent aan zijn werk.38
Belangrijker dan de vraag naar de aard van de spookverschijning lijkt mij de
kwestie of het spook in de bibliotheek wel het spook is waarnaar de ondertitel verwijst. Er is geen reden daar voetstoots van uit te gaan. Volgens Oppelaar moet de
held uit een spookverhaal ‘een (al dan niet zelfopgelegde) opdracht uitvoeren’ en
gaat hij ‘onherroepelijk ten onder aan de missie die hij onderneemt.’39 Oppelaar
ziet de oorzaak van het falen in Mandaats ongeschiktheid sociale contacten aan te
knopen, hoewel er toch tal van aanwijzingen zijn dat juist het streven opgenomen
te worden in een gemeenschap, neerkomt op het najagen van een spook.
Het is namelijk zeer de vraag of zo’n gemeenschap wel bestaat. Het beeld dat de
jonge Mandaat van anderen heeft bestaat ‘geheel uit verlangen’ (248) en aan het
einde verbeeldt hij zich de bibliotheekmedewerkers als een ‘Gemeenschap van Heiligen’ (285). Zijn geheugen is reeds dan in de weer geweest met ‘het schuurpapier
der vergetelheid’ (284), want dit beeld strookt niet met zijn dagelijkse ervaringen.
In de pauzes gingen magazijnbedienden en administratieve krachten niet bij elkaar
zitten, onder meer ‘omdat ze elkaar na al die jaren niet meer zo goed kunnen
velen’; wat de assistentes te bepraten hebben ‘is helaas alleen voor assistentes van
belang’ (221) en het gaande houden van een conversatie is een ‘manhaftig pogen’
(222), een ‘verbaal soort domino’ (223). De Heilige Geest daalt uitsluitend neer
op mensen die in afzondering en stilte aan het werk zijn en zo er al sprake is van
een verhouding tussen de gebruikers van de leeszaal, dan bestaat deze alleen uit
ergernis over elkaars geluiden. Van een gemeenschap is geen sprake; meer dan de
verschijning in de bibliotheek is zij het spook uit de ondertitel.40

6 Verteltechniek en metafictie
Vervaeck acht de structuralistische benadering van het vertellen niet geschikt voor
het postmodernisme, omdat de drempels en niveauverschillen waarvan zij uitgaat
in postmoderne literatuur worden opgeheven.41 Ook de verteltechniek van Letter
en Geest laat zich niet in het traditionele begrippenapparaat vatten, al komt men
hiermee een heel eind.
In essentie is er sprake van een vertelinstantie die Mandaat op de voet volgt,
informatie geeft over diens verleden en over andere personages. Ook onthoudt
deze instantie zich niet van commentaar. Zo beschreven lijkt er sprake van een
alwetende verteller, maar enkele eigenaardigheden passen daarbij niet en kunnen
alleen begrepen worden vanuit de samenhang met het grootvaderverhaal. Aldus
onttrekt de verteltechniek zich aan traditionele categorisering.
De vertelinstantie hanteert aan het begin van de roman opzichtig de meervoudsvorm: ‘ons gebouw’ (203, 204), ‘onze directiekamers’ (206), alsof er een personeelslid aan het woord is. Deze suggestie wordt ook volgehouden in de afstandelijke
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houding tegenover Mandaat: ‘wij hier volstaan met de familienaam’ (210). Toch is
dit niet het geval: nergens wordt duidelijk welk personeelslid aan het woord kan zijn
42
en over Mandaat worden feiten meegedeeld die geen personage weten kan. Een
uitweg wordt geboden door het grootvaderverhaal ook als mise en abyme voor de
verteltechniek te beschouwen: Mandaats verlangen in de werkkring te worden opgenomen, brengt hem ertoe het grootvaderverhaal te vertellen en helemaal aan het
begin hiervan verlangt hij ernaar met zijn tweeën te zijn. De vertelinstantie lijkt met
hetzelfde verlangen behept, wat verklaart waarom hij zich alleen aan het begin van
de roman nadrukkelijk profileert als iemand die erbij hoort.
Het grootvaderverhaal kent net als de roman een onafwendbare afloop. De
verschillende einden die Mandaat overweegt zijn dan ook te vergelijken met de
gemiste afslagen die grootvader voorbijrijdt. De verteltechniek weerspiegelt de
vertelling. De laatste ‘afslag’ die zich aan Mandaat zelf voordoet, is het gesprek
met Molhuysen, die hem tracht over te halen te blijven. Uit machteloosheid richt
de vertelinstantie zich in wanhopige en vergeefse aansporingen tot Molhuysen om
het woord liefde uit te spreken, want zodra Mandaats gesprek met Molhuysen is
afgelopen, is de laatste afslag gepasseerd. Het verhaal ‘gaat maar door, terwijl het
toch allang is afgelopen’ (272), bedenkt Mandaat zich tijdens het vertellen van het
grootvaderverhaal en deze woorden zijn ook van toepassing op de laatste pagina’s
van de roman.
De analogie tussen de vertelinstantie en Mandaat als verteller wordt benadrukt
door de corresponderende analogie tussen het publiek van Mandaat en de lezer van
de roman. Mandaats gehoor spoort hem aan verder te vertellen (274), zoals de lezer
de vertelinstantie aanspoort het einde uit te stellen. ‘”Nog niet! Laat die woordmagie
nog even doorwerken!”’ (278) smeekt de lezer, maar voor wie zich het naderende
einde zo sterk bewust is, is die magie allang uitgewerkt en het verhaal dus afgelopen,
al gaat het door tot zelfs na het dichtklappen van het boek (284).43 Mandaat en de
vertelinstantie vallen tenslotte geheel samen in hun gelijktijdige opheffing aan het
slot: de vertelinstantie krijgt niet de kans de laatste punt te zetten.

7 Conclusie
Letter en Geest bevat nogal wat kenmerken die Vervaeck postmodern acht. Zo is
sprake van een dwangmatige opvoering van een scenario, de mythe van Phaëton,
door een nadrukkelijk papieren personage. Hetzelfde geldt voor het verhaal van
Mozes, waarbij het dwangmatige zijn oorzaak vindt in een transformatie: gebrek
aan een woordvoerder noopt de hoofdpersoon tot een zwijgzaam, autistisch
bestaan. Evenals andere werken van Kellendonk is deze roman een genreparodie,
in dit geval een parodie op het spookgenre. Tot slot onttrekt de verteltechniek zich
aan beschrijving met een traditioneel verteltheoretisch begrippenapparaat, want
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enige kenmerken kunnen alleen begrepen worden vanuit de samenhang tussen de
vertelinstantie en de hoofdpersoon. Dit alles maakt duidelijk dat Vervaeck Kellendonk veel te lichtvaardig en rigoureus van het postmodernisme uitsluit.
Daarmee is niet gezegd dat Kellendonk dus voldoet aan de opvatting die Vervaeck
van het postmodernisme heeft. De aard van de postmoderne kenmerken staat een
strakke indeling ook in de weg. Ten eerste sluiten modernistische en postmodernistische kenmerken elkaar niet altijd uit. In zijn inleiding noemt Vervaeck het modernistische personage een collectie van psychologische kenmerken en fragmenten en
het postmodernistische personage een fictie die slechts in woorden en metaforen
bestaat, waarbij hij wel aantekent dat het om een simplificatie gaat. Er zijn echter
geen criteria waarmee men kan beslissen hoe een nadrukkelijk papieren personage
met ook psychologische kenmerken dan moet worden ingedeeld. Zo is Mandaat niet
slechts van papier, maar heeft hij ook psychische kenmerken, met name onverschilligheid. Ten tweede laten kenmerken gradaties toe, zoals de mate waarin men met
behulp van bekende beschrijvingsmodellen vat kan krijgen op de verteltechniek van
postmoderne romans. Ten slotte dienen kenmerken zo duidelijk mogelijk geformuleerd te worden. Het is niet steeds duidelijk wat wordt bedoeld met het uitwissen van
grenzen. De verteltechniek van Letter en Geest weerspiegelt de problematiek van Mandaat en uiteindelijk komen hoofdpersoon en vertelinstantie gelijktijdig aan hun eind.
Deze parallellie kan men ook formuleren in termen van uitgewiste of opgeheven
grenzen, maar de vraag is of dat de duidelijkheid ten goede komt. Om kenmerken
vast te kunnen stellen, moet men beschikken over gedegen inzicht in het besproken
werk. Publicaties over Kellendonk zijn doorgaans van de hand van letterkundigen
die niet of nauwelijks over postmoderne literatuur publiceren; wellicht is zijn werk
hierdoor vaak in een te modernistisch kader gelezen.
Zoals aan het begin reeds vermeld, meende Kellendonk dat literatuurgeschiedenis in de vorm van stromingen tot veel te grove abstracties leidde. Ook in grove
abstracties zijn echter gradaties mogelijk en het is daarom jammer dat Vervaeck er
niet voor gekozen heeft zijn studie te ordenen volgens het principe van de concentrische voorstelling van auteurs die hij in zijn inleiding ontvouwt. Deze veelbelovende voorstelling zou namelijk ook toegepast kunnen worden als het gaat om de
kenmerken zelf, waarbij elk kenmerk eerst in zijn meest extreme uiting geschetst
wordt en daarna steeds gematigder voorbeelden de revue passeren. Aldus komt het
postmodernisme eerst scherp en daarna steeds genuanceerder in beeld, waarmee
de beschrijving minder statisch zou worden dan thans het geval is.
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Noten
1

Grootes 1989, 241.

2

Geciteerd bij De Jong en Van Teylingen 1987, 272.

3

Vervaeck 1999, 9.

4

Vervaeck 1999, 12.

5

Deze aanhaling en de volgende citaten van Vervaeck in de alinea: Vervaeck 1999, 206, n.16.

6	Citaten van Kellendonk met alleen een paginanummer komen steeds uit Het complete werk. In dit
geval gaat het om het nawoord bij Kellendonks Vondellezingen.
7

Vervaeck 1999, 201.

8	Dewaide (1995, 23) onderscheidt meerdere functies van mythe en grootvaderverhaal, waarvan de
mise en abyme er één is. De andere functies zijn echter onderdelen of aspecten van deze functie.
9	De mythe van Phaëton is onder meer te vinden bij Ovidius (Moormann en Uitterhoeve 1987,
243). In zijn beschrijving van Kellendonks bibliotheek onderscheidt Braches een groep Griekse en
Romeinse letteren, ‘overwegend gymnasiale leerboeken’, waaronder een Latijnse teksteditie van de
Metamorphoses door Hondius en Schuursma uit 1965 (Braches 1991, 27 en 32, n.42). Dewaide meent
per abuis dat het om ‘een vertaling’ (1995, 19, n.5) gaat.
10 Voor een inventarisatie van de toespelingen, zie Dewaide 1995, 19-20.
11 Dewaide 1995, 20.
12	Dewaide’s suggestie dat de warmte die grootvader aanvankelijk voelt, ‘is te vergelijken met de hitte
die Phaëton voelt’ (1995, 20), lijkt mij dan ook onjuist.
13	Dewaide (1995, 21, n.9) is te bescheiden door deze uitstekende vondst weg te moffelen in een noot
onder het voorbehoud dat zij ‘misschien wat vergezocht’ is.
14	Braches 1991, 27.
15	Uitgerekend aan dit laatste citaat wijdt Goedegebuure de volgende noot: ‘Kellendonk citeert hier
Openbaringen 6:14 uit de steevast door hem geraadpleegde Petrus- Canisiusvertaling’ (1997, 143,
n.22).
16	Voor een demonstratie van Kellendonks interesse in detailverschillen tussen vertalingen, zie zijn
opstel ‘De veren van de zwaan. Shakespeare van Burgersdijk tot Komrij’ (799-821).
17	Boon 1998, 123-124.
18	Kellendonk heeft hier zelf op gewezen in een interview: ‘”Ik verwijs daarmee naar Paulus: ‘De letter doodt, maar de geest maakt levend’”’ (geciteerd bij De Bruin 1982). Ook de hoofdletter in het
laatste woord van de titel duidt op de bijbelse herkomst. Spelling met een kleine letter, zoals in De
Cloet, Hermans en Meinderts (1998) is dan ook onjuist.
19	De enige reden deze vertaling te prefereren is, dat de Canisiusversie vers 6 midden in een zin laat
beginnen.
20	Aanhalingen uit het Oude Testament zijn steeds naar de Canisiusvertaling.
21	Het verhaal geeft geen uitsluitsel over de financiën van grootvader, maar het lijkt erop dat hij vanwege de wanbetaling in Duitsland werken moet. Zijn verlangen zijn zoons uit huis te zien gaan, doet
vermoeden dat hij verwacht spoedig vaker thuis te zijn dan alleen op zondag.
22	In zijn Vondellezingen haalt Kellendonk dit vers aan (886), als hij Mozes’ gebrek expliciet onder
de aandacht brengt. Ook wijst hij op de betekenis van het woord jakobsladder als ‘een hoekmeetin-
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strument waarmee je sterren kon schieten. Het werd op zee gebruikt om het astronomische bestek
op te maken’ (878).
23	Kralt 1988, 119.
24	Vergelijk de volgende uitspraak van Kellendonk: ‘”De werktitel is De Waarnemer, maar ik weet nog
niet of ik hem zal handhaven. Een waarnemer is iemand die voor een ander invalt in een baan, maar
die tegelijk ook observeert”’ (geciteerd bij De Jong 1980).
25	Vergelijk ook deze beeldspraak: ‘In de afzondering van studeerkamers woeden tornado’s waar geen
zandkorrel door beroerd wordt’ (219).
26	Volgens Raat (1987, 71) is er sprake van een ‘afgunstige beschrijving’ van Molhuysen. Vermeldenswaard is de suggestie van Bosboom (1994, 223, n.27): ‘De naam Molhuysen kan beschouwd
worden als een klein eerbetoon aan de vermaarde bibliothecaris van de Koninklijke Bibliotheek
P.C. Molhuysen (1870-1944).[...] Op wetenschappelijk gebied was zijn periode als conservator der
handschriften van de Leidse universiteitsbibliotheek (1897-1913) het meest vruchtbaar.’ Volgens
Boon (1998, 135) staat deze bibliotheek ‘tot in de details’ model voor het decor van de roman.
27	In tegenstelling tot Molhuysen is Schiettekatte onsympathiek, volgens Boon omdat hij een ‘karikatuur van het cerebrale idealisme’ is: ‘Hij is alleen hoofd, zonder lichaam’ en ‘vráágt er als het ware
om een kopje kleiner gemaakt te worden’ (1998, 58-59).
28	Zie Markus 1:10, Matteüs 3:16 en Johannes 1:32.
29	Heijne 1998, 29.
30	Ik citeer de Willibrordversie. De suggestie van Goedegebuure (1997, 125), dat het zaad voor de
Geest zou staan, lijkt me onjuist.
31	Beschreven in Matteüs 14:25, Markus 6:48 en Johannes 6:19. Raat (1987, 71) merkt op dat Mandaat
‘net als Jezus’ tegen zijn dertigste een openbaar leven begint.
32	De hele passage beslaat vers 24-28, zie ook Markus 8:34-39 en Lukas 9:23-27. De Willibrordvertaling
voorziet deze passage niet van een aparte kop.
33	Vervaeck 1999, 175 en 187.
34	Geciteerd bij De Bruin 1982.
35	Kralt 1988, 118.
36	Dewaide 1995, 22, n.10.
37	Oppelaar 1997, 10.
38	Dit thema keert terug in het aan Carry van Bruggen ontleende motto van deel III van Mystiek
lichaam: ‘Distinctiedrift is levensdrift. Eenheidsdrift is doodsdrift’ (393).
39	Oppelaar 1997, 7.
40	Boon (1998, 10) kenschetst Kellendonk dan ook als ‘een verwoed saboteur van zijn eigen dromen’,
immer bereid om ‘de door hemzelf geponeerde hooggestemde idealen te ondergraven en te ridiculiseren’.
41	Vervaeck 1999, 208.
42	Het meervoud leidt bij een traditionele leeswijze dan ook tot verwarring: Kralt (1988, 120) ziet
inderdaad ‘iemand van het personeel’ aan het woord en Bosboom (1994, 109) houdt het op ‘kennelijk een ingewijde’.
43	De visie van Vervaeck (1993) dat Mandaat ‘een symbool voor de lezer’ (1993, 354) is, is dan ook
onjuist.
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B. Besamusca en J. Tigelaar (red.), Karolus Rex: Studies over de middeleeuwse verhaaltraditie rond Karel de Grote. Middeleeuwse
Studies en Bronnen LXXXIII. Hilversum: Verloren. ISBN 90-6550-820-1. Prijs
€ 23.00.
In het najaar van 2004 nam Hans van Dijk
afscheid als hoogleraar historische Letterkunde aan de rijksuniversiteit Groningen. Ter gelegenheid daarvan verscheen
(met enige vertraging) de verzameling
studies die hier besproken wordt en die
als onderwerp de Karelepiek hebben,
een terrein waarop Van Dijk zich onderscheiden heeft door onder meer zijn dissertatie over het Roelantslied, als oprichter
van de Werkgroep Karelepiek en als een
drijvende kracht van de Nederlandse
afdeling van de Société Rencesvals.
De redacteuren hebben die in vier
categorieën ondergebracht: Roland/Roelant, Middelnederlandse Karelromans,
Duitse Karelromans en De Kareltraditie,
die bijdragen over de ‘nawerking’ van de
Middelnederlandse Karelromans bevat.
Een register complementeert het geheel.
Om zicht te krijgen op de mogelijkheden tot verder onderzoek die deze
bundel biedt, is het nuttig de bijdragen
Nederlandse Letterkunde • Jaargang 10 • nr 3 • september 2005

op een wat andere manier te groeperen.
Ik kom tot de volgende, soms wat gesimplificeerde indeling:
1. Motievenonderzoek. Tot deze groep
behoren de bijdragen van Suard over
de dood van de held in de chansons de
geste, Wackers, die de verhouding tussen proz (voortreffelijk) en sage (wijs)
aan de orde stelt, Spijker, die dat
doet met de rol van het ros Beyaert
in de Renout van Montalbaen en De
Ruiter, die een verklaring geeft voor
het gebruik van de naam Alegast in
de Scandinavische traditie, die verder
Basin heeft.
2. Onderzoek naar de literair-historische
context. Tot deze groep behoren de
bijdragen van Van der Poel over het
verzamelhandschrift waaruit de laatmiddeleeuwse papieren fragmenten
van het Roelantslied stammen, Van der
Have, die probeert te berekenen hoe
omvangrijk onze Karelepiek moet zijn
geweest, Duinhoven, die zijn argumenten voor de oorspronkelijkheid
van Karel ende Elegast nog eens op een
rijtje zet, Reynaert, die zich afvraagt
wat er de diepere betekenis van is,
wanneer er in een Middelnederlands
verhaal een kok in het vuur gegooid
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wordt, Besamusca, die de auteurs van
de Duitse vertaling van de Ogier in
hun socio-culturele context probeert
te plaatsen, Dauven-Knippenberg, die
nieuw licht werpt op de polemiek van
Maerlant met de ‘borders’, Ramakers,
die op grond van taalgebruik en motieven constateert dat de Gloriant van de
abele spelen de meeste verwantschap
met vooral de late epiek vertoont,
en van Weddige, die de Deens-Duitse proza-overlevering van de Ogierstof behandelt, zonder overigens de
lutherse achtergrond van de Deense
vertaler-bewerker te verwaarlozen.
3. Onderzoek naar de maatschappelijke
context. Hiertoe behoren de bijdragen
van Duijvestijn over ontwikkelingen in
de middeleeuwse rechtsgang, Tigelaar
over de functie van de Karelstof in Brabant, Van Oostrom over de burgerlijke
aanwezigheid in de Flovent, het artikel
van Van Buuren, die aandacht schenkt
aan de gebeden in de Malegijs, van
Huizenga, die hetzelfde werk tegen de
achtergrond van de veertiende- en vijftiende-eeuwse opvattingen over wetenschap plaatst, dat van Lie, die de magische handelingen die Malegijs in dit
werk verricht, vergelijkt met recepten
en experimenten in artesteksten, en
die van Basterd, die de afbeelding van
Karel de Grote op een tapijt in Halberstadt, waar hij Karolus Rex heet, in
verband probeert te brengen met het
tekstmateriaal dat het bevat.
Behalve een boeiend overzicht van de
stand van zaken anno 2004 biedt dit
boek ook tal van uitdagingen tot verder
onderzoek. Een aantal daarvan wil ik
kort aanstippen.
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Om te beginnen, Duijvestijn plaatst
de Chanson de Roland-traditie tegen de
achtergrond van rechtsopvattingen van
na de tiende eeuw. Daarin zijn twee fasen
te onderscheiden. In de eerste, die van
het accusatorische procesrecht, neemt de
overheid de taak van de benadeelde over;
eigenlijk gaat het om een geding tussen
twee partijen. De rechter gaat niet zelf op
zoek naar de materiële waarheid, maar
vonnist nadat de partijen hun zienswijze
over de waarheid van de gestelde feiten
kenbaar hebben gemaakt. Als de meningen bleven botsen, kon een gerechtelijke
tweekamp uitkomst bieden. In de tweede
fase, de inquisitorische, wordt de strafvervolging van overheidswege ingesteld;
de rechter is dan zelf waarheidsvinder
en kan een bekentenis afdwingen door
dwangmiddelen. Daarbij komt dat tot ca.
1200 de straf tot doel had genoegdoening voor de geleden schade en herstel
van de rechtsorde, daarna kreeg die ook
als functie generale preventie, en wel als
bescherming van de gemeenschap.
Nu herkent Duijvestijn in de Chanson
de Roland-traditie (Chanson de Roland, Ruolantes Liet ca. 1170 en de Karlmeinet-versie
ca. 1300) zijn trekjes van beide fasen.
In overeenstemming met de accusatoire
treedt Karel als persoonlijke aanklager
tegen Guenelun op, en niet als vertegenwoordiger van de overheid. Verder vonnist hij op grond van materiaal dat door
de beide partijen wordt aangedragen en
niet op grond van eigen waarheidsvinding; als er geen uitsluitsel komt, volgt
er een tweekamp. Een inquisitoir trekje
is de straf, de vierendeling, die tot doel
heeft afschrik te wekken.
Dat Duivestijns invalshoek een breder
bereik heeft, maakt hij duidelijk aan de

hand van Karel ende Elegst. In dit werk is
de tweekamp eigenlijk overbodig, omdat
door de ooggetuige voor de rechter Karel
het sluitende bewijs al geleverd was: een
argument voor Duinhovens twijfel aan
de oorspronkelijkheid daarvan. Daarom
zou het interessant zijn na te gaan hoe
de rechtspraak in andere ridderromans
verloopt.
Wackers ziet een de ontwikkeling in
de manier waarop de verhouding tussen
Roelant en Olivier beschreven wordt in
de Chanson de Roland-traditie. In de version d’Oxfort (ca. 1100) is Roland het
type van de held, proz, ‘voortreffelijk’:
hij is ingesteld op de strijd en uitsluitend
op zichzelf gericht; Olivier is sage: hij
houdt rekening met de gevolgen, ook
voor anderen. In de version de Paris
(ca. 1200) wordt de interne spanning
die van deze tegenstelling het gevolg is,
weggewerkt; de helden zijn inwisselbaar
geworden, alleen de strijddeugden worden gepropageerd. In de tijd van het
Laatmiddelnederlandse volksboek (ca.
1520) is de intellectuele component in
de samenleving sterker geworden. Als
gevolg daarvan wordt Roelants weigering op de hoorn te blazen en daarmee
om hulp te vragen enerzijds expliciet
onjuist genoemd. Anderzijds is Roelant
graaf, Olivier ridder, wat een hiërarchie
impliceert, en wordt de strijd veel sterker
dan in het Frans in een religieus kader
geplaatst. Daardoor wordt Roelant een
martelaar en wordt zijn optreden gered.
Deze verschuiving roept de vraag op of
zich in andere stofcomplexen vergelijkbare verschijnselen voordoen.
Verrassend is ook de bijdrage van
Van Oostrom over de Flovent. Hij wijst
op de figuur van Rigaut, wiens naam

oorspronkelijk Rigant geluid moet hebben, omdat zijn naam rijmt op vant; hier
moet een n als u zijn verlezen. In het
Middelnederlands speelt deze poorter
een heldenrol die te vergelijken is met
die van de visser Tierri in de Vlaamse
Aiol. In het Oudfrans treedt hij niet op,
maar op de corresponderende plaats
in de Italiaanse versie is het een villano,
een dorper, die geen ridderlijke ambities heeft. Omdat de ons overgeleverde
Oudfranse grondtekst op de betrokken
plaats een afgeraffelde indruk maakt,
is het mogelijk dat het betrokken personage daar is weggewerkt. Maar daar
staat tegenover dat de Floovant in Arras
bekend is geweest, terwijl de taal ervan
naar Lotharingen/Noord-Bourgondië
wijst, dus naar de periferie van het Franse
rijk. Zo blijft de Flovent een argument
bevatten voor burgerlijke origine van de
Middelnederlandse epiek. Deze observatie nodigt uit tot systematisch onderzoek
naar het voorkomen van burgers in de
ridderromans en de rol die ze spelen.
Frappant is de grote aandacht die
aan de Malegijs wordt geschonken, die
sinds enige tijd door de publicatie van de
Middelduitse omzetting ervan volledig
beschikbaar is: maar liefst drie auteurs
zeggen er hun zegje over. Opmerkelijk
is daarbij de interesse voor wat men het
wereldbeeld zou kunnen noemen: de
neerslag van religie en wetenschap in
dit werk. Men kan zich afvragen of het
toeval is dat hier het meer literair-historische onderzoek op de achtergrond is
geraakt ten faveure van een contextuele
benadering. In ieder geval worden hier
boeiende vergezichten geboden.
Ten slotte, Besamusca doet onderzoek naar de Ogier. De Middelduitse ver255

taling, die mede door Van Dijk is uitgegeven, bestaat uit twee delen, die elk met
een proloog beginnen. De auteur van de
eerste duidt zijn collega’s aan als minstrelen, die de dood van Ogier bezingen;
hij zal diens jeugd laten horen. Die van
de tweede lijkt een jonge ‘clerick’ te zijn
geweest, een student dus. Hij omschrijft
zijn bezigheid als ‘schrijven’; zijn product
lijkt bestemd te zijn geweest om voor te
lezen. Iets verder beschrijft hij een voor
drachtssessie in Vlaanderen, waar hij in
een aangenaam gezelschap verkeerde
waar men verhalen en liederen ten gehore bracht. Nadat hij dat met de jeugd van
Ogier had gedaan, werd hem verzocht
nog meer over zijn held te vertellen. Als
hij verklaart dat er geen ‘tutsche’ versie
daarvan voorhanden is, wordt hij door
een vrouw verzocht om een vertaling van
de Franse tekst daarover te vervaardigen.
Kortom, was volgens de eerste proloog
de ontstaansvolgorde Ogiers ‘olthede’ >
zijn jeugd, de tweede proloog suggereert
het omgekeerde; de Duitse kopiist van
de Heidelberger codex zal de twee werken dan hebben samengebracht. Deze
bevinding steunt Van Oostroms hypothese dat het Middelnederlandse literaire
landschap uit eilanden bestond, die wellicht ook konden verschillen in de wijze
van presentatie.
Het merendeel van de bijdragen leest
vlot; slechts in een enkele, zoals die van
Weddige, wordt de lijn van het betoog
overwoekerd door een overdaad aan feitelijkheden. Al met al is het een waardig
afscheidsconcert geworden, dat naar ik
vermoed nog lange tijd zal naklinken.
Evert van den Berg
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Justus Lipsius, Politica. Six Books of Politics
or Political Instruction. Edited, with translation and introduction by Jan Waszink.
Bibliotheca Latinitatis Novae. Assen,
Royal Van Gorcum, 2004. ISBN 90 232
4038 3. XII + 840 pp. € 94,50.
De Zuid-Nederlander Justus Lipsius
(1547-1606) is vooral beroemd om de
neostoïcijnse boodschap van berusting
in dagen van oorlog die hij in 1584
in zijn tractaat De Constantia in publicis
malis (Over standvastigheid bij algemene
rampspoed) de wereld in zond. Het
geluid vond gretig gehoor: in 200 jaar
werd het boek ongeveer 80 maal herdrukt en bewerkt, in verschillende talen.
Minder bekend is dat hij in 1589 een
tweede best seller publiceerde, Politicorum
sive civilis doctrinae libri sex, kortweg Politica. Hierin behandelt Lipsius de politieke
kwestie van de keuze voor een staatsvorm
en opnieuw werd zijn standpunt – hij
opteert voor een absolute monarchie
– blijkbaar serieus genomen: het boek
werd tot 1760 50 maal herdrukt en er zijn
daarnaast 24 vertalingen en een aantal
bewerkingen van bekend, in het Frans,
Engels, Nederlands, Italiaans, Spaans,
Pools en Hongaars. Dankzij de Neolatinist Jan Waszink is daar nu een moderne,
kritische drietalige editie bijgekomen.
Dit vuistdikke deel in de serie Bibliotheca Latinitatis Novae is tevens het
proefschrift van de editeur en opent
dan ook een studie van meer dan 200
pagina’s. Na een samenvatting van de
Politica en een verantwoording van de
editieprincipes volgt de tekst zelf: op
de linker bladzijde steeds het Latijnse
en Griekse origineel, op de rechter de
Engelse vertaling. Een bibliografie en

verschillende appendixen (o.a. met Lispisus’ aantekeningen bij de tekst) en
indexen besluiten het boek. Belangrijk
nieuw element bij dit alles zijn de archivalia uit het Vaticaan. Omdat Lipsius ook
Macchialvelli’s omstreden vorstenleer
verwerkte – waarin een ethisch verantwoorde moraal minder zwaar woog dan
staatsbelangen – belandde de Politica op
de roomse Index van verboden boeken.
Lipsius paste daarop zijn tekst aan en de
editie die hier het resultaat van was, uit
1599, is de voornaamste legger van de nu
uitgegeven tekst. Waszink diepte in het
Vaticaan alle stukken over deze zaak op
en reconstrueerde de gang van zaken.
Men zou verwachten dat Lipsius rechtstreeks inspeelde op de contemporaine
discussies over de ideale staatsinrichting,
maar hij mijdt enigszins verrassend de
actuele situatie en zoekt evenmin de
theoretische kant van het debat. Hij is
er veeleer op uit langs indirecte weg een
moreel kader over leiderschap te geven
(vooral in de eerste drie boeken) en
daaraan praktische adviezen te koppelen
(voornamelijk in boek 4–6). Lipsius wil
een moreel positieve grondslag voor de
staat aanwijzen, waarin hij Machiavelli’s
realisme en manipulatieve technieken
ten goede laat komen aan het algemeen
belang. De vormgeving is opmerkelijk:
de Politica is een lange, door de auteur
met passages van eigen hand aaneengeschakelde rij van 2669 citaten uit 116
voornamelijk klassieke literaire, historische en politieke schrijvers. Dat zijn vooral Romeinen, zoals de filosoof Seneca, de
historici Sallustius en Tacitus en de militair Vegetius. Onder de Griekse auteurs
is Aristoteles de belangrijkste; onder de
moderne zijn het Machiavelli en Jean

Bodin. Waszink stelt dat deze inkleding
diende om de lezer, die de stof ook uit
eigen lectuur kon kennen, te verleiden
tot instemming met Lipsius’ ideeën. Het
is vooral het bronnengebruik dat het
boek voor cultuurhistorische onderzoekers interessant maakt. Behalve in het
genre van de vorstenspiegels hoort de
Politica ook thuis in de cento, waarin aaneengeschakelde citaten het voornaamste
deel van de nieuwe tekst vormen, en de
loci communes, de thematische verzamelingen van algemeen geldige uitspraken
(sententiae). Lipsius is een treffend voorbeeld van de geleerde commentariërende lezer en verspreider van klassieke
kennis. Waszink wil vooral daarop het
accent leggen en beargumenteert dat hij
de evaluatie van Lipsius’ politieke denkbeelden liever terzijde laat.
Dat voornemen was kennelijk nog
niet zo gemakkelijk uit te voeren. In
de inleiding worden toch veel pagina’s besteed aan de politieke context,
inclusief een merkwaardigerwijs voorop
geplaatst betoog – op een moment dat
de lezer nog weinig van de inhoud of de
achtergronden van de Politica weet – over
de wetenschapshistorische ontvangst van
het boek, o.a. in de twintigste eeuw. Dat
loopt uit op een kritische beschouwing
van het werk van Gerhard Oestreich,
wiens ideeën over de neostoïcijnse inslag
van de Politica door Waszink als eenzijdig
gekwalificeerd worden. Deugden als zelfbeheersing en gehoorzaamheid spelen
weliswaar een rol, maar de voornaamste
oriëntatie is toch machiavellistisch, oordeelt hij, gezien het resolute en moreel
realistische gebruik van macht dat Lipsius voorstaat.
Nu was de politiek natuurlijk een
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onontwijkbare zaak en Waszink probeert
haar zoveel mogelijk te zien in het licht
van Lipsius’ werk als filoloog, antiquaar,
geleerde en filosoof. Ook de verhouding
tot tijdgenoten en de ontvangst van het
boek in de Nederlandse context krijgen
ruim aandacht. Vooral de beschouwingen over Lipsius’ keuze uit de klassieke
auteurs en de literaire vormgeving leveren veel interessante gegevens op. Waszink demonstreert hier grote kennis van
zaken. Het hart van zijn betoog over de
bewerkingskwestie heeft mij echter niet
helemaal overtuigd, met name de hypothesen rondom het genre van de loci
communes. Als bekend stimuleerde het
Latijnstalige voortgezet onderwijs veel
auteurs tot het aanleggen van lijsten
met gemeenplaatsen, waaruit ze later
naar believen konden putten. Er waren
ook gedrukte sententie-verzamelingen
in omloop. De vraag hoe Lipsius te
werk ging wordt door Waszink enigszins
ontweken. Hij meldt het bestaan van
door Lipsius zelf aangelegde lijsten met
gemeenplaatsen (p. 54-55) en bestempelt ze tot ‘usable material’ zonder echter een vergelijking met de Politica te
geven, zodat de lezer niet te weten komt
in welke mate de aantekeningen benut
zijn. Volgens Waszink zal Lipsius zeker
ook gebruik gemaakt hebben van compendia (p. 56), maar welke dit zijn zouden kunnen zijn heeft hij blijkbaar niet
kunnen achterhalen. De kwestie is van
belang omdat ze licht kan werpen op
een tweede vraag, de manier waarop Lipsius zijn tractaat gecomponeerd heeft.
Verzamelde hij eerst citaten (mogelijk
uit te identificeren bronnen) en schreef
hij die aan elkaar of had hij eerst een
raamwerk ontworpen (de schakelteksten
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van zijn eigen hand) en vulde hij dat
op met citaten? Waszink opteert voor
de tweede mogelijkheid, maar wellicht
worden Lipsius zo toch iets te veel kwaliteiten toegedicht. Welke auteur is in
staat om zo’n enorm werk schematisch
op te zetten, met alle bronnen al in het
hoofd? Thomas Rosenboom kan het en
waarom zou Lipsius het dan niet gekund
hebben, maar een combinatie van beide
methoden ligt naar mijn idee meer voor
de hand. Nog een punt in verband met
de compositietechniek is de vraag of Lipsius achter de gezaghebbende bronnen
bescherming zocht voor zijn confronterende politieke boodschap. Hoewel
Waszink de interpretatiemogelijkheden
uitgebreid bespreekt, behandelt hij deze
vraag niet.
Evenals de studie is de uitgave van de
tekst precies en erudiet. De editeur probeert zo precies mogelijk het origineel te
volgen en slaagt daar goed in. Wel is het
jammer dat een index op de loci communes ontbreekt. Dat hier en daar inconsequenties optreden is bij zo’n omvangrijk
corpus, met vele citaten en verwijzingen, haast onvermijdelijk: zo wordt de
Romeinse schrijver Sallustius nu eens bij
zijn volledige Latijnse naam, dan weer
bij de Engelse korte aanduiding Sallust
genoemd, zonder dat de relatie verduidelijkt wordt (zie de overzichten in de
indexen op p. 825 en 837). Bij dergelijke
zaken zou het goed zijn als de redactie
van de Bibliotheca Latinitatis Novae wat
meer rekening zou houden met het zo
gewenste, niet-klassiek geschoolde deel
van haar publiek.
Lia van Gemert

Richard Minne, Gedichten. Historisch-kritische uitgave, verzorgd door Yves T’Sjoen.
3 Delen (I: Teksten; II: Commentaar; III:
Apparaat). Gent, Koninklijke Academie
voor Nederlandse Taal- en Letterkunde
2003. Literaire tekstedities en bibliografieën nr. 7. 488, 580, 800 pp. ISBN: 90
72474 52 X. Prijs: € 50.- (inclusief CDROM).
Johan Daisne, De trein der traagheid. Tekstkritische editie door Xavier Roelens.
Gent, Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 2004. Literaire tekstedities en bibliografieën nr.
8. 136 pp. ISBN: 90 72474 56 2. Prijs: €
15,95 (CD-ROM: € 25,95; boek en CD
samen: € 35.-).
De Vlaamse editiewetenschap, meer in
het bijzonder het Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie van de Koninklijke
Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, is volop in bedrijf. Zo liggen
nu twee delen voor uit de reeks Literaire
tekstedities en bibliografieën; een driedelige, 1868 pagina’s omvattende, historisch-kritische editie van alle gedichten
van Richard Minne, en een bijna veertien keer kleinere, tekstkritische editie
van één verhaal van Johan Daisne.
Om met het ogenschijnlijk lastigste
deel te beginnen: wat een ‘tekstkritische
editie’ is, weet ik niet. Zeller, Dorleijn,
noch Mathijsen bijvoorbeeld noemen
het genre in hun editietechnische verhandelingen. Wat ‘tekstkritiek’ inhoudt,
is duidelijk; ze ligt ten grondslag aan
iedere wetenschappelijk verantwoorde
editie. En er is zeker tekstkritiek nodig in
de casus De trein der traagheid: het verhaal
is bekend als een meermaals herdrukte

en heruitgegeven, zelfstandige publicatie
en heeft ook een historie als verhaal in
een tijdschrift, een verhalenbundel van
Daisne, en een bloemlezing van moderne Vlaamse verhalen.
Een heldere, overzichtelijke reconstructie van de volledige tekstgeschiedenis biedt Roelens helaas niet. Zijn terminologie is onduidelijk en onvolledig.
Termen als (passieve en actieve) ‘autorisatie’, ‘kopij’, ‘legger’ hanteert hij niet of
slecht, het verschil tussen ‘manuscript’
en ‘kopij’, en tussen ‘manuscript’, ‘typoscript’ en ‘doorslag’, en tussen ‘drukproef’, ‘proefdruk’ en ‘drukproeven’ is
niet scherp. Juist waar een complexe
tekstgeschiedenis uit de doeken gedaan
moet worden, is helderheid en abstractie
gewenst. Roelens blijft helaas steken
in een descriptie van de bronnen en
gebruikt daarbij geen heldere sigla (PD:
drukproef, JD: correcties door Daisne,
PB: publicatie), en geeft in de paragraaf
‘Tekstgeschiedenis’ niet aan welke versie
heeft gediend als kopij of legger voor
een andere, terwijl daarin mede het
probleem van de geschiedenis van deze
tekst zit. Een opsomming van de ‘Nederlandstalige geautoriseerde bronnen’ is
niet zinvol (los van de verwarrende suggestie dat er niet-verwerkte anderstalige
bronnen zouden zijn). Problemen zijn
namelijk ontstaan met enkele niet-geautoriseerde bronnen. Alle informatie is
wel aanwezig in het hoofdstuk ‘Tekstgeschiedenis’, maar niet in een eenvoudige, toegankelijke presentatie.
Waarschijnlijk bedoelt Roelens met
‘tekstkritische editie’: een editie volgens
de Engels-Amerikaanse ‘critical-text’-theorie, die streeft naar een ‘ideale tekst’,
waarbij veelal de laatste geautoriseerde
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versie maatgevend is (zie: Mathijsen,
Naar de letter). De verantwoording van
de keuze van de basistekst is warrig.
Pas na verloop van tijd wordt duidelijk
dat Roelens ‘de wil van de auteur’ volgt
(118). Dat de auteur tussen 1948 en 1978
een wilsontwikkeling kan hebben doorgemaakt, komt niet ter sprake. Wel laat
Roelens meewegen dat het manuscript
en het typoscript van het verhaal niet als
basistekst kunnen fungeren: ‘het [manuscript] is een te vroege fase vol correcties
en verschillende lagen die onmogelijk de
basistekst kan vormen’ (117). Toen Roelens ‘het typoscript en de drukproef uit
1948’ die op basis van dat typoscript werd
gemaakt, collationeerde, trof hij geen
veranderingen aan die ‘binnen het toen
al geschetste kader belangrijk genoeg
[waren] om mee in rekening te nemen.’
(117) De vraag is echter op grond van
welke criteria ‘het’ kader werd geschetst
en waarom de ‘proefdruk [sic] van 1948’
vervolgens gecollationeerd werd met ‘de
uitgave van 1974’. (117) Dat jaar verschenen er twee uitgaven, geen van beide als
laatste tijdens Daisnes leven (er volgden
er nog drie).
Dit alles staat in verband met de
keuze van de eerste zelfstandige publicatie van het verhaal (1963) als basistekst:
‘Het is de laatste versie waar Daisne zelf
aan heeft gesleuteld’ (118), zoals Roelens het verwarrend aanduidt; het is niet
de laatste waaraan Daisne heeft kunnen
‘sleutelen’: latere drukken heeft hij, zo
niet actief dan toch nog altijd passief,
geautoriseerd. Voor Roelens’ keuze zou
ook het volgende pleiten: ‘De meeste
critici hebben deze versie gerecenseerd
en op kleine spellingsveranderingen na
is deze tekst in latere versies herdrukt
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en werd hij door duizenden mensen
gelezen.’ (118) Dat heeft nog maar weinig met de wil van de auteur te maken.
Bovendien: feiten betreffende de receptie en het lezerspubliek ontbreken in
deze editie. Roelens constateert: ‘Er is
[…] geen eerdere (of latere) versie die
speciale aandacht verdient.’ (119) De
keuze van de basistekst is er – zo bezien
– dus een van lood om oud ijzer.
De beschouwingen betreffende komma’s, dialoogaanduidingen, beletseltekens en accenten in de basistekst zijn van
geringe importantie. Op tal van punten
tracht de editeur de auteur te verbeteren: diens (inconsequente) revisies voert
Roelens consequent uit: een wordt één,
en dat soort ingrepen die alleen zin hebben voor een leeseditie voor een breed
publiek; gezien alle bijgeleverde oer- en
meta-tekst is daarvan geen sprake. Tot
slot wordt uitgelegd dat weliswaar de
uitgave van 1963 als basistekst is gekozen,
maar dat de ‘paragraaf-indeling’ (127)
– dat wil zeggen de geleding in alinea’s
– is overgenomen van de uitgave van
1950 (de alineaveranderingen zijn in een
lijst verantwoord). Men kan dus in plaats
van een tekstkritische editie ook spreken
van een amalgaan- of composiet-uitgave,
waarin het moeilijk is enige van de ooit
door de auteur zelf gerealiseerde uitvoeringen in toto terug te vinden.
De woordverklaringen zijn, volgens
opgaaf van de editeur zelf, overbodig: op
één na zijn ze ‘alle […] in Van Dale terug
te vinden’. (133). Het opgenomen diplomatische afschrift van het roman-plan is
leuk voor de liefhebber, maar gezien de
beoogde editievorm overbodig. De ‘bijgevoegde’ CD-ROM (118 en achterflap)
bevat alleen transcripties van de docu-

mentaire tekstbronnen, geen facsimile’s;
fundamentele controle is niet mogelijk.
Overigens is de CD-ROM de facto niet
bijgeleverd; ze moet blijkens de aanbiedingsfolder apart worden besteld (en
betaald).
De historisch-kritische Minne-editie is
van een herkenbaarder soort en (anders
dan de Daisne-uitgave) geheel geschoeid
op de leest van Mathijsens Naar de letter
en de CHI-reeks Monumenta Literaria
Neerlandica, in het bijzonder het meermalen genoemde Nijhoff-deel (1993). De
arbeidsintensiviteit van het historisch-kritisch editeren straalt af van deze driedekker van bijna 4,5 kilo. De verantwoording
is bijzonder gedetailleerd, maar doet –
voor de niet-ingewijde lezer – waarschijnlijk weinig af aan de gebrekkige, dwarse
toegankelijkheid die deze edities helaas
eigen is. De aangeboren editeursneiging
om een model te kiezen en daarvan af
te wijken, speelt daarbij ook een rol. Zo
kiest T’Sjoen (anders dan de Nijhoffeditie) als basistekst de laatste geautoriseerde versie van ieder gedicht, terwijl
hij een progressief varianten apparaat hanteert, en de chronologische volgorde
van de teksten baseert op de vroegste voltooide versie. De argumentatie voor deze
opzet is niet overtuigend, zelfs irrelevant:
‘Vaak hebben gedichten pas in de laatste
definitieve fase hun vorm gevonden. De
vroegere versies zijn ontegenzeggelijk
minder betrouwbaar [!] dan de laatste
voltooide versies.’ (II: 10) Hieruit spreekt
de doelstelling om de laatste, poëticale
auteursintentie te honoreren, en niet
om een kale, editoriale databank samen
te stellen (wat ook gesuggereerd wordt:
II: 6). ‘Bijkomend argument’, noteert

T’Sjoen, ‘om voor de laatste geautoriseerde versie te kiezen, is de contemporaine receptie. De recensies van Minnes
poëzie zijn alle gebaseerd op de definitieve druk van de gedichten. Aangezien
Minne geen wijzigingen meer aanbracht
in gepubliceerde gedichten, hebben die
versies het beeld van zijn dichterschap
bepaald. Mochten we opteren voor de
vroegste versie als basistekst, dan zou een
ander beeld zijn ontstaan, dat we wel als
geautoriseerd maar niet als definitief
konden beschouwen.’ (II: 11) Maar het
weergeven van een auteursbeeld is niet
het doel van deze ‘Minne-documentaire’
(II: 6), waarin, zoals T’Sjoen aangeeft,
biografische, poëticale, receptiehistorische, intertekstuele en cultuurhistorische informatie niet thuis zouden horen
(II: 6). Daar komt bij dat de compositie
van Minnes enige echte bundel, In den
zoeten inval, in het tekstdeel toch ‘op
geen enkele manier te achterhalen’ is
(II: 19). Bovendien staat een leestekst als
het goed is ‘in functie van de inrichting
van het variantenapparaat.’ (II: 10)
Een andere afwijking van de CHIstandaard en de Nijhoff-praktijk is de
keuze voor onevenwichtige sigla. Een
manuscript wordt aangeduid met ‘M’,
een drukproef met ‘P’, een tijdschriftpublicatie met ‘T’, een druk van een boek
echter niet met ‘D’, maar met bijvoorbeeld ‘Idzi’ (In den zoeten inval; gelukkig wordt In den zoeten inval en andere
gedichten aangeduid met ‘VG’). Hierdoor
ontstaan in de linkermarge spatieloze
siglakluwens als: M1TM2-3Idzi0-2WS1-2VG
(III: 422). Was er gekozen voor één soort
van siglering én zouden niet alle sigla
exact genoemd zijn maar waar mogelijk
samengevat (zoals in de Nijhoff- en de
261

recentere Achterberg-editie), dan had er
in het onderhavige geval kunnen staan:
M1–D5. Zo’n schralere marge vergt minder zetbreedte en dat zou ruimtewinst
zijn voor de varianten, die in deze editie
zozeer in de verdrukking zijn gekomen
dat soms binnen een synopsis overgestapt
moest worden op een kleinere letter. Het
lezen van synopses, toch al geen pretje,
wordt zo een oefening in optische accomodatie.
De (typografische) uitvoering is ook
in andere opzichten een droef stemmend aspect van deze editie. Deel I en III
zijn geprint in een lelijke, niet-proportionele Courier-letter. Wat deel III betreft,
is dat misschien gedaan om tekstdelen
in het apparaat onder elkaar te kunnen
plaatsen; voor deel I, met louter klare
leestekst, geldt dat niet. Deel II, waarin
onder andere de systematiek van het variantenapparaat met talloze voorbeelden
uit deel III uit de doeken wordt gedaan,
heeft een aantrekkelijker, proportionele
Times New Roman. Het ergste is, dat de
keuze voor die Courier, die gezien deel
II niet nodig is, helemaal niets heeft
opgelost. De synopses zijn werkelijk abominabel opgemaakt: de meeleestekens
zwerven over de pagina, recht of schuinlinks of schuin-rechts onder een al dan
niet mee te lezen tekstdeel; de lezer mag
het zelf uitzoeken, gokken wat de bedoeling van de editeur was. De uiterlijke
verzorging van deze editie is eigenlijk
een belediging zowel van de lezer als van
de editietechniek, zeker waar T’Sjoen
zijn best gedaan heeft om alle varianten
in spelling, interpunctie en accenten
waar mogelijk en wenselijk integraal op
te nemen, en zelfs de correctievoorstellen van Minnes poëtische sparring
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partners – Roelants en Herreman – een
weloverwogen plaats heeft geboden. Bij
deze typografische horreur komt nog
dat in veel gevallen de commentaar zo
slecht is opgemaakt, dat de tekst rechts
van de pagina valt; ook in deel II verliest
de editeur regelmatig de macht over de
tekstverwerker. Ik ga voorbij aan de titel,
die op het omslag anders luidt dan op
de titelpagina en die in deel I anders is
dan in deel II en III, maar wijs er wel op
dat er in deel II twee alinea’s beginnen
met ‘[voor publicatie aanpassen, yt]’ (II:
36, 47), dat de apostrofes in het apparaat
en ook in deel II alle kanten opwaaien,
dat de nummering van de gedichten op
de in het verkeerde deel ingevoegde CD
(met schitterende facsimile’s overigens!)
niet in alle gevallen strookt met die op
papier. Door dit alles kom ik niet aan
de inhoud van deze editie toe binnen
het toch al ruimschoots overschreden
bestek.
Voor alle duidelijkheid: een traditie
of een norm is me niet heilig, maar
een afwijking moet wel functioneel zijn.
Helaas laten beide edities op dat vlak
veel te wensen over.
Fabian R.W. Stolk, Utrecht, juni 2005

Angst voor invloed en
invloedangst
Harold Blooms Anxiety of Influence
en de neerlandistiek
Carl De Strycker

0. Inleiding
Toen ik ongeveer een jaar geleden op een congres in een gedicht van Leonard
Nolens de sporen van zijn Celan-lectuur trachtte bloot te leggen en het daarbij
waagde om van beïnvloeding te spreken, stelde een eminent neerlandicus dat hij
graag een petitie tegen het begrip “invloed” zou starten. Een boutade natuurlijk,
maar deze anekdote toont wel aan dat invloed blijkbaar geen populair thema is. En
dat hoewel een van de belangrijkste dissertaties van de laatste jaren op het gebied
van de neerlandistiek, Geert Buelens’ Van Ostaijen tot heden, toch expliciet invloed
tot onderwerp heeft. De ondertitel verraadt het al: Zijn invloed op de Vlaamse poëzie
[mijn romein, cds]. Ondanks het pleidooi ook van Odile Heynders, die in haar
kritiek op het voorstel van C.J. van Rees en Gillis Dorleijn, De impact van literatuuropvattingen in het literaire veld (1993), uitdrukkelijk meer aandacht vraagt voor “het feit
dat ook een auteur een lezer is”. Voor haar is het stellen van de volgende vragen
tijdens het poëticaonderzoek dan ook onontbeerlijk: “Uit welk aanbod van wel of
niet gecanoniseerd werk maakt hij zijn keuze, door wie laat hij zich inspireren?” en
ze vervolgt: “Invloed is een hachelijke term in de opinie van Van Rees en Dorleijn,
maar dat neemt niet weg dat we als literatuuronderzoekers oog moeten hebben
voor intertekstuele relaties tussen het werk van verschillende auteurs” (Heynders
1995: 15). Voor Heynders is invloedenonderzoek dus een belangrijk deelaspect van
de poëticastudie en ook in het buitenland blijkt er opnieuw interesse te ontstaan
voor invloedenstudie. Getuige daarvan het standaardwerk Intertextuality. Debates
and Contexts (2003) van Mary Orr, een boek dat wel de ruimere term “intertekstualiteit” in zijn titel voert, maar niettemin vooral zoekt naar manieren om invloed
te onderzoeken, zonder daarbij te vervallen in het traditionele en vaak verguisde
bronnenonderzoek.
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1. Angst voor invloed
Als invloedenstudie helemaal niet zo impopulair is als gedacht, wat verklaart dan de
aversie tegen het begrip? Waarom geldt dan veel te vaak dat: “Influence study is at
best ‘old-fashioned’ and at worst retrogade, returning criticism to hierarchical lineages at odds with multiform and multicultural postmodernity” (Orr 2003: 60-61).
En waarom is invloed “een heikele categorie” (Buelens 2001: 23, mijn cursivering,
cds) of vinden Van Rees en Dorleijn het een hachelijke term?
Het antwoord daarop is drieledig. Ten eerste kan de aversie verklaard worden
als een overblijfsel van het New Criticism. Dat beschouwt de literaire tekst als
autonoom, afgesloten geheel, dat zonder extratekstuele elementen begrepen en
verklaard dient te worden. Invloedenstudie wordt bijgevolg afgedaan als een irrelevante zoektocht naar de bronnen die een auteur heeft gebruikt.
De tweede doodsteek kreeg het begrip invloed door de postmoderne twijfel
aan het subject. Thomas Vaessens en Jos Joosten behandelen die idee uitgebreid in
Postmoderne poëzie in Nederland en Vlaanderen (2003) aan de hand van Jean-François
Lyotard en maken haar vruchtbaar voor de poëziestudie als ze schrijven:
Wanneer je dit [nl. de relativering van het unieke, kenbare subject] transponeert naar de
poëzie, is begrijpelijk dat hier geen sprake kan zijn van een almachtige dichter die het woord
voert, omdat de maker van teksten zich, zoals iedereen, bevindt op Lyotards talige kruispunt. De
dichter is geen ‘Ik’ meer die een God in het diepst van zijn gedachten is en van wie het gedicht
een unieke expressie is. (Vaessens en Joosten 2003: 120)

Hoe kan een schrijver dan ooit beïnvloed zijn door bijvoorbeeld Paul van Ostaijen,
als het onmogelijk is om ooit vast te stellen wie die schrijver is, laat staan dat het
mogelijk zou zijn om te achterhalen wie Van Ostaijen was? Omdat invloed vaak
begrepen wordt als een gebeuren dat zich enkel tussen personen afspeelt, wordt
met de hierboven geformuleerde twijfel aan het subject, de bühne waarop invloed
zich afspeelt ontdaan van haar handelende personae.
Een derde verklaring voor het in diskrediet raken van de term invloed is de
opkomst van het veel ruimere begrip intertekstualiteit. Met deze term twijfelen
Julia Kristevá, Roland Barthes en Jacques Derrida aan de autonomie van de tekst
zoals die door de New Critics wordt gepostuleerd. De genoemde denkers rond het
tijdschrift Tel Quel poneren radicaal het tegenovergestelde: teksten kunnen onmogelijk op zichzelf staan. Ze wijzen steeds terug naar een oneindig aantal andere
teksten en talige uitingen, zonder dat het mogelijk is een laatste bron(tekst) aan
te duiden. “The study of intertextuality is thus not the investigation of sources and
influences as traditionaly conceived; it casts its net wider to include anonymous
discoursive practices, codes whose origins are lost” (Culler 1981: 103). Slechts één
spoor volgen in een tekst is binnen dit denkkader onmogelijk, omdat hij per definitie een oneindig aantal sporen uitzet die steeds weer verder verwijzen, zonder dat
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er “een laatste zekerheid” bereikbaar is. Meteen wordt hier de intentionaliteit die
inherent is aan de idee invloed overboord gezet. Tegelijk wordt ook gewezen op
het belang van de lezer. Hij ontdekt de verwijzingen of de verwantschappen en dus
is enkel hij verantwoordelijk voor de verbanden tussen de teksten. Daar komt nog
bij dat de genoemde intertekstualiteitsdenkers het begrip “tekst” ruimer opvatten
dan “geschreven taaluiting”. Voor hen kan alles tekst zijn: zowel Homerus’ Ilias als
bijvoorbeeld de hedendaagse sociale werkelijkheid.
Een van deze redenen of een combinatie ervan maakt dat voor veel onderzoekers invloed ofwel helemaal geen thema is, ofwel voorzichtig (angstig?) uit de weg
wordt gegaan. Wie zich toch nog inlaat met invloedenonderzoek wordt beschuldigd
van “promoting a specifically nationalistic cultural imperialism, in spite of its [i.e.
comparative criticism] alleged cosmopolitanism and comparative approach” (Orr
2003: 83). Tegen dergelijk politiek incorrect gedrag binnen het literatuuronderzoek dient daarom, althans volgens sommigen, een petitie opgestart te worden.
Een van de weinige literatuurwetenschappers die toch een poging doet om
de werking van invloed in de literatuur bloot te leggen, is de Amerikaan Harold
Bloom. In The Anxiety of Influence. A Theory of Poetry (1973; de geraadpleegde versie
uit 1997 verschilt niet wezenlijk van de eerste druk; verder: The Anxiety) ontvouwt
hij zijn eigenzinnige opvattingen daarover. In wat volgt zal nagegaan worden hoe
dat boek in de neerlandistiek gerecipieerd, gewaardeerd en ingezet wordt tijdens
het onderzoek, met de bedoeling conclusies te trekken over de mogelijkheden van
Blooms theorie. Vooraleer daarop te focussen, is het verstandig eerst te schetsen
wat Blooms ideeën precies inhouden.

2. Harold Bloom en The Anxiety of Influence
2.1. De theorie
Net als Michael Riffaterre1 in Semiotics of Poetry (1978) wil Bloom met The Anxiety
zowel een leeswijze ontwerpen die bij het interpreteren van gedichten van pas
komt, als een verklaring bieden voor het ontstaan van poëzie. Die dubbele opzet
zal zich door de aard van de theorie zelf echter als een en dezelfde onderneming
presenteren. Voor Bloom ontstaan teksten immers enkel uit de interpretatie van
andere teksten: “The meaning of a poem can only be another poem” (Bloom 1997:
94). Een dergelijke uitspraak is in twee richtingen werkzaam. Ze betekent enerzijds
dat de verklaring en dus ook het ontstaan van een bepaald gedicht moet worden
gezocht in een ander gedicht, anderzijds stelt ze ook dat elk lectuurverslag zelf een
gedicht is.
Zoals de groep rond Tel Quel gaat Bloom uit van een fundamentele intertekstualiteit. Geen enkele tekst is een afgesloten geheel en de taak van de literatuurwetenschapper bestaat erin om verbanden bloot te leggen: “Criticism is the art of
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knowing the hidden roads that go from poem to poem” (Bloom 1997: 96). Bloom
haast zich om te melden dat dit niets met crenologie te maken heeft, maar dat het
om “the study of the life-cycle of the poet-as-poet” (Bloom 1997: 7) gaat. Wat dat
betekent, wordt uit het vervolg van dit betoog duidelijk.
De intertekstualiteit die Bloom voorstaat, is wel radicaal, maar niet zo breed
opgevat als bijvoorbeeld bij Kristevá of Barthes. Blooms theorie is namelijk uitdrukkelijk enkel interliterair. In de volgende beschrijving van zijn visie op intertekstualiteit koppelt Bloom een verwerping van de autonomiegedachte aan een specifiek
interliteraire opvatting:
We need stop thinking of any poet as an autonomous ego, however solipsistic the strongest of
poets may be. Every poet is a being caught up in a dialectical relationship (transference, repetition, error, communication) with another poet or poets. (Bloom 1997: 91)

De hier aangehaalde dialectische relatie giet Bloom in een conflictmodel waarmee
hij het ontstaan van poëzie verklaart. Het begrip “belatedness” (het te laat) is daarbij een sleutelterm. De latere dichter (“efebe”) merkt dat alles wat hij wil zeggen
hem al een keer is voorgedaan. Schrijvers kunnen dus nooit iets anders zijn dan
herschrijvers van wat al gezegd is. Om echter toch als interessant auteur (“strong
poet”) opgemerkt te worden, moet een dichter zijn voorganger (“precursor”) overtreffen.
De idee dat het in de romantiek gepostuleerde oorspronkelijkheidsdictaat het
klassieke imitatio-aemulatio-model verdrongen heeft, is volgens Bloom dan ook fout.
Imitatie en wedijver zijn altijd de enige manieren waarop literatuur tot stand komt,
maar ze worden sinds de romantiek vervangen door een gelogen en geposeerde
originaliteit. Het mag voor een auteur dan wel onmogelijk zijn om absoluut nieuw
te zijn, die gedachte is ondraaglijk. Een schrijver wenst immers niet als epigoon
– en dus gekoppeld aan een grote naam –, maar als zichzelf, met zijn eigen naam
als lemma, de literatuurgeschiedenis in te gaan. Precies daarom heeft hij “invloedangst” (“anxiety of influence”). Hij merkt natuurlijk dat hij er niet buiten kan, maar
tracht de onvermijdelijke invloed te loochenen door zichzelf af te zetten tegen zijn
voorganger(s). Om als dichter te overleven (zowel in de betekenis van “zijn werk aan
de man gebracht te krijgen” als van “een naleven”) moet hij de situatie zo ombuigen
dat het lijkt alsof hij niet langer invloed ondergaat, maar zelf uitoefent.
Dat gebeurt volgens Bloom door het werk van de voorganger(s) opzettelijk
fout te interpreteren (“misreading” of “misprision”): “Poetic Influence […] always
proceeds by a misreading of the prior poet, an act of creative correction that is
actually and necessarily a misinterpretation” (Bloom 1997: 30). Die foute lezing
wordt gepresenteerd in een eigen tekst, die wel relicten van de voorbeeldtekst
bevat, maar toch heel anders uitvalt. Binnen dit antithetische model onderscheidt
Bloom zes patronen. Deze “revisionary ratios” zijn een classificatie van mogelijke
manieren “how one poet deviates from another” (Bloom 1997: 11). Daarbij wekt
266

Angst voor invloed en invloedangst

Bloom, zonder dat expliciet te stellen, de suggestie dat deze zes strategieën elkaar
opvolgen tijdens de ontwikkeling van efebe tot sterk dichter.
De naam van de eerste deviatie ontleent Bloom aan Lucretius: clinamen. Bij de
Romeinse wijsgeer duidt deze term op de zwenking van een atoom uit zijn recht
naar onder voerende baan. Door die koerswijziging ontstaan er botsingen met
andere atomen en vormt er zich stoffelijke materie. Bij Bloom is een dergelijke
idee het grondprincipe van zijn theorie. Met deze term benoemt hij “the poetic
misreading or misprision proper” (Bloom 1997: 14). Een dichter botst tijdens zijn
lectuur op het werk van een voorganger en doordat hij ook botst met de ideeën
van die voorbeelddichter ontstaat er een nieuwe interpretatie, een nieuw gedicht.
Bij de efebe is er zowel het verlangen om gelijk te zijn aan de voorganger, als de
wil om te verschillen – een double-bind situatie waaruit hij zich moet bevrijden.
De volgende vijf bewegingen zijn de concretiseringen en consequenties van deze
centrale gedachte.
Onder thessara begrijpt Bloom het gebruik van de taal van de voorganger door
de navolger, maar dan op een wijze die duidelijk verschilt. Zo wil de jonge dichter
aantonen dat hij de oudere aanvult waar die in gebreke is gebleven. Bij de derde
vorm om afstand te nemen, kenosis, wordt de discontinuïteit met de voorganger
sterker benadrukt. De efebe, die tot op bepaalde hoogte gelijk is aan de voorganger, begint met een strategische vernedering van de voorbeelddichter. Demonisatie
vervolgens is het instellen van een persoonlijk “counter-sublime […] achieved
through a form of repression, in which the power of the precursor’s sublimity is
contained, domesticated or absorbed” (Allen 1994: 25). Askesis houdt een isolatie
en zuivering van de invloed in. Nadat de jonge dichter de invloed geabsorbeerd
en geïnternaliseerd heeft, moet hij een soort purgatio ondergaan, die hem in staat
stelt afstand te nemen van zijn voorbeeld. De laatste mogelijke relatie tot het voorbeeld heet apophrades. In dit stadium keert de navolger de invloed om. Hij is zo
sterk geworden dat hij niet langer door zijn voorganger beïnvloed lijkt, maar integendeel zijn voorbeeld de invloed van hem ondergaan lijkt te hebben. Dit betekent
uiteindelijk de overwinning van de efebe op de precursor.
Waar verschilt Blooms theorie nu van andere invloedentheorieën? Ten eerste
waar hij onder apophrades stelt dat invloed ook omgekeerd werkzaam kan zijn – een
inzicht dat ook Borges al in zijn beroemde Kafka-essay2 poneerde –, breekt Bloom
met de lineariteit van het invloedenonderzoek. Zoals Borges opmerkt zijn de teksten van een aantal auteurs die schreven voordat het werk van Kafka bekend werd,
enkel kafkaësk te noemen doordat Kafka’s boeken gepubliceerd werden. In dit
geval heeft Kafka dus invloed op schrijvers die temporeel gezien zijn voorgangers
waren. Een model dat soortgelijke invloed onderkent, doet dus afstand van het
eendimensionale van een gestreng invloedconcept dat slechts eenrichtingsverkeer
toelaat. Bovendien verdisconteert het de rol van de lezer bij het creëren van verbanden en verwantschappen. Zo kan Borges Kafka zonder problemen in verband
brengen met Zenos tweeduizend jaar vroeger genoteerde paradox. Hierbij moet
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opgemerkt worden dat “invloed” dan wel een heel andere betekenis krijgt, namelijk
die van zoeklicht. De relatie tussen twee auteurs komt dan niet meer tot stand doordat een navolger de voorganger kopieert en beconcurreert, maar via bemiddeling
van de interpreterende lezer.
Bloom aanvaardt ten tweede ook invloed van het ongelezene: “an ephebe’s
best misinterpretations may well be of poems he has never read” (Bloom 1997:
70). Hierbij kan gedacht worden aan een aantal discoursen of “already-read scripts
in modern culture” (Allen 2000: 139) zoals bijvoorbeeld de theorie van Freud.
Hoewel weinig mensen zijn boeken daadwerkelijk hebben gelezen, leven ze toch
in een maatschappij die diep door Freuds denkbeelden is beïnvloed, zij het dat ze
van hun nuances zijn ontdaan en vaak ook fout worden geïnterpreteerd. Hetzelfde
geldt ook voor literatoren als Joyce en Proust. Hun namen klinken als een klok,
hun werken zijn bekend, blijven heel vaak ongelezen en toch kunnen ze invloed
uitoefenen. Op de vraag door wie A.F.Th. zich beïnvloed weet, antwoordt hij dat
hij vroeger van beide auteurs sterke invloed heeft ondergaan, maar dan “’op clandestiene wijze’ – zolang hij ze nog niet had gelezen. ‘Mijn vroegste romanpogingen parasiteerden op de voorstelling die ik van die nog ongelezen meesterwerken
had’” (A.F.Th. geciteerd in Februari 2004: 15). Hoe zoiets onderzocht kan worden,
behalve op basis van externe poëticale uitspraken, blijft echter een raadsel.
Dankzij deze twee inzichten kan Bloom dan ook stellen dat zijn poging om
invloed – en bij uitbreiding dus ook poëzieconceptie – te begrijpen niets te maken
heeft met “the transmission of ideas and images from earlier to later poets” (Bloom
1997: 71), al zegt hij erbij dat ook dat mogelijk deel uitmaakt van het onderzoek. Te
denken valt daarbij aan de eerste stappen in de ontwikkeling van een dichter zoals
Bloom die beschrijft. Daarbinnen is er wel degelijk expliciet sprake van identificatie
en zal het dus wel mogelijk zijn om soortgelijke ideeën of een gelijkende thematiek
of stilistiek aan te wijzen. Het is pas in de meer geraffineerde vormen van invloed,
geconcentreerd rond het moment waarop de efebe zelf een sterk dichter is geworden, dat de invloed succesvol geloochend wordt en totaal verdwenen lijkt te zijn.

2.2. De kritiek
The Anxiety is Blooms poging om voorbij het New Criticism te denken. Door de
fundamentele onderlinge afhankelijkheid van teksten centraal te stellen kan hij
nieuwe en onconventionele betekenissen in teksten blootleggen. Dat neemt niet
weg dat er heel wat kritiek kwam op zijn theorie. Ten eerste wordt zijn inperking
van invloed tot interliteraire relaties als een reductie van de intertekstualiteit ervaren (Culler 1981: 111). Het kan niet geloochend worden dat schrijvers ook invloed
van extraliteraire fenomenen ondergaan. De abstractie daarvan wordt als een
zwakte van Blooms theorie gezien (Lentricchia 1980: 326 en 331).
Een tweede bezwaar is het vermeend oedipale karakter van de theorie (Orr
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2003: 68). Het model van Bloom, met een voorganger waartegen de jongere zich
afzet, lijkt bijzonder sterk op Freuds theorie van de vadermoord. Bloom geeft toe
dat zijn belangrijkste inspiratiebron Freuds familieroman gecombineerd met Nietzsches begrip Wille zur Macht is. Zijn terminologie is daarom expliciet freudiaans, zijn
theorie echter een geslaagde “Fehlinterpretatie” van de genoemde denkers. Deze
zelfverdediging van Bloom lokt meteen een derde kritiek uit. Als Blooms model
tot stand komt door een foute interpretatie en de lezer interpreteert zijn theorie
dan tóch fout als een freudiaans model, dan is dat meteen een overtuigend bewijs
voor de juistheid van Blooms eigen stellingen. Dergelijke circulariteit – een dichter
leest een voorganger fout; ik lees die dichter fout; de lezer leest mijn theorie fout;
dus mijn theorie klopt – waarbuiten niet meer gedacht kan worden, wordt Bloom
kwalijk genomen (Orr 2003: 71).
Een laatste veel gehoord verwijt is dat Bloom een historiserende en normbevestigende geschiedschrijving in de hand werkt. Hij heeft enkel oog voor “strong
poets” en vergeet de mindere goden. Hij plaatst iedereen die het niet redt om
zelf een sterk auteur te worden als epigoon buiten de traditie. Daardoor blijft zijn
onderzoek beperkt tot de typisch westerse mannelijke canon, wat een doorn in het
oog betekent van wie vanuit genderperspectief The Anxiety leest. Op die manier
wordt immers gesuggereerd dat vrouwen geen enkele invloed zouden hebben
(Lentricchia 1980: 345; Orr 2003: 65, 68, 79).
Al deze kanttekeningen bij The Anxiety roepen de vraag op hoe Blooms ideeën
in de literatuurstudie ingezet kunnen worden. Enerzijds zou zijn theorie gebruikt
kunnen worden om interliteraire relaties te ontdekken, anderzijds kan ze ook een
licht werpen op hoe literatuur tot stand komt. Alvorens het gebruik van Blooms
theorie in de neerlandistiek na te gaan, wordt eerst nog aandacht besteed aan wat
het Nederlandse pendant van The Anxiety genoemd zou kunnen worden.

3. H.A. Gomperts, de Nederlandse Bloom
Wie De schok der herkenning. Acht causerieën over de invloed van invloed in de literatuur (1959; hier wordt de vijfde druk geciteerd, 1981) van H.A. Gomperts na The
Anxiety leest, schrikt eventjes van wat hij allemaal herkent. Gomperts’ studie vertoont
namelijk bijzonder veel overeenkomsten met de theorieën die Bloom verkondigt.
Van invloed, in de zin van het overnemen van ideeën, kan in dit specifieke geval
van verwantschap echter geen sprake zijn. Aangezien Gomperts’ boek veertien jaar
voor dat van Bloom verscheen, kan hij tijdens zijn eigen onderzoek onmogelijk van
The Anxiety gebruik hebben gemaakt. Van een eventuele beïnvloeding van Bloom
door Gomperts zijn ook nergens aanwijzingen te vinden. Toch zijn de overeenkomsten te frappant om onbesproken te laten. Op de parallellen werd al herhaaldelijk
gewezen (Heynders 1991: 126; De Roder 2001: 101 e.v.; Buelens 2001: 26), maar
nooit eerder werden ze geëxpliciteerd.
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Een eerste overeenkomt vormt de theorie waartegen ze zich allebei afzetten:
het New Criticism. Zowel Gomperts als Bloom stellen de autonomie van de tekst
ter discussie. Bloom doet dat door het relationele van elke tekst te benadrukken;
Gomperts stelt expliciet dat de New Critics te weinig het fenomeen literatuur verhelderen en wil hun leesmethode daarom aangevuld zien. “Naast deze methode
[nl. zich concentreren op een precies lezen van de tekst], die op zichzelf wel tot
beter begrip, maar nog niet tot een waardeschatting leidt” (Gomperts 1981: 17)
moet er ook aandacht zijn voor andere aspecten. Een daarvan is de invloed die
een auteur heeft ondergaan. Gomperts beschrijft de beïnvloeding van Baudelaire
door Poe, hij gaat de invloeden van Dostojewki na, speurt naar de voorbeelden van
Nietzsche, stelt vast dat diezelfde Nietzsche Menno Ter Braak op een ingrijpende
wijze tot voorbeeld heeft gediend, bespreekt de wederzijds bevruchtende relatie
Ter Braak-Du Perron en behandelt ten slotte Du Perrons preoccupatie met Multatuli. In die deelonderzoeken bemerkt Gomperts een aantal constanten die ook
Bloom beschrijft.
Gomperts benadrukt, net als Bloom, dat een nieuwe literaire tekst steeds opgebouwd is uit een aantal bekende bouwstenen waar iets eigens aan wordt toegevoegd. Net omdat de tekst niet volkomen origineel is, wordt hij leesbaar: “de lezer
van literatuur [wordt] geboeid door iets nieuws, iets dat hij voor de eerste keer
verneemt en iets ouds, iets dat hij herkent” (Gomperts 1981: 19)3.
Ook zoals bij Bloom kan het volgens Gomperts gebeuren dat een lezer “een
schrijver [ontdekt] die op een overeenkomstige wijze als hij zelf in het leven staat,
in wiens lot en karakter hij iets van zichzelf terugvindt” (Gomperts 1981: 25), wat
tot een “schok der herkenning” leidt. Voor de lezer is die ervaring heilzaam, want
ze ordent een aantal ideeën die hij zelf had, maar niet zo kon verwoorden zoals
hij ze nu geformuleerd vindt. Is die lezer een auteur, dan is dit beslissend voor zijn
schrijverschap. Gomperts’ beschrijving van dit proces vertoont zeer veel overeenkomsten met de “revisionary ratios” van Bloom:
Deze ontdekking geeft hem [de lezer] die schok van herkenning, waardoor hij geboeid en
ademloos leest, aanvankelijk geabsorbeerd en weerloos, eerst later weer kritisch, met een herstel
van de eigen persoonlijkheid. Is deze lezer zelf een schrijver, dan is die ontmoeting een mijlpaal
in zijn werk. Wat hij ervoor schreef, verschilt beslissend van wat hij erna schrijven zal. Wat hem
veranderd heeft, is een verwante geest. (Gomperts 1981: 26)

Er is sprake van identificatie met en absorptie van het voorbeeld, termen die ook bij
Bloom vallen. Vervolgens spreekt Gomperts van kritisch lezen, iets wat de efebe bij
Bloom de hele tijd doet, en ten slotte van “herstel van de eigen persoonlijkheid”, te
vergelijken met de twee laatste stadia bij Bloom: askesis en apophrades.
Bovendien maakt Gomperts, net zoals Bloom, het onderscheid tussen invloed
en epigonisme. Bloom houdt zich slechts bezig met “strong poets”, andere laat hij
gewoon buiten beschouwing. Gomperts schat eveneens de auteurs die ondanks en
270

Angst voor invloed en invloedangst

via de schok van herkenning zichzelf vinden hoger in dan zij die dat niet kunnen:
“Men moet een principieel verschil maken tussen de tweedehandse, de nagevolgde,
onzelfstandige toepassing van wat in andere literatuur was aangetroffen en de
beïnvloeding die wordt aangekondigd door een schok van herkenning” (Gomperts
1981: 29).
Er zijn nog meer parallellen tussen de boeken van Gomperts en Bloom, maar de
opmerkelijkste is dat, weliswaar niet zo radicaal als Bloom, ook Gomperts stelt dat
het merendeel van deze herkenningen […] op misverstanden berusten, op verkeerd lezen,
op buiten verband gebrachte fragmenten, op helemaal niet lezen, maar op horen zeggen,
op verkeerd horen zeggen en in sommige gevallen zelfs op verkeerd horen verkeerd zeggen
(Gomperts 1981: 78).

Blooms notie “misreading”, maar eveneens zijn stelling over de invloed van het
ongelezene is hier duidelijk te herkennen.
Toch zijn er ook verschillen tussen De schok der herkenning en The Anxiety. Zo is
Gomperts’ opzet anders dan dat van Bloom. Ook Gomperts gelooft dat literaire
evolutie via een aemulatiomodel tot stand komt, maar dat is – anders dan voor
Bloom – niet zijn eerste bekommernis. Zijn eigenlijke doel is om aan de hand van
hoe schrijvers literatuur verwerken, iets op het spoor te komen “omtrent de innerlijke belevenissen van de ‘common readers’, de gewone mensen die de boeken
lezen” (Gomperts 1981: 31). Hij wil dus vooral inzicht verwerven in hoe een lezer
een boek ervaart. Daarvoor doet hij niet aan empirisch lezersonderzoek, maar
wil hij in eerste instantie nagaan hoe lezers die zelf van hun lectuur verslag doen,
schrijvers dus, teksten ondergaan. Daarna moet het dan mogelijk zijn om hun ervaringen te extrapoleren naar de “common readers”.
Een tweede verschil is de sterkere kritische instelling van Gomperts tegenover
zijn eigen theorie. Zo waarschuwt hij geregeld dat men tijdens literatuurwetenschappelijk onderzoek zeer vaak vindt wat men het liefst zou ontdekken: “Heeft
men een bepaalde constellatie herkend, dan ziet men die overal” (Gomperts 1981:
153). Door deze nuancerende opmerking bij zijn observaties is Gomperts bescheidener dan Bloom. Door de misreading als noodzakelijk voor te stellen en door het
circulaire karakter van diens theorie lijken er geen kritische bedenkingen bij The
Anxiety mogelijk te zijn.
Een laatste punt waarop Gomperts van Bloom verschilt, is zijn minder radicale
beperking van de intertekstualiteit. Gomperts merkt op dat “men zich niet [kan]
afsluiten van de werkelijkheid en de geschiedenis, om alleen te leven in de overzichtelijke literatuur” (Gomperts 1981: 156). Dat hij in zijn eigen onderzoek (bijna)
geen andere contexten dan de literaire beschouwt, kan verdedigd worden door de
specifieke bedoeling van zijn boek: het nagaan van de uitwerking die een boek op
zijn lezer heeft.
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4. The Anxiety of Influence en de neerlandistiek
Met de hierboven aangehaalde overeenkomsten tussen Gomperts’ boek en de meer
dan een decennium later geformuleerde theorie van Bloom, zou de verwachting
kunnen ontstaan dat The Anxiety in de neerlandistiek niet werd opgemerkt, omdat
de Nederlandse literatuurstudie haar eigen Bloom in huis had. Niets is minder
waar. In een aantal belangwekkende opstellen of studies in de neerlandistiek doet
Blooms theorie wel degelijk dienst als theoretisch kader. In wat volgt wordt er een
blik geworpen op hoe ze door neerlandici gerecipieerd en ingezet wordt4.

4.1. Maaike Meijers last om te lezen zoals Bloom
In Maaike Meijers dissertatie De Lust tot Lezen. Nederlandse dichteressen en het literaire
systeem (1988) duikt The Anxiety op in de zoektocht naar een alternatief voor de traditionele beperking van de literatuurwetenschap om enkel de canon te bestuderen.
Een dergelijke inperking van de literatuurstudie bestempelt Meijer als een uitwas
van het New Criticism die in een hedendaags multicultureel klimaat vervangen
moet worden door een multiperspectivistische visie. Vanuit haar expliciet emancipatorische opzet tracht ze in hoofdstuk 10, “De mythe van de Ene Literatuur voorbij”, dan ook een model te ontwikkelen waarbinnen ook vaak gemarginaliseerde
verschijnselen zoals vrouwenliteratuur, lesbische literatuur of “zwarte poëzie” en
onderbelicht gebleven aspecten zoals het belang van de lezer(es) bij het construeren van betekenis, bestudeerd kunnen worden.
In een korte presentatie van Bloom als “een van de theoretici die afdoende met
het New Criticism hebben afgerekend” (Meijer 1988: 322) haalt Meijer die aspecten van zijn theorie naar voren die haaks staan op de autonomiegedachte. Blooms
nadruk op het interactieve karakter van literatuur en de fundamentele intertekstualiteit die hij voorstaat, doorbreekt het door de close-readers ingestelde taboe om de
grenzen van de tekst te overschrijden. Bovendien houdt Bloom rekening met het
belang van de interpreterende lezer, iets wat ook Meijer bepleit. Blooms verdienste
is “dat hij dichters en critici op één lijn stelt: beiden brengen een tekst voort die
een interpretatie, een ‘lezing’ is” (Meijer 1988: 323).
Toch heeft Meijer ook kritiek. Ze maakt bezwaar tegen Blooms beperking
van “de relatie van het werk met de buitentekst […] tot een intertekstueel literair
universum” (Meijer 1988: 323). Erger nog vindt ze zijn opvattingen over literaire
evolutie: “Hij brengt de literaire traditie terug tot een symbolische opeenvolging
van éénoudergezinnen die slechts vaders en zonen herbergen” (Meijer 1988: 324).
Voor Meijer, die net gepleit heeft om de fallocentrische kreet Vorm of Vent “enige
tijd te formuleren als Vorm of Vrouw, dan wel Werk of Wijf, om over dertig jaar over
te gaan tot de waarlijk sekse-neutrale formulering Poëzie of Persoonlijkheid” (Meijer
1988: 193), is een reductie van de literatuur tot enkel mannelijke schrijvers onaan272
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vaardbaar. Zij bekritiseert vooral Blooms “onkritische aanname, dat er slechts een
enkele literaire traditie bestaat” en stelt dat zijn theorie dan ook enkel vruchtbaar
kan zijn “wanneer je uitgaat van een canoniek begrip van een gedeelde en coherente literaire traditie” (Meijer 1988: 324).
Toch schrijft Meijer Bloom niet volledig af. In haar veel ruimere, op Itamar
Even-Zohars polysysteemtheorie gebaseerde model dat ook aandacht besteedt aan
vrouwenliteratuur en literaire randfenomenen, heeft Blooms theorie toch een
plaatsje, met die restrictie dat ze moet worden aangevuld. Zijn model kan namelijk
enkel gebruikt worden “in het veld van de mannenliteratuur [want] [z]ijn Freudiaans-heroïsche epos over de ‘misprisions’ van elke dichter van de voorgangers,
stoelend op de traditie van Homerus, Milton, Spencer en Shakespeare, hoort in de
mannentraditie thuis” (Meijer 1988: 339). Een gelijksoortige theorie zou ontwikkeld moeten worden voor vrouwelijke auteurs, al vermoedt Meijer dat een gewone
transpositie onmogelijk is omdat de onderzoeker daarbij “snel [zal] stuiten op
zijn gebrek aan informatie over wat zich in de vrouwentraditie heeft afgespeeld”
(ibidem).
In haar presentatie en waardering van Bloom toont Meijer zich een voorbeeldige leerling van Jonathan Culler. Het beeld dat ze van Bloom schetst, is duidelijk
gebaseerd op Cullers voorstelling van The Anxiety in zijn The Persuit of Signs (1981).
Net als hij gaat Meijer ervan uit dat de visie van de New Critics aangevuld moet
worden (Culler 1981: 3-4 en passim; Meijer 1988: 177 e.v.). Daartoe passeren een
aantal mogelijkheden de revue, waarvan Blooms theorie er een is (Culler 1981:
107-109), die echter als te beperkt wordt afgewezen (Culler) of aangevuld moet
worden (Meijer). Toch kiezen Culler en in zijn voetspoor Meijer uiteindelijk voor
die andere, met Bloom verwante theorie en leesstrategie: die van Riffaterre. Culler
ziet in Riffaterres Semiotics of Poetry de meest werkbare en toch niet al te beperkende
intertekstualiteitstheorie die voor handen is (Culler 1981: 111), Meijer van haar
kant bereikt door inzet van Riffaterres leeswijze haar interessantste interpretatieve
inzichten (m.b.t. Neeltje Maria Mins poëzie; Meijer 1988: 107-172), terwijl ze Bloom
wel theoretisch behandelt, maar niet inzet bij haar interpretatieve praktijk.

4.2. Dirk van Bastelaere en zijn wereldse inbedding
In zijn abecedarium “Rifbouw” in Wwwhhoooosshhh. Over poëzie en haar wereldse inbedding (2001), wijdt Dirk van Bastelaere een volledig (en relatief lang) lemma aan
The Anxiety. Onder “A3 – Angst” beschrijft hij de theorie beknopt, maar helder.
Door het opnemen van Bloom in wat doorgaat als de versexterne explicitatie van
zijn eigen poëzie, zou geconcludeerd kunnen worden dat hij Blooms visie onderschrijft. Dat is slechts gedeeltelijk waar. Weliswaar ontstaat voor beiden literatuur
steeds uit bestaande teksten, toch gaat Van Bastelaere op een belangrijk punt niet
akkoord met Bloom. De klemtoon die de Amerikaan op het subject legt, stoort
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Van Bastelaere: “Noodzakelijke voorwaarde voor de Bloomtheorie blijft natuurlijk
de aanname van het subject als eerste grond” (Van Bastelaere 2001: 60). Zelf sluit
hij zich liever aan bij denkers als Kristevá, Derrida en vooral Roland Barthes, die
uitgaan van de dood van de auteur. Van Bastelaere ziet literatuur als een geontindividualiseerd proces, iets waar de titel van zijn manifest “Rifbouw” op zinspeelt. Zelf
zegt hij daarover in een ander essay:
ik [heb] het gedicht een koraalrif genoemd en het schrijven en lezen van gedichten een vorm
van rifbouw, een traag, organisch, bijna anoniem proces waarbij het gedicht zich aan het stomende rif van de bestaande, maar voortdurend uitdijende historische poëzie vastschrijft en
waarbij ook het lezen van gedichten zich aan dat steeds veranderende, ruïneuze stelsel van
elkaar herschrijvende teksten hecht. (Van Bastelaere 2001: 105)

Voor Van Bastelaere zijn teksten dus slechts hernemingen van bestaande teksten.
Toch valt in deze uitspraak ook een afzwakking van Blooms visie te herkennen. Literaire evolutie gaat niet zozeer via grote namen of sterke subjecten zoals Bloom veronderstelt, maar is een “bijna anoniem proces”. Voor Van Bastelaere, die theorieën
aanhangt die het individu radicaal ontkennen, is de nuancering die hij aanbrengt
echter opmerkelijk: “bijna anoniem” (mijn cursivering, cds). Helemaal kan het
subject blijkbaar toch niet uitgesloten worden, het blijft zich opdringen. Dat inzicht
brengt hij in “Rifbouw” ook in praktijk door consequent overal “ik” te vervangen
door “Van B.”. Door over zichzelf in de derde persoon te praten lijkt zijn poëticale
manifest door een andere auteur geschreven te zijn, maar door zijn eigen naam
niet volledig weg te wissen blijft Van Bastelaere – bijna incognito – onvermijdelijk
toch aanwezig. Wat Vaessens en Joosten dus met stelligheid beweren, namelijk dat
Van Bastelaere “het probleem van de oorspronkelijkheid: de centrumloosheid, de
afwezigheid van een kern, en in plaats ervan: het intertekstuele spiegelspel van tekst
naar tekst, waaruit de auteur als het ware verdwenen is” (Vaessens en Joosten 2003:
126-127) thematiseert, dient op basis van wat hierboven werd opgemerkt dan ook
genuanceerd te worden.
Van Bastelaere verwijst nog een tweede keer naar The Anxiety en wel in zijn
bespreking van een artikel van Stefan Hertmans. Naar aanleiding van diens stelling
dat een polemist iemand is die “’op een streven naar invloed’ drijft” (Hertmans
in Van Bastelaere 2001: 217), maakt hij bedenkingen bij een aantal “conflict/
individuatiemodel[len]” (Van Bastelaere 2001: 217). Een model dat hij expliciet
noemt in verband met hoe schrijvers “met literaire voorgangers en concurrenten”
(ibidem) afrekenen is Blooms theorie. Hoewel Van Bastelaere haar als een van
“de interessantste benaderingen van dit conflict/individuatiemodel” (ibidem)
waardeert, doet hij haar toch als totalitair af. Hij verzet zich tegen de visie dat het
machtsspel louter poëticaal zou zijn en vraagt aandacht voor het feit dat “deze
dynamiek niet zuiver literair is” (ibidem). Impliciet vraagt Van Bastelaere met deze
opmerking om literatuur niet enkel te beperken tot interliteraire machtsspelle274
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tjes, om een aanvulling zoals Bourdieu die levert in Les règles de l’art. Zoals bij vele
Bloom-critici geldt Van Bastelaeres kritiek hier dus de reductie van de context tot
de specifiek literaire intertekst.

4.3. J.H. De Roder niets te vroeg
Een volgend moment waarop Blooms theorie in de Nederlandse letterkunde
gepresenteerd wordt, is in het essay van J.H. de Roder “De schok van het telaat”.
Daarin wijst hij op het verband tussen Gomperts’ boek en Blooms theorie, waarbij
hij een belangrijk onderscheid in het leven roept. Voor hem heeft Gomperts een
“monument van de literaire verwantschap, van het ideaal van de literaire broederschap in volledige herkenning” (De Roder 2001: 103) geschreven, terwijl Bloom
een “monument van de literaire vadermoord” (ibidem) heeft opgericht. Ondanks
het feit dat verwantschap vaak het gevolg is van het fout interpreteren van een voorbeeld, beoordeelt Gomperts het fenomeen positief: het gaat gepaard met innige
vriendschappelijke gevoelens, positieve identificatie en meer zelfwording. Bloom
daarentegen spreekt van strategieën om de voorganger te vernederen en van een
zich moeten ontworstelen aan de kleinerende invloed van de precursor.
Na op dat verschil te hebben gewezen presenteert De Roder Blooms theorie
helder en uitgebreider dan tot nu toe het geval geweest was. Hij gaat expliciet in
op een aantal “revisionary ratios” en tracht ook voorbeelden te leveren van waar
Blooms model daadwerkelijk werkzaam is geweest. Zo haalt hij de invloed van T.S.
Eliots The Waste Land op Martinus Nijhoffs Awater aan. Hij wijst erop dat Nijhoff,
op één uitzondering na, Eliot steeds doodgezwegen heeft om zo de aandacht af te
leiden van het feit dat zijn eigen gedicht eigenlijk erg op dat van zijn voorganger
lijkt. Bovendien, zo merkt De Roder op, voert Nijhoff in zijn lange gedicht een
aantal “correcties” door die de poëtica van Eliot ter discussie stellen en trachten te
overtreffen.
De Roder presenteert in het tweede deel van zijn essay nog een andere lectuur
met Blooms model als interpretatiestrategie en leeskader. In een korte en verhelderende analyse van Simon Vestdijks gedicht “De dichter” uit Verzen (1932) toont
hij aan dat Vestdijk invloedangst had ten opzichte van Rainer Maria Rilke. Hij legt
de intertekstuele verbanden met Rilke bloot en geeft aan waar en hoe Vestdijk de
Duitstalige dichter tracht uit te vlakken en te overtreffen.
Met deze twee praktische toepassingen komt De Roder niets te vroeg. Hij toont
er voor het eerst mee aan dat Blooms theorie ook als interpretatiestrategie daadwerkelijk ingezet kan worden in de Nederlandstalige literatuur.
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4.4. Geert Buelens en the anxiety of not being influenced
Vanuit de vaststelling dat “je het in Vlaanderen onmogelijk over poëzie-poëtica’s
kunt hebben zonder er Van Ostaijen bij te betrekken” (Buelens 2001: 15) gaat
Geert Buelens in zijn dissertatie Van Ostaijen tot heden na hoe andere dichters met
deze zonder meer centrale figuur in de Vlaamse poëzie omgaan: hoe “op zijn werk
is gereageerd, hoe ze door zijn theorie en praktijk beïnvloed zijn” (Buelens 2001:
23). Een bestaande invloedentheorie gebruikt Buelens eigenlijk niet, wel volgt hij
met The Anxiety als discussiepartner, een eigen model.
Voor Buelens is de terminologie van Bloom wel bruikbaar, maar hij keert het model
om, zo beweert hij. Zo ziet hij in zijn onderzoek dat navolgers Van Ostaijen inderdaad strategisch fout interpreteren, maar de idee dat de efebe de invloed van de
voorganger altijd tracht te verdoezelen, is voor Buelens onjuist:
Mijn stelling is […] dat er in het geval-Van Ostaijen wel degelijk sprake is van misreadings, maar
dan meestal niet om daarmee de invloed van Van Ostaijen te camoufleren (al gebeurt ook
dat wel […]), maar om die indruk van invloed juist te versterken. De ‘verkeerde lezing’ is dan
bedoeld om de oorsprong van een aspect van de eigen poëtica te projecteren op Van Ostaijen
en zo de eigen positie te versterken. (Buelens 2001: 24)

Hij spreekt met betrekking tot Van Ostaijen dan ook van een “anxiety of not being
influenced” (Buelens 2001: 24)5. In een dergelijk model wordt de voorganger als
gezagsargument gebruikt om eigen eigenaardigheden aan de man te brengen.
Door aan te tonen dat een eigen particulariteit eigenlijk al aanwezig was bij een
grote naam uit de literatuurgeschiedenis, kan een dichter zijn eigen positie legitimeren, ook al berust het bewijs daarvan op een creatieve interpretatie van de
voorganger.
Buelens verwerpt Blooms model dus niet, maar vult het aan. De opmerking tussen haakjes in het hierboven aangehaalde citaat maakt duidelijk dat ook Buelens
erkent dat invloed soms ook werkt zoals Bloom beweert, maar hij nuanceert diens
radicale stellingen door ook invloed zonder angst te onderkennen. Daarmee verzoent hij Gomperts’ positieve visie met Blooms theorie.
Als Buelens stelt dat hij de terminologie van Bloom overneemt, dan klopt dat
slechts gedeeltelijk. Hij richt de schijnwerpers volledig op het concept “misreading”
en laat Blooms “revisionary ratios” bijvoorbeeld geheel onbelicht. Als gevolg daarvan wordt het concept van de omgekeerde invloed bij Buelens wel onderkend,
maar niet uitdrukkelijk aan Bloom gekoppeld. Buelens is er zich van bewust dat “de
invloed van Van Ostaijen dus niet alleen van hem naar latere auteurs (van vroeger
naar later) loopt, maar ook andersom. Dat ze dus met terugwerkende kracht actief
is” (Buelens 2001: 25), maar noemt dat “een vaak gesignaleerd gegeven als het over
literaire invloed gaat” (ibidem).
Buelens’ omgang met Bloom zou als een interessant geval van invloedangst
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beschouwd kunnen worden. In een recent artikel van Buelens over de invloed
van Van Ostaijen op de Nederlandse poëzie kan er bijvoorbeeld een door Bloom
beschreven strategie herkend worden. Als Buelens met betrekking tot de jaren
vijftig stelt: “And again, ‘influence’ became ‘influenza’: a highly contagious Van
Ostaijen virus spread through Flemish poetry” (Buelens 2004: 179) maakt hij een
woordspel waarmee hij aanduidt hoe aanstekelijk invloed soms kan werken. Toch
verzwijgt hij hierbij dat hij zelf “besmet” is geraakt door invloed, want hij maakt
een woordspeling die ook Bloom reeds met dezelfde bedoeling gebruikte (Bloom
1997: 38 en 45). En ook uit de hierboven geschetste verwerking van The Anxiety
wordt duidelijk dat de Vlaamse Van Ostaijen-specialist op een voor Bloom typische
manier beantwoordt aan zijn model. Enerzijds neemt Buelens de theorie wel over,
maar anderzijds toont hij toch aan waar Bloom de bal missloeg en tracht hij het
model aan te vullen – een typisch geval van clinamen en vooral thessara. Dat wordt
duidelijk uit een vergelijking van de beschrijving die hier van thessara gegeven
werd („het gebruik van de taal van de voorganger door de navolger, maar dan op
een wijze die duidelijk verschilt van die van de voorganger. Zo wil de jonge dichter
[in dit geval: jonge wetenschapper] aantonen dat hij de oudere aanvult waar die in
gebreke is gebleven”) met Buelens’ gebruik van Bloom: “zijn terminologie [is] wel
bruikbaar voor wat ik hier wil ondernemen – zij het op een bepaald onorthodoxe
manier. Ik zet haar namelijk op haar kop” (Buelens 2001: 24).
Dat doet hij echter niet enkel door van invloedangst een “anxiety of not being
influenced” te maken, Buelens’ grootste “misreading” van The Anxiety doet zich
immers subtieler voor. Hij spreekt niet zoals Bloom over verbanden tussen gedichten, maar over invloed op poëticaal niveau. Poëtica (Buelens), een cluster van al
dan niet geëxpliciteerde denkbeelden over hoe literatuur geschreven zou moeten
worden, kan echter niet zonder meer gelijk gesteld worden aan poëzie (Bloom).
Het gaat bij Buelens dus niet in eerste instantie over specifieke relaties tussen
teksten onderling, maar om verwantschappen in literatuuropvatting. Buelens verschuift door die kleine ingreep het toepassingsveld van Blooms theorie van een
intertekstueel naar een interpoëticaal niveau. Dat maakt het mogelijk en tegelijk
noodzakelijk om het rigoureuze model van Bloom aan te vullen met de meer open
visie van Gomperts en te werken met een “anxiety of not being influenced”. Zoals
in elke bijdrage over poëtica wordt opgemerkt, is het goed mogelijk dat auteurs een
gelijksoortige literatuuropvatting huldigen en er toch een bijzonder verschillende
schrijfpraktijk op nahouden. Vanuit die vaststelling is het dan niet moeilijk meer
om te begrijpen dat latere schrijvers zich op de poëtica van voorgangers beroepen,
maar in hun werk toch heel andere dingen laten zien dan wat hun voorbeeld heeft
geschreven. De invloedangst kan bij een dergelijke strategische positiebepaling dan
ook achterwege blijven. Door niet langer op tekstueel, maar op poëticaal niveau
de Van Ostaijen-elementen strategisch te interpreteren, maakt Buelens ironisch
genoeg eigenlijk helemaal geen gebruik meer van Bloom, wat ook duidelijk blijkt
uit het praktische deel van zijn studie.
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5. Besluit
Voor wie zich met invloed bezighoudt is The Anxiety een baken, maar de vraag is hoe
Blooms prikkelende stellingen in het onderzoek ingezet kunnen worden. Een blik
op de receptie van het boek in de neerlandistiek leert dat Blooms theorie veelal
gebruikt wordt om zich tegen af te zetten. Bovendien wordt duidelijk dat ze vooral
als theoretisch concept wordt gehanteerd, eerder dan als leesstrategie.
Eigenlijk is het enkel De Roder die Blooms theorie strikt volgt en haar als
interpretatiemethode en intertekstualiteitstheorie in de praktijk brengt. De andere
keren dat Bloom opduikt, wordt hij vooral aangehaald omwille van zijn ideeën
over hoe literatuur tot stand komt. Meestal wordt er gefocust op Blooms concept
van de “misreading” en op zijn beklemtoning van het onontkoombare relationele
karakter van literatuur. Daarmee ontluistert hij de nog steeds bestaande idee dat de
literatuurgeschiedenis gemaakt wordt door geniale einzelgängers. De klemtoon ligt
in Blooms theorie veeleer op het onontkoombare dialogische aspect van literatuur
én op het strategische handelen van auteurs. Meijer en Van Bastelaere beamen dat
literatuur vaak op de door Bloom beschreven wijze ontstaat, maar leveren elk vanuit hun eigen preoccupatie ook kritiek. Meijer bepleit een model waarin meer aandacht is voor gemarginaliseerde verschijnselen in de literatuur en Van Bastelaere
bekritiseert enerzijds de te sterke nadruk van Bloom op het subject en anderzijds
zijn reductie van literatuur tot een van de buitenwereld afgesneden domein. Ook
Buelens beweert, met de nodige aanvullingen en accentverschuivingen, Blooms
theorie over literatuurconceptie te volgen, maar een nauwkeurige analyse van zijn
omgang met The Anxiety maakt duidelijk dat hij door de verschuiving van het onderzoeksobject (verhoudingen tussen poëtica’s in plaats van tussen teksten) eigenlijk
van Blooms model bijna niets overhoudt.
Verder blijkt dat de meest eigenzinnige concepten van Bloom zoals “omgekeerde invloed” of de invloed van het ongelezene eigenlijk onbesproken blijven,
waarschijnlijk omdat onduidelijk is hoe ze voor praktisch onderzoek ingezet kunnen worden.
Toch wordt duidelijk dat wanneer de kritische kanttekeningen bij The Anxiety
in acht genomen worden, het gebruik ervan twee voordelen kan opleveren. Enerzijds kunnen er met behulp van Blooms aanpak verhelderende analyses worden
gemaakt, anderzijds biedt zijn theorie zicht op hoe literatuur (vaak) in zijn werk
gaat.

Literatuuropgave
Allen, Graham 1994. Harold Bloom. A Poetics of Conflict. New York: Harvester.
Allen, Graham 2000. Intertextuality. London en New York: Routledge.
Bastelaere, Dirk van 2001. Wwwhhoooosshhh. Over poëzie en haar wereldse inbedding. Nijmegen: Vantilt.

278

Angst voor invloed en invloedangst

Bloom, Harold 1997. The Anxiety of Influence. New York en Oxford: Oxford University Press.
Buelens, Geert 2001. Van Ostaijen tot heden. Zijn invloed op de Vlaamse poëzie. Nijmegen: Vantilt.
Buelens, Geert 2004. “The same poet, but a different field”. In: Leopold Decloedt e.a. (Hrsg.) Rezeption,
Interaktion und Integration. Niederländischsprachige und deutschsprachige Literatur im Kontext. Wien:
Edition Praesens, p. 175-192.
Culler, Jonathan 1981. The Persuit of Signs. Semiotics, Literature, Deconstruction. London: Routledge.
Februari, Marjolijn 2004. “Informatie heeft helaas van nature de neiging onbetrouwbaar te zijn”. In: De
Volkskrant, 24 april 2004, p. 15.
Gomperts, H.A. 1981. De schok der herkenning. Acht causerieën over de invloed van invloed in de literatuur.
Amsterdam: Meulenhoff.
Heynders, Odile 1991. De verbeelding van betekenis. Vooronderstellingen en praktijk van deconstructieve lezingen:
teksten van Paul Celan en Gerrit Achterberg. Leuven en Apeldoorn: Garant.
Heynders, Odile 1995. “De toekomst van poetica-onderzoek. Problemen van een reconstructieve-institutionele benadering”. In: Spektator , nr. 24, p. 3-20.
Lentricchia, Frank 1980. “Harold Bloom: The Spirit of Revenge”. In: After the New Criticism. Chicago:
University of Chicago Press, p. 318-346.
Meijer, Maaike 1988. De Lust tot Lezen. Nederlandse dichteressen en het literaire systeem. Amsterdam: Sara en
Van Gennep.
Orr, Mary 2003. Intertextuality. Debates and Contexts. Cambridge: Polity.
Roder, J.H. de 2001. “De schok van het telaat”. In: Het onbehagen in de literatuur. Nijmegen: Vantilt, p.
101-111.
Vaessens, Thomas en Jos Joosten 2003. Postmoderne poëzie in Nederland en Vlaanderen. Nijmegen: Vantilt.

Noten
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Zie voor een uiteenzetting van Riffaterres gedachtengoed en zijn receptie in de neerlandistiek:
Pierre Geron, “Michael Riffaterres poëzieanalyse en zijn receptie in de neerlandistiek (II)”, in:
Nedelandse letterkunde, nr. 1, 2004, pp. 34-53.

2

J.L. Borges, „Kafka en zijn voorgangers“, in: De cultus van het boek, 1981.

3

Vgl. Derrida’s notie “itérabilité”.

4

Daarbij pretendeer ik geen volledigheid. De BNTL geeft geen enkele referentie naar Harold Bloom
of zijn boek The Anxiety of Influence. Ik beperkt me hier tot vier case-studies.

5

Deze omkering werd Buelens al eens voorgedaan. Mary Orr citeert Miner en Brady die een
dergelijke “anxiety of not being influenced” poneren met betrekking tot hun onderzoek naar “the
Indian preoccupation of ceaseless retelling of a few immense works” (Orr 2003: 88).
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Literatuur om van te dromen
Het ontstaan van de Nederlandse
renaissanceliteratuur in visionaire
teksten

Johan Koppenol

Inleiding
Een literatuurhistoricus met als specialisatiegebied de Nederlandse letterkunde van
de Gouden Eeuw heeft vanzelfsprekend de taak uit te dragen, en liefst ook uit te
stralen, dat zijn vak minder saai en slaapverwekkend is dan velen zich herinneren
uit hun schooltijd. Wie in moeizame sessies een schooleditie van Huygens’ Zee-straet
of Vondels Jozef in Dothan heeft doorgeworsteld, zal daar niet de meest opwindende
herinneringen aan bewaren - al zijn er natuurlijk gelukkigen met een leraar die
deze teksten wist te laten flonkeren, maar dat is een zeldzaamheid. Bovendien lijkt
het soms of de afhakers steun krijgen vanuit de Gouden Eeuw zelf. Want, eerlijk is
eerlijk, in nogal wat teksten beschrijven de dichters hoe zij zelf in slaap sukkelen of
hoe hun gedachten afdwalen.
Toch mag dat niet worden opgevat als teken van verveling, integendeel. De
beschreven slaperige of ingekeerde momenten vormen regelmatig de opmaat
voor dromen en dagdromen, waarin de auteurs juist hun literaire idealen en ambities vormgaven. De droompassages hebben dan ook vaak een poëticaal karakter.
Renaissanceauteurs ‘voorzagen’ op die wijze letterlijk een nationale letterkunde
die zich kon meten met de literaturen van de ons omringde landen en die van de
klassieken.
De literaire Renaissance ging, naar het voorbeeld van de literaturen in Italië,
Spanje en Frankrijk, gepaard met een reeks vernieuwingen op het gebied van genres, versvormen, poëticale opvattingen en taaltheorieën. De vroegste sporen van
dit proces zijn vanaf 1550 te vinden in de Zuidelijke Nederlanden. Het Noorden
volgde iets later, waardoor de literaire vernieuwing daar min of meer samen kwam
te vallen met de politieke omwentelingen van de Opstand. Maar literatuur verandert niet van de ene dag op de andere en ook niet van het ene jaar op het andere,
het gaat per definitie om langdurige processen. In de periode 1550-1620 ontstond
een reeks van teksten die kunnen worden aangemerkt als markeringspunten in dit
veranderingsproces, en juist in deze teksten vinden we de beschreven dromen en
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visioenen, meestal ingeleid met een idyllische natuurbeschrijving. Deze verwantschap is door Wouter Abrahamse gesignaleerd, maar verder nog nauwelijks onderzocht.1 Dit stuk wil een eerste aanzet geven.

De aanzet: Matthijs de Castelein
Het aangewezen vertrekpunt voor deze visionaire verkenning is De const van rhetoriken van Matthijs de Castelein, de eerste echt omvangrijke poëticale tekst in het
Nederlands.2 Castelein, een rederijker uit Oudenaarde, schreef De const in 1548;
het werk verscheen postuum in 1555 bij Jan Cauweel in Gent. Het bestaat uit niet
minder dan 239 negenregelige strofen, met daaraan toegevoegd nog tal van voorbeeldgedichten om rijm- en strofevormen te illustreren. De const van rhetoriken werd
een aantal malen herdrukt, ook in de Noordelijke Nederlanden verschenen drie
uitgaven, in 1612 (tweemaal) en in 1616. Deze drie laatste drukken werden overigens verzorgd door uitgeweken Zuiderlingen, die kennelijk hun eigen literaire
helden meebrachten.3
Matthijs begint zijn Const met de beschrijving van een wandeling in de buurt van
Oudenaarde. Het is middag, hij heeft gegeten en trekt er welgemoed op uit. Het
is lente, het weer en de natuur zijn prachtig. Hij komt in het bos bij het dorp Edelare, waar een natuurlijke bron ontspringt, ‘den Slanghen-brouck’, die beroemde
bronnen uit de klassieke literatuur in de schaduw stelt. Castelein gaat zitten aan
de bron, onder een boom, met uitzicht over de valei. Hij peinst over zijn kunst en
kan de gedachte moeilijk verkroppen dat men de schrijfsels van anderen boven die
van hem zou stellen. Juist wanneer hij zijn pen op papier wil zetten, nadert er een
man. En wat voor een: hij is bovennatuurlijk mooi (str. 9, p. 3): ‘Ten scheen gheen
meinsche, maer bet een God zijnde.’ En dat klopt: het is niemand minder dan de
god Mercurius, die hier optreedt als de god van de dichtkunst. Mercurius raakt
hem aan, waarop Matthijs het bewustzijn verliest (str. 11, p. 4):
Als hy my ghenoopt [=aangeraakt] hadde metter hand
Verloos ick tverstand, duer zijn impérië [=bevel],
Ende viel in slape, langhs néder in tzand
Vul zwaerder droomen an elcken cant.

In de droom van Castelein blijft Mercurius vervolgens optreden. De god richt het
woord tot Castelein, prijst hem als de belangrijkste dichter van zijn tijd, de meest
productieve ook, en hij geeft hem daarom de opdracht een groot werk te schrijven
- en daarmee moet wel bedoeld zijn een werk over de dichtkunst zelf, al wordt dat
niet expliciet gezegd. Eerder had Anthonis de Roovere dat weliswaar gedaan, maar
die was overleden en bovendien was zijn werk niet perfect. Ook had je Jean Molinet, maar die schreef in proza, namelijk in zijn Art de Rhétorique, en daarom voldeed
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dat werk evenmin en dus was de lauwerkans nog altijd niet vergeven. Castelein
krijgt nu de taak dit werk ter hand te nemen: ‘Hier af moedtty ghy den aerbeyd
anueerden [=aanvaarden].’4
Nu is Castelein daar niet zonder slag of stoot toe bereid. Hij sputtert tegen en
zou graag zien dat een ander het deed, bijvoorbeeld iemand uit Gent, want daar
wemelt het immers van de goede dichters, namelijk de leden van de rederijkerskamer de Fonteine. Dat had hij beter niet kunnen zeggen, want Mercurius reageert
nogal geprikkeld: hij gooit zijn hoed op de grond, schudt zijn veren, slaat met zijn
geldzak (Mercurius was ook god van de handel) en zijn ‘coleur muteerde’. De van
‘coleur gemuteerde’ - we mogen aannemen roodaangelopen - Mercurius vraagt wie
de dichter wel niet denkt voor zich te hebben. Hij, Mercurius, is niet voor niets naar
de Parnassus geweest om bij zijn broer Apollo deze opdracht te halen en lauriertakken voor een krans te plukken! Na die uitbarsting bindt de dichter snel in en hij
verzoent zich met zijn taak. De god verdwijnt en de dichter ontwaakt, om ijverig aan
het werk te gaan: 250 bladzijden lang.
De beschreven passage – met Casteleins wandeling, overpeinzingen, droom en
ontwaken – vult de eerste 24 strofen van De const van rhetoriken. Het zal duidelijk
zijn dat de dichter ervoor putte uit bestaande literaire beelden en gemeenplaatsen.
De wandeling was in de middeleeuwen al een bekend motief en Castelein lijkt
hem ook als zodanig te gebruiken.5 Iansen, die uitgebreid onderzoek deed naar de
bronnen en bewerkingswijze van De const, wijst er terecht op dat de plek waar de
Castelein zich neervlijt vrijwel alle aspecten bevat van de traditionele locus amoenus,
het paradijselijke stukje natuur dat in zoveel klassieke en middeleeuwse teksten het
decor vormt van de liefde.
Ook de droom en het verwante visioen zijn bekende literaire thema’s.6 Iansen geeft een overzicht van een aantal in dit opzicht belangrijke teksten. Hoewel
dromen ook in de bijbelse en Germaanse traditie een belangrijke rol spelen, lijkt
voor de mogelijke invloeden op Matthijs de Castelein toch vooral de klassieke en
de daarop geïnspireerde Romaanse traditie van belang. De invloedrijkste tekst uit
deze traditie is ongetwijfeld Cicero’s Somnium Scipionis, een fragment uit zijn De re
publica, dat dankzij een uitvoerig commentaar van Macrobius gedurende de Middeleeuwen en de Renaissance wijd verspreid was. Andere bekende visioenen en
droomteksten zijn te vinden bij Xenophon (Hercules op de tweesprong), Lucianus
en, in de renaissance, bij Francesco Colonna in zijn Hypnerotomachia Polophili. Mercurius als brenger van dromen was bekend vanuit teksten over het Paris-oordeel.
Het droommotief is verder onder meer aan te wijzen in de Roman de la Rose, bij
Jean Molinet, in het Gruuthuuse-handschrift en bij Antonis de Roovere, om slechts
enkele (laat)middeleeuwse bronnen te noemen waarvan het niet ondenkbaar is dat
Castelein ze gekend heeft. In een deel van deze teksten komen ook de wandeling
en de locus amoenus voor.7
De droompassage in De const van rhetoriken staat dus in een duidelijke traditie,
maar tegelijkertijd lijkt Castelein er iets nieuws mee te doen. Droomscènes bevatten
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vaak bijzondere openbaringen, voorspellingen of opdrachten voor de dromer. Castelein gebruikt de droom echter als inleiding op een poëticale tekst. Iets dergelijks
lijkt in de klassieke en renaissanceliteratuur niet eerder te zijn gebeurd.8 Wel is in
enkele oudere teksten sprake van een opdracht aan de dromende dichter om zijn
droom of visioen op te schrijven. Dat gebeurt onder meer in een ouder werk van
Castelein zelf, namelijk zijn Balladen van Doornijcke.9
De droom en het optreden van de god Mercurius in De const van rhetoriken geven
aan dat wat volgt, dus De const zelf, van een hoger orde is.10 De inspiratie is in deze
voorstelling iets dat van buiten komt. Tijdens zijn droom heeft de dichter geen
macht over zijn eigen gedachten, De Castelein schrijft letterlijk dat hij zijn verstand
verloor. De dichtkunst is dus een gave. Mercurius voorspelt daarbij alvast dat het te
ondernemen werk de roem van de dichter, gesymboliseerd in een laurierkrans, zal
bestendigen. Die roem is ook gekomen, zoals blijkt uit de genoemde herdrukken.
Voor wie de titel van De const van rhetoriken vandaag de dag nog enige herkenning
oproept, zal het echter voornamelijk een associatie zijn met onmogelijke knutselpoëzie, met een gedicht in de vorm van een schaakbord. Nu komt dat schaakbord
er inderdaad in voor, als voorbeeld van ‘rethorike extraordinaire’. Maar het belang
van het boek reikt veel verder dan de knutselarij: De const is een zeer belangrijk
geschrift, waarin Castelein de Franse seconde rhétorique introduceert en adapteert, dat wil zeggen de kunst van rijm en dichtvormen in de volkstaal, zoals hij die
had leren kennen in het werk van onder anderen Jean Molinet, en tegelijkertijd
ook de klassieke retorica of première rhétorique van Cicero en Quinitilanus behandelt.11
De Const van rhetoriken is daarmee niet minder dan een mijlpaal. Maar in de
Franse literatuur voltrokken zich, op het eigen moment van de publicatie van de
Const alweer nieuwe ontwikkelingen. De rijmkunst van de grands rhétoriqueurs, de
seconde rhétorique, maakte daar inmiddels plaats voor de Renaissance, met het
optreden van Pléiade-dichters zoals Ronsard, Du Bellay en Baïf. In de Nederlanden
zou men het Franse voorbeeld spoedig volgen.

Twee rijmbrieven: Van Hout en Hooft
Tekenen van vernieuwing zijn al duidelijk aanwezig bij de Zuidnederlanders Lucas
d’Heere en Jan van der Noot. Een van de eersten die in het Noorden blijk gaf kennis te hebben van de Franse vernieuwingen, was Jan van Hout (1542-1609). Deze
stadssecretaris van Leiden groeide op in het rederijkersmilieu. Via zijn vrienden en
connecties aan Leidse universiteit, gesticht in 1575, kwam hij in aanraking met het
humanisme, de literatuur van de oudheid en de Italiaanse en Franse renaissance.
Hij probeerde zijn nieuwe inzichten aan zijn dichtende tijdgenoten te slijten. Een
bijzondere nadruk legde hij daarbij op taalzuivering en de metriek.
Van Hout was dus een man met een literaire opdracht. Helaas is maar een klein
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deel van zijn werk bewaard gebleven, maar onder de bewaarde teksten is er toch
één die een soort verschijning bevat, namelijk zijn rijmbrief Tot Cuenraet de Rechtere,
geschreven rond 1579.12 In de rijmbrief vraagt Van Hout aan De Rechtere, secretaris van de Staten van Holland, steun voor de octrooiaanvraag die hij heeft gedaan
voor een uitgave van zijn poëzie. Van Hout heeft dat octrooi ook gekregen, maar
van een uitgave is het nooit gekomen.13
In de rijmbrief beschrijft Van Hout hoe hem het beeld van de Nederlandse taal
voor ogen zweeft, niet zozeer in de vorm van een visioen als wel van een voortdurend bewustzijn. De taal is veracht, zij gaat gekleed in vodden - dat wil zeggen dat
zij verontreinigd is door allerlei bastaardwoorden - die haar haar glans ontnemen
(vs. 7-10):
Haer clederen zijn vuyl van vremde smetten,
Al zijn z’ in fraeyicheyt niet um vernetten.
De heerelijcke glans, die van haer strect,
Eylaes mit zwarte wolcken wert bedect.

Het is voor Van Hout alsof zij zich klagend tot hem wendt, en vervolgens krijgt
de Nederlandse taal dan ook daadwerkelijk het woord. Zij klaagt en huilt omdat
haar kinderen en onderdanen zich liever van vreemde talen (lees: Frans en Latijn)
bedienen dan van haar. Zij zouden haar schatten moeten opdelven, en eventueel
lenen uit nauw verwante talen. Men zou een voorbeeld moeten nemen aan de
Italianen, die hun taal gedurende de laatste driehonderd jaar hadden opgebouwd
tot het hoogst denkbare niveau, dat van het Latijn en Grieks. Het werk van Dante,
Petrarca, Boccaccio, Ariosto, Bembo, Cavalcante en Sannazaro bewijst dat het Italiaans geschikt is om alle emoties op te wekken. En niet alleen de Italianen, ook
de Fransen hebben hun taal gezuiverd, opgebouwd en beroemd gemaakt, met
Clément Marot als grondlegger, en voorts (vs. 83-84):
Ronsard, Bayf, d’Autels, Des Portes, Mans,
Jodel, Garnier en menich anders Frans.

Met deze voorbeelden voor ogen, zo betoogt de Nederlandse taal, zou Van Hout
aan het werk moeten gaan (vs. 91-96):
Smijt van u, maect u quijt, als dat behoorden,
De vremde Fransche, Spaensch’ en Roomsche woorden
En wilt daervoor in mijn schatkamer gaen,
Daer gij tot u geryf zult vinden staen
Mijn rijcdommen, dees wilt voor u untsluyten
En brengt in ‘t licht, ‘t geen dat lang lach in muyten [schuilhoeken].
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Hij kan daarbij een voorbeeld nemen aan Coornhert, Peeter Heyns, Willem van
Haecht en Lucas d’Heere, dichters die zich al eerder inzetten voor het Nederlands.
En daarmee eindigt de beschrijving van het ‘inwendelic’ beeld van de taal. Van
Hout besluit zijn gedicht met te zeggen dat hij aan de oproep gehoor had gegeven door zijn ‘beuselkens’ op papier te zetten, de gedichten waarvoor hij nu een
octrooi aanvraagt.
Van Hout is in zijn rijmbrief vooral gericht op de eigen taal, de taalbouw is
bij hem in volle gang. De vele Franse leenwoorden die het werk van de Castelein
nog kenmerkten, men denke aan de ‘coleur mutatie’ van Mercurius, zijn hier verdwenen. En de literaire rolmodellen zijn vernieuwd: voor van Hout zijn de grote
namen uit de Italiaanse Renaissance en de dichters van de Pléiade het voorbeeld.
Van Hout doet alles wat in zijn macht ligt om zijn moedertaal te verheffen en op
te klimmen tot de hoogte van zijn voorbeelden. Hij bedient zich, als een van de
eersten in het noorden, daarbij van de alexandrijn.14
Het pleidooi voor het Nederlands in de rijmbrief Tot Cuenraet de Rechtere staat
niet op zichzelf. Sinds ongeveer 1550 werd er aangedrongen op een zuivering en
opwaardering van de eigen taal, een streven dat op zijn beurt weer onderdeel was
van een nog breder Europees streven naar verheffing van de volkstalen. De beelden
die Van Hout gebruikte zijn dan ook niet origineel. Dat men in de eigen, verwaarloosde taal moet schatgraven zoals hij zegt, was al te lezen in de voorrede van Het
Tresoor der Duytsscher talen uit 1553 Jan van den Werve uit Antwerpen, en komt ook
voor in de Voorreden van de Noodich ende Nutticheit der Nederduytscher Taelkunste uit
1568.15 Het beeld van de Nederlandse taal die gekleed gaat in vuile lappen wordt
ook gebruikt door Coornhert, onder meer in het voorwoord dat hij in 1584 schreef
bij de Twe-spraack, waarin hij de wens de kennen geeft ‘myn moeders taal weder in
haar oude ere te brenghen ende haar kleed, dat van zelfs ryckelyck was ende cierlyck, vande onnutte lappen ende vuyle brodderyen te zuyveren’.16
Een origineler aspect van de rijmbrief is het feit dat de Nederlandse taal sprekend
wordt ingevoerd, zelf haar noden verwoordt en Van Hout een taak oplegt (al kan
niet worden uitgesloten dat Van Hout hier een voorbeeld volgt). Hierdoor krijgt de
tekst trekken van het poëticaal visioen zoals De Castelein dat beschreef. Tegelijkertijd
moet erop worden gewezen dat Van Houts tekst op een belangrijk punt afwijkt. Waar
de dromer uit De const van Rhetoriken zijn verstand tijdelijk verliest, lijkt bij Van Hout
het ‘inwendelic beelt’ juist voort te komen uit de eigen geestelijke activiteit van de
dichter. Het beeld dat hij voor ogen ziet kan worden geïnterpreteerd als een constante zorg die zijn gedachte vult. Misschien moet dit zo begrepen worden dat Van
Hout een rationeler benadering heeft van het schrijverschap. De opdracht die hij
voor zichzelf ziet weggelegd wordt hem niet van hogerhand aangereikt, maar groeit
uit zijn eigen overtuiging. Toch hoort Van Houts tekst in dit betoog thuis, al was het
maar om de overeenkomst aan te geven met een volgend, veel bekender gedicht.
In 1600 werd er namelijk opnieuw een rijmbrief geschreven, anders en tegelijkertijd zeer vergelijkbaar, te weten Hoofts rijmbrief aan de leden van de Amster285
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damse rederijkerskamer de Eglentier. Hooft schreef deze brief tijdens zijn grand
tour vanuit Florence ‘Aen de camer in Liefd bloejende’.17 De jonge dichter – hij is
nog geen twintig – doet de Amsterdamse rederijkers verslag van een wonderlijke
belevenis. Hij was ‘s morgens vroeg, in het uur tussen nacht en dag, de stad ingelo
pen. Aan de oever van de Arno stond hij te peinzen en (vs. 45-52):
Door t heftich peijsen liet hem hier mijn geest verleijen
Dat ick nau conde schijn van waerheit onderscheijen.
En soo ick d’ eene voet voorsetten, nae t geviel,
Wasser, k’ en weet niet wat, dat d’ ander achter hiel
Wanneer voor mij verbaest, haer schielijck quam vertógen,
Een vrouw gewijnbraeuwt swert, en swart als gidt, van óógen.
Van lip’ en kakent róót, blondt was haer vlees, en blont
T welrieckent haijr gevlecht met een wtheemsche vont.18

Deze petrarcistische schoonheid, die door hele sleep van jongelui wordt vergezeld,
maakt zich bekend als Italia. Zij vertelt dat haar enorme faam berust op een drietal
zaken: de daden van haar inwoners, de schoonheid van het land, en de literatuur,
zowel die in het klassieke Latijn als die in het moderne Toscaans, twee talen die
niet onder doen voor het Grieks. Om deze stelling kracht bij te zetten, toont zij de
dichter vervolgens in een soort panoramisch overzicht heel Italië, en bij alle steden
noemt zij klassieke en moderne auteurs die er geboren waren of hadden gewerkt:
Vergilius, Ovidius, Horatius, Livius, Alciato, Bembo, Ariosto, Angeriano, Sannazaro.
De laatste stad die zij toont is Florence, de stad die zich kan beroemen op Dante en
Petrarca en daarom ‘gaet te boven al mijn ander steden’ (vs. 200). Na dit overzicht
heeft Italia haar missie volbracht en zij verdwijnt.
Juist als Hoofts onwillige voeten hun taak willen hervatten en hij verder wil
lopen langs de Arno, wordt hij letterlijk aan zijn jasje getrokken. Hij kijkt om en
ziet een andere vrouw die ‘overtogen was gansch van een bruine [=donkere] wolck’
(vs. 214-215). Inderdaad: het moederland roept. Zij maant Hooft om zijn eigen stad
Amsterdam niet te vergeten, immers (vs. 219-222):
Jn Hollant climtmen mee tot lof langs des Deuchts trappen
Al can ick niet van mij gelijck Jtalia clappen.
In Amsterdam men vint die met sijn hóóch gedicht
De duister wech, die leijt tot ware vreucht, verlicht.

Met de Amsterdamse auteur van het ‘hooch gedicht’ wordt vermoedelijk Hendrik
Laurensz Spiegel bedoeld, de auteur van het ethische leerdicht Hert-spiegel, die als
Hoofts mentor optrad in de Amsterdamse rederijkerskamer.
Dan verdwijnt ook de tweede verschijning. Hooft heeft al deze tijd ‘stock stijf ’
(vs. 229) aan de Arno gestaan, kennelijk tot niets meer in staat. In dit geval lijkt het
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dus weer om een echt visioen te gaan, een kracht van buiten te zijn die inwerkt op
de dichter. Het begint weliswaar met ‘t heftich peijsen’, een (te gespannen?) werkende geest van de dichter, maar vervolgens verliest hij de controle en kan schijn
en waarheid niet meer goed onderscheiden. Hij weet niet wat hem overkomt en
raakt ‘verbaest’: ontzet. Als alles voorbij is, verlangt Hooft terug naar huis, naar zijn
familie en de kamerbroeders. Hij hoopt hen spoedig weer te kunnen begroeten.
Er is nooit een verband gelegd tussen de rijmbrieven van Van Hout en Hooft,
en reden voor het veronderstellen van een direct verband is er ook nauwelijks.
Hoewel de rijmbrief van Van Hout zoals gezegd een octrooiaanvraag begeleidde
voor de uitgave van zijn werk, is die uitgave er nooit gekomen. De kans dat Hooft
kennis heeft kunnen nemen van die brief is dus klein – zij het niet ondenkbaar.
Van Hout en Spiegel stonden in nauw contact, ze logeerden bij elkaar en Spiegel
had zeker toegang tot Van Houts werk dat in handschrift circuleerde. Toch lijkt
het, ondanks soms treffende overeenkomsten (de ‘zwarte wolcken’ respectievelijk
de ‘bruine wolck’ die het Nederlands/Nederland overdekt), voorlopig veiliger
ervan uit te gaan dat beide brieven op punten overeen komen doordat ze uit een
sterk gemeenschappelijk ideaal zijn ontstaan, te weten de wens om de Nederlandse
literatuur te hervormen naar Italiaans model.
Tegelijkertijd lijkt het onwaarschijnlijk dat Hooft zonder voorbeeld heeft
gewerkt. Een grondig onderzoek naar de bronnen voor zijn rijmbrief is nog niet
verricht. Er zijn enkele teksten die een zekere verwantschap vertonen met Hoofts
rijmbrief.19 Zo komen in het beroemde visioen van Hercules, ‘Hercules op de
tweesprong’, beschreven door Prodikos maar alleen bewaard in Xenophons Herinneringen aan Socrates, ook twee vrouwen voor. Het zijn Deugd en Genot, de ene
onopgesmukt, de ander zich mooier voordoend dan ze is. Beurtelings richten zij
het woord tot de dromer; Hercules kiest voor de Deugd.20
Toch lijkt een andere tekst eerder in aanmerking te komen als Hoofts inspiratiebron, namelijk De droom van Lucianus.21 In dit Griekse werk beschrijft Lucianus
hoe hij door zijn vader in de leer wordt gedaan bij een oom die beeldhouwer is.
Wanneer hij in de werkplaats een fout maakt en wordt gestraft, vlucht hij naar huis.
Die nacht verschijnen hem in zijn slaap twee vrouwen, de Beeldhouwkunst en de
Beschaving, de eerste is vuil als een beeldhouwer, de tweede draagt stralende kleding. Beide vrouwen houden een pleidooi om de dromer voor zich te winnen. Wanneer Lucianus heeft gekozen voor de Beschaving, neemt zij hem mee in een kar
met gevleugelde paarden om hem te laten zien wat hij gemist zou hebben wanneer
hij niet voor haar gekozen zou hebben. In een visionaire tocht toont zij hem steden,
landen en volken. Verschillende elementen die we ook bij Hooft zagen, vinden we
hier terug: twee vrouwen van wie één stralend als de zon en één in sombere wolken
gehuld, en van wie er één een groots panorama voor de dromer ontvouwt. De tekst
kan voor Hooft een extra aantrekkelijkheid als bron hebben gehad, aangezien ook
hij nog een carrière moest kiezen. De handel van zijn vader lijkt hem niet te hebben bekoord, en de keuze die hij uiteindelijk maakt lijkt op die van Lucianus. Het
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moet echter blijven bij een gesuggereerd verband, want aantoonbare verwantschap
op tekstniveau ontbreekt.22

De muze in het hart: Spiegels Hert-spiegel
Hooft zegt aan het slot van zijn brief dat men ook in Holland ‘langs des Deuchts
trappen’ klimt, waarmee hij (naar algemeen wordt aangenomen) verwijst naar
Spiegel en diens ethische leerdicht Hert-spiegel. Dit werk zou pas in 1614 in druk
verschijnen, twee jaar na het overlijden van Spiegel, maar het moet al veel eerder
in de kring van Spiegel hebben gecirculeerd, in al dan niet voltooide vorm.23 Er is,
wanneer het gaat om poëtische visioenen en om mogelijke bronnen voor Hoofts
rijmbrief, ook naar dit werk wel een uitstap mogelijk.
De meeste van de zeven boeken van de Hert-spiegel beginnen met een realistische
natuurbeschrijving, in veel gevallen treedt er daarna een muze op. Het vierde boek,
‘Kleio’, begint met een beschrijving van de kleurige en geurige bloemen rondom
zijn buitenplaats Meerhuizen. Wanneer de avond valt, trekt de dichter zich terug in
zijn ‘Muzentempel’, een tuinhuisje van drie verdiepingen. Vandaaruit kijkt hij naar
het Diemermeer:
Te rust steegh ik om hoogh int tempeltgen der Muijsen,
van daar scheen in t’zuijd-oost de Diemer zee te bruisen.
Ik hoord’ een zoett geruijs dat in een hoos quam voort
al lijzelijk door d’Amstel tott Meer-huijsens boort.
Daar uijt zoo trad op t’landt een jongelingh onbaardich
dien volghden negen juffers schoon, kuijsch, vroolijck, aardich.24

Spiegel hoort dus een geruis, waarna de schone, baardeloze jongeling en de negen
jonge vrouwen tevoorschijn komen. Het blijken Apollo en de negen Muzen te zijn.
Apollo zet zich juist voor Meerhuizen neer, in de beschutting van de olmen en
iepen bij de vijver, en begint te zingen.
In zijn lied presenteert Apollo zich als zoon van de waarheid. Al sinds het begin
van de wereld geeft hij deze waarheid en wijsheid door, maar hij presenteert die
wel versluierd, opdat zij niet toegankelijk is voor onwaardige toehoorders. Hij heeft
zich gemanifesteerd in de oude liederen uit de paradijselijke oertijd, in de wijsheid
van de brahmanen, in de astrologie van de Babyloniërs en Assyriërs, in de Egyptische Horuscultus en de Griekse Phebusverering. Hij vestigde zich op de Olympus
en inspireerde Homerus, Hesiodus, en weer later Romeinse auteurs als Vergilius,
Horatius, Ovidius, Plautus, Terentius, Seneca en Boëthius. Nog weer later manifesteerde Apollo zich noordelijker in Europa, in het werk van de monnik Otfrid, in
Italië aan de Arno bij Petrarca, en vervolgens in Frankrijk. Maar nu geeft Apollo er
de voorkeur aan te wonen in Holland:
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Maar in dees bolle Hollands waterighe kust
verkeeren; ja te woonen is ons herten lust.
Om d’oude Rijn-burgh wij dik ellik lant verlaten
diens vrinden-choor daar hout, en vint dichts rechte maten.25

De laatste regels zijn een bekende verwijzing naar Leiden, waar Jan van Hout (zinspreuk: Hout en wint) het middelpunt vormde van een dichterkring, waarin hij
zich onder meer beijverde voor taalzuivering en de metriek. Naast Van Hout noemt
Apollo verder Dirck Volckertsz Coornhert, die als dichter de ware deugd belichaamt
en in dat opzicht voor geen enkele dichter-zanger uit de oudheid onder doet.
Wanneer Apollo zwijgt, neemt de Muze Kleio het woord. Zij benadrukt dat
men zich in het leven niet druk moet maken om materiële zaken, maar om de ziel.
Kunst moet niet ijdel en onnut zijn, maar kennis verwoorden die het zielenheil kan
bevorderen. Zij, de Muzen, zijn niet slechts frivole zangeressen, maar deugdbevorderaarsters:
Wij zijn geen doen-niets luij versuft op t’leedich zinghen:
maar wakker onderzoekxsters heijlzaam nutter dinghen; […]
Naspeurings-dochters zijn w’in s’menschen gauw gedacht.26

Zij benadrukt dat zangers en dichters als Orpheus, Homerus, Vergilius, Ovidius en
anderen niet slechts bezig waren met rijmkunst, maar ook met ethiek en opvoeding. Spiegel zou zich daar eveneens op moeten toeleggen. Hierop opent Spiegel
zijn hart en Apollo en de Muzen nemen er letterlijk hun intrek om hem van daaruit
te onderwijzen en te leiden. Ze worden letterlijk deel van hem:
[…] mijn hert vliegt zonder uijt-vlucht, en verschòòningh
bij haar [=Kleio]; zij in mijn ziel als in haar eijgen wooningh.
In t’lincker Herts-holl zett Apollo zich te recht. 27

Spiegels visioen – of hoe men deze openbaring ook het beste kan kenschetsen
– toont op het punt van de dichterparade duidelijke overeenkomsten met de visioenen van Van Hout en Hooft. Het kan dan ook niet worden uitgesloten dat Hooft
op dit punt Spiegel als voorbeeld heeft genomen. Tegelijkertijd legt Spiegel andere
accenten. De ontwikkelingen in de literatuur zijn voor hem meer dan een louter
letterkundig fenomeen. De Muzen zijn meer dan alleen dichterlijke inspiratiebron:
het zijn ethische drijfveren. Ware dichters ziet hij vooral als moraalfilosofen. De
inspiratietheorie van de renaissance, traditioneel vormgegeven in de beelden van
Parnassus of Helikon en de Muzen, krijgt bij hem dus een zwaar ethische lading.
Dit lijkt ook gevolgen te hebben voor de manier waarop Spiegel zijn visioen
heeft ingekleed. Hij ondergaat een – overigens buitengewoon zintuiglijke – inspiratie van buitenaf (Spiegel ruikt bloemen en ziet en hoort in de kalme avond
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Apollo en de Muzen naar zijn buitenplaats komen), hij registreert hen maar valt
niet in slaap. Vervolgens opent hij zijn geest en hart voor Apollo en zijn gevolg, die
gaan samenvallen met zijn intellectuele processen. Het verstand lijkt hier dus een
belangrijke rol te spelen. De dichter Spiegel is niet louter afhankelijk van ingrijpen
van hogerhand. Hij opent actief zijn hart en geest voor de inspiratie en die verinnerlijkte inspiratie stelt hem vervolgens in staat om op eigen kracht, met zijn rede
zijn inzichten te ontwikkelen. De Hert-spiegel is minstens evenzeer het product van
het menselijk filosofisch vermogen als van dichterlijke vervoering.

Van Mander en Den Nederduytschen Helicon
Spiegels combinatie van dichterlijke inspiratie en deugdleer is ook te vinden in
Karel van Manders De kerck der deucht, net als Hoofts rijmbrief gedicht in het jaar
1600. In het geval van Van Mander is er een duidelijke bron aanwijsbaar waarop hij
zich heeft gebaseerd. De kerck der deucht is een vrije bewerking van Songe au Sieur de
la Rouvère (in vroege drukken Discours of La vertu amoureuse getiteld) van Pierre de
Ronsard. Het lange gedicht (van in totaal 268 alexandrijnen) handelt over de moeizame tocht van de mens naar een deugdzaam leven, allegorisch weergegeven als
een kerk op een hoge berg. Van Mander heeft het origineel van Ronsard aangepast
tot een gedicht over zijn vriendschap met Hendrick Goltzius (die aan depressies
leed) Cornelis Ketel en Jacques Razet. De kerck der deucht werd als pamflet gedrukt
ter gelegenheid van het gulden jaar.
De kerck der deucht begint weer in de vroege ochtend, in het uur tussen slapen en
waken. De dichter krijgt een droom waarin hij wordt meegevoerd de hoogte in:
Doe eens de gulde Son de Zee begon te ruymen,
En dat al by volbroedt den slaep met doncker pluymen,
Sterf-menschen ooghen hadde, en datmen tusschen waeck
En slaep gheleghen is, nam my den droom te schaeck.
De Gheest als ijdel schaeuw, die neffens Stijx gaet sweven.
Dus al om hoogh ghevoert op steyle rots verheven,
(Wiens top den Hemel schier gheraeckte) vond’ ick my,
Daer niemant onghewieckt en soude raken by,
Of sonder eenen gheest die beter is dan vlercken,
Als crachtich hy betracht onsterffelijcke wercken.28

Op de hoge rots staat de ‘kerck der deucht’. Het is een prachtig, gouden gebouw
dat volhangt met kunst. Alles wat is afgebeeld lijkt te leven. De kerk is gebouwd
door de Deugd. Zij is zo wijs als Pallas Athene en beschermt al wie haar in ere houden. Zij verkeert met de Muzen, die de mensenziel in vervoering kunnen brengen,
en beschermt de kunstenaars.
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Dan neemt Deugd zelf het woord. Zij richt zich tot Goltzius en wenst hem een
goed nieuw jaar waarin hij zijn verdriet zal afschudden. Vervolgens brengen de
Muzen Goltzius een beker met verkwikkende en inspirerende drank, gebrouwen
op het vuur van vriendschap in de ketel van liefde. Vermoedelijk wordt met dit
beeld een troostrijk vriendschapsgedicht bedoeld, geschreven door Cornelis Ketel.
De beeldtaal in De kerck der deucht wordt vervolgens nog complexer, want Van Mander vervolgt door te zeggen dat ook de Parnassus en de Hippocrene (de bron die
op de Parnassus ontspringt) aanwezig zijn in de kapel waar hij zich bevindt, om
vervolgens de bron te vereenzelvigen met de schiprijke Amstel. Kennelijk viel een
en ander te aanschouwen op schilderingen. Nadat de verbondenheid van de vriendenkring met de Deugd voldoende is uitgewerkt, wordt in het vervolg van De kerck
de grote tegenspeelster van de Deugd geïntroduceerd, namelijk de Wellust. Met
een waarschuwing aan de vrienden voor de verlokkingen van de Wellust eindigt het
gedicht en de dichter ontwaakt.
Het is duidelijk dat Van Mander een verbinding legt tussen deugd en dichterschap. Bij hem krijgt dat dichterschap, anders dan bij Spiegel, weer een exclusief
geïnspireerd karakter. De dichter valt in slaap en vervolgens overkomen hem dingen waar hij zelf geen vat op heeft. Bij Spiegel deden de Muzen een beroep op het
rationele vermogen van de dichter, bij Van Mander draait het juist niet om de rede.
De kerck der deucht is doortrokken van neoplatoonse ideeën over vervoering en inspiratie. Verliefde mensen, zieners, profeten en dichters zouden volgens deze ideeën
buiten zichzelf raken en in die toestand van geestesvervoering toegang hebben tot
hogere waarheden. De dichterlijke vervoering (furor poeticus) komt in de Songe van
Ronsard niet voor. Spies en Miedema, editeurs van De kerck der deucht, suggereren
dat Van Mander dit element mogelijk heeft ontleend aan andere gedichten van
Ronsard. Het furor-idee speelt een belangrijke rol in de renaissancistische poëtica
van de Pléiade-dichters.29
De kerck der deucht verscheen, zoals gezegd, als pamflet in 1600. Tien jaar later,
Van Mander was inmiddels overleden, werd het nogmaals gepubliceerd in de
bundel Den Nederduytschen Helicon.30 En die bundel markeert de volgende stap in
het vernieuwingsproces van de Nederlandse literatuur. Meer dan twintig dichters,
de meeste afkomstig uit de Zuidelijke Nederlanden maar inmiddels gevestigd in
Haarlem en Leiden, presenteren in deze bundeling een programmatische verzame
ling teksten die voldoet aan nieuwe eisen en normen – met de Franse Pléiade als
voorbeeld. De taal is gezuiverd – het werk is niet voor niets opgedragen aan Stevin
– er wordt geschreven in moderne versvormen zoals het sonnet en de ode en dat
allemaal in al dan niet soepele alexandrijnen.
In Den Nederduytschen Helicon is Van Manders gedicht opgenomen in een raamvertelling.31 Aan het begin daarvan wordt gezegd hoe aan het begin van de lente, op
een stralende dag, de verteller vroeg opstaat om de ontluikende natuur te bewonderen. Hij haast zich:

291

Johan Koppenol

In ‘t welck ick besigh zijnde, so heeft den spoet (hoe menichmael hy my te vooren ghewent was
te quellen) my soo gunstigh gheweest, dat hy my brochte op een plaetse, daer my de eerlijcke
reden, ende deughdelijcke Konst-liefde, optrocken in eenen overnatuerlijcken lust, die mijn
gemoedt verdwelmende, my allengskens dede verliesen alle mijn natuerlijcke sinnen.32

De wandelaar-verteller meent aan de voet van een middelhoge berg te staan met
een steile opgang. Aan de voet van de berg is een amfitheater waar spoedig een
spel begint over het juiste gebruik en het misbruik van de rederijkerskunst. Na
afloop van de voorstelling trekt de wandelaar door een landschap, waar hij her en
der gedichten leest of voorgedragen krijgt. Op die manier komt hij bij de ‘kerck
der deucht’ en leest daar Van Manders gedicht, dat in de gevel is aangebracht. De
wandelaar is na zijn tocht rondom de kerk der deugd zo vermoeid, dat ook hij in
slaap valt. Als hij na een uurtje weer wakker wordt, is de hele kerk verdwenen – hij
blijkt alles gedroomd te hebben, een soort Droste-droomeffect dus.

Het zelfbewust ontwaken: Rodenburgh
In 1619 publiceerde Theodore Rodenburgh een omvangrijk boek, de Eglentiers
poëtens Borst-weringh. Het werk bestaat uit bijna tweehonderd bladzijden prozaverhandeling over de dichtkunst, daarna volgen nog ongeveer tweehonderdvijftig
bladzijden dichtwerk (onder meer tafelspelen en emblemen). Het prozadeel is
een van de meest uitvoerige poëticale teksten uit de vroege zeventiende eeuw en
heeft – zeker gezien de vaak gehoorde klacht dat er zo weinig bespiegeling is over
de poëzie in Nederland – verbazend weinig aandacht gekregen. Hier staat echter
maar een klein aspect ter discussie.
Rodenburgh kan worden toegevoegd aan de reeks reeds besproken teksten.
Ook bij hem vinden we weer de geijkte, uit de middeleeuwen stammende ‘Natur
eingang’. Het is lente en de dichter loopt langs de Amstel. Het is een prachtige
beschrijving van wat hij allemaal ziet, zoals de leeuweriken die God lof brengen,
en:
De Kievit kievittende, nu van vreugde, en dan van angst, voor ‘t verlies zijns broeydzel, ziende
den baervoeten Huysman tochten [=boer verlangen] na zyn lieve eyerkens, dewyl de knabbelende Lammerkens ontblooten ‘t verscholen nestjen, ‘twelck schuyle-vinck was onder ‘t zoete
klaver, en malse gras.33

Alle dieren roeren zich en de visjes spartelen zo hevig dat het wel lijkt of ze proberen hun vinnen in te ruilen voor vleugels, zodat ze kunnen opvliegen tot God om
hem te danken.
De schrijver gaat zoals gebruikelijk zitten onder een boom. Onder een lommerrijke iep denkt hij na over wat hij allemaal heeft gezien en hoe de redeloze dieren
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allerlei stichtelijke lessen te bieden hebben voor de redelijke mens. En zoals in de
eerder besproken teksten, verflauwen zijn zinnen. In de verte, in de richting van de
Wetering, ontwaart hij een curieus gezelschap:
half dromende scheent of ick zach Wetringh-waerts in eenicheydt wandelende een persoon, eerwaerdich van aenghezichte, en statich in wezen, met brandende ooghen, en boven ‘t ghemeen
vermoghen der menschen doorzichtich, uyt de volle melck-borsten vlietende milde straelen, die
drie Ionghelinghen, d’ eene hebbende een Apollos harp, d’ ander een schalmeye, en de derden een trompet, alle drie erentstich yverende om te ontfanghen de voedende Melck-straelen,
het hoofd bekruld met blonde goud’lijcke hayren, en de kruyn bepronckt met een prachtighe
kroon, de kledingh van blaeuwe zyde, verçiert met tintelende sterren; inde rechter hand een
boeck, en inde slincker, een Pampieren rolle.34

Het komt Rodenburgh voor dat het gezelschap wat treurig gestemd is, en dus vraagt
hij wie de doorschijnende vrouwengestalte is en informeert hij naar de oorzaak
van haar treurigheid. De figuur blijkt Poësia te zijn en ze is droevig omdat zij niet
geacht wordt:
waer door ick so ontroerde dat mijn sluymeringh brack, greep mijn pen, en schreef.35

De mededeling heeft dus zo’n impact op de dromende dichter dat hij wakker wordt
en meteen een pen grijpt en een werk schrijft om de literatuur te verdedigen: de
Eglentiers poëtens borst-weringh.
De opening vertoont op tal van punten duidelijke overeenkomsten met die van
de eerder besproken teksten. Tegelijkertijd is een aantal zaken veranderd. Dat geldt
allereerst de manier waarop de droomscène is uitgewerkt. Het stramien is weliswaar
hetzelfde als bijvoorbeeld bij De Castelein – een wandeling in de eigen omgeving
– maar de natuurbeschrijving is veel gedetailleerder en realistischer, bijvoorbeeld
in het schetsje van de boer die kievitseieren zoekt. Het geheel krijgt daardoor iets
Hollands-realistisch. In diezelfde lijn past het dat de verschijning van de allegorische Poësia eigenlijk heel beknopt is: ze is er even, maar dat optreden duurt geen
minuut te lang en dan is het: wakker uit de veren en aan het werk. De allegorie
heeft duidelijk plaats gemaakt voor een emblematische blik op de werkelijkheid,
die wordt uitgewerkt aan de hand van de natuur en de blije dieren. Poësia heeft
ook geen uitgesproken boodschap meer. Haar verschijning krijgt wat weg van een
verplichte figuur.
De enige grote publicatie die er is verschenen over de Eglentiers poëtens borstweringh is een bronnenstudie van de hand van Sonja Witstein uit 1964. Terecht
wijst zij erop, zoals anderen al voor haar hadden gedaan, dat het begin van de Borstweringh een navolging is van Philip Sidney’s Defence of poesie (gedrukt in 1595). Diens
tekst begint echter met een persoonlijke anecdote, die Rodenburgh niet zomaar
kon overnemen. Hij moest dus een ander begin verzinnen en kennelijk is hij daar293
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voor te rade gegaan bij de Nederlandstalige poëticale traditie.36 Immers: ook in de
andere bronteksten van Rodenburgh, zoals Thomas Wilsons Arte of rhetorique en
Lope de Vega’s Arte nuevo de hazer comedias en este tiempo komt geen openingsscène
voor met een in slaap sukkelende schrijver die een visioen krijgt.
Voor de precieze vormgeving van zijn droomscène heeft hij gebruik gemaakt
van Cesare Ripa’s Iconologia. In dit handboek voor dichters en schilders wordt de
figuur Poësia tot in detail beschreven op de wijze waarop Rodenburgh haar in de
Eglentiers borst-weringh opvoert. Bij Ripa kan men lezen dat de drie jongelingen of
kinderen die Poësia vergezellen, de verpersoonlijking zijn van het lierdicht, de
pastorale poëzie en het epos.37 De droomscène is dus een toevoeging van Rodenburg zelf, ingevuld op zijn manier met gebruikmaking van een centrale tekst uit
de renaissance. We moeten wel aannemen dat de toevoeging is ingegeven door de
Nederlandstalige traditie van poëticale teksten. Rodenburgh heeft zonder twijfel
een deel van de hierboven besproken teksten gekend.

Slot
Het thema van de droom in de literatuur is van alle tijden en plaatsen. Toch kan
men stellen dat het tijdens de literaire Renaissance in de Nederlandstalige letterkunde een eigen plaats krijgt. Dromen en andersoortige visioenen en mentale
voorstellingen worden een vast en typerend element in een reeks van teksten die
de vernieuwing in de literatuur markeren. Bij elkaar tonen deze teksten een belangrijke lijn in de genese van de Nederlandse renaissanceliteratuur, de lijn van de
geïnspireerde poëzie.
De teksten zijn in hoge mate intertekstueel. Nederlandstalige dichters putten
uit en verwijzen naar klassieke en moderne bronnen. Het intertekstuele karakter
wordt nog versterkt, doordat in een aantal teksten opsommingen van voorbeeldauteurs worden gegeven. Verder is het aannemelijk dat de dichters in een aantal
gevallen direct op elkaar reageren en voortbouwen. Het lijkt, kortom, dat er in de
Nederlanden een traditie bestond die teksten over het dichten liet beginnen met
het aloude droommotief. Vaak wordt de droom of het visioen voorafgegaan door
een wandeling en een natuurbeschrijving.
Er is dus sprake van ene duidelijke onderlinge verwantschap. Er zijn echter ook
verschillen. Die raken onder meer de vorm die de visioenen aannemen. In een
aantal gevallen is er sprake van een echte droom, waarbij de verstandelijke vermogens van de dichter tijdelijk stilvallen: dit geldt met name voor De Castelein en Van
Mander. In andere gevallen is er geen sprake van slaap, maar lijkt het beschreven
visioen eerder het product van een actief mentaal proces: dat geldt voor Van Hout
en in zekere zin ook voor Spiegel. Hooft doet weer iets anders: weliswaar raakt zijn
geest tijdelijk uitgeschakeld, maar hij vermijdt de term ‘droom’. Mogelijk doet hij
dat met opzet: ongecontroleerde gedachten waren nu eenmaal niet probleemloos
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in zijn milieu, waar de ratio van het stoïcisme een cruciale rol speelde. De afkeer
van de ‘redeloze’ droom en de dichterlijke fantasie krijgt – op weer andere, deels
religieuze gronden – wat later een prominente plek in het werk van Constantijn
Huygens.38
Niet alleen Huygens dichtte na 1620 nog over dromen. Om twee curieuze
voorbeelden te noemen: in 1626 verscheen het gedicht ‘Droom’ van Jacob van
Zevecote. Dit is een intrigerende tekst, waarin de dichter in zijn slaap een paradijselijk landschap betreedt. Als het gaat regenen, schuilt hij in een grot waar hij een
schone godin aantreft (de muze?) die hem een luit aanreikt. Vervolgens wordt hij
aangevallen door een oud en lelijk wijf, dit tot verdriet van de godin. De dichter
ontwaakt en vraagt de godin wat deze vreemde zaak beduidt.39 En ongeveer tegelijkertijd schreef Vondel zijn minstens even opmerkelijke droomgedicht waarin de
dichter Hooft wordt onthoofd.40 Toch lijken dit gedichten van een andere orde.
Hoewel beide gedichten een poëticale inslag hebben, handelen ze niet over een
nog ongerealiseerd soort literatuur.
Het dromen over die ideale literatuur lijkt rond 1620 een einde te nemen. Dat
zou het gevolg kunnen zijn van veranderingen in de literaire mode. Maar misschien
is er toch een betere, inhoudelijke reden te geven. Die reden zou zijn, dat men niet
meer naar een eigen, hoogwaardige en loffelijke poëzie hoefde te verlangen. Die
bestond toen namelijk, er was een Nederlandstalige literatuur waar men trots op
was en die men durfde gelijk te stellen met die van andere Europese landen. Het
renaissance-ideaal was van droombeeld werkelijkheid geworden. En dus hoefde
men niet meer op te kijken naar de Fransen of Italianen: de emancipatie van het
Nederlands was een feit.41
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voorbeeld van iemand die zijn visioenen moet noteren is ongetwijfeld Johannes met zijn
Openbaringen.

10 Moser 2001, 76, 94-95.
11 Spies 1993, 77-81.
12 Het handschrift wordt bewaard in: GAL, Bibliotheek Leiden e.o. inv.nr. 69661 pf; een onbetrouwbare
uitgave in: Rudels he im. Aanvullingen op deze editie in Prinsen, ‘Bronnen’, TNTL 22 (1913), 207209, zie: Schoonheim 1990.
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Naar huis schrijven
De ruimte in Vlaams genealogisch
proza
Elke Brems

‘Ik heb geen hekel aan Vlaanderen. Anders had ik dit boek niet gemaakt. Vlaanderen, dat is mijn taal, mijn aard, mijn perversiteiten, frustraties, wortels, haatliefde.
Een personele binding, noemen ze dat. Je zult er maar mee zitten – en de Vlamingen zitten met mij. Het verdriet van België, in levenden lijve.’1 Zoals blijkt uit dit
citaat over zijn magnum opus Het verdriet van België, heeft Hugo Claus een complexe
verhouding tot Vlaanderen. En hij is niet de enige. Veel Vlaamse auteurs hebben de
verhouding tot hun land geproblematiseerd. Het verdriet van België (1983) kan gelezen worden als een genealogische roman, een genre dat in Vlaanderen de laatste
decennia druk beoefend wordt.

Oorsprong
Genealogisch proza gaat op zoek naar de oorsprong van een individu of een
groep.2 Die kan gezocht worden in de relatie tot de ouders en de voorouders, tot de
brede familie, tot de geboortestreek, tot het milieu waaruit iemand afkomstig is, tot
de persoonlijke en collectieve geschiedenis. Genealogisch proza houdt zich kortom
bezig met afstamming en herkomst. Christine van Boheemen schrijft in haar boek
The Novel as Family Romance: ‘That the epigenetic plot presenting the relation of
the individual to origin should have been so popular in the novel has to do with
the valorization of the idea of origin in our culture. Origin is the key principle, the
condition of meaning and signification. Once we know the origin of a person or a
phenomenon, we know its meaning and identity. “Origin is the source of the nature
in which the being of an entity is present,” Heidegger explains. In Western thought,
origin – having and knowing the relation to the transcendant beginning – conveys
essence, presence, and authority.’ (Van Boheemen 1987:22-23). De inzet van het
begrip ‘oorsprong’ is dus zeer hoog: wie zijn oorsprong kent, heeft het gezag in
handen, kent zijn wezen en bevestigt zijn aanwezigheid. Dat geldt niet enkel voor
een individu, maar bijvoorbeeld ook voor een volk. Zo’n hoge waardering voor het
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zoeken naar de oorsprong stelt de geschiedenis centraal in de constructie van de
identiteit. Frank Ankersmit zegt in dat verband: ‘Filosofen (sinds Locke) en psychologen (sinds Freud) zijn het er haast unisono over eens dat het antwoord op de vraag
wie wij zijn te vinden is in onze levensgeschiedenis en, vooral, in onze herinnering
daaraan.’ (Ankersmit 2001-2002). Hier wordt nog een ander element toegevoegd,
dat van de herinnering, die tussen het verleden en de identiteit in staat: de herinnering bemiddelt en krijgt zo een belangrijke functie, waardoor de oorsprong en het
verleden wat aan belang moeten inboeten ten voordele van het verhaal erover. De
herinnering is immers een vorm van narrativiseren van het verleden.

Genre
Het oorsprongsverhaal is in veel culturen en literaturen belangrijk, maar neemt
zeker ook in Vlaanderen een belangrijke plaats in. Sinds ongeveer 1970 kent het
genre zelfs een echte hausse en wordt het door de literaire kritiek (h)erkend. Mijn
onderzoek naar genealogisch proza in Vlaanderen na 1970 heeft intussen een
corpus opgeleverd van een honderdtal romans van zeer verschillende auteurs zoals
Monika van Paemel, Clem Schouwenaars, Kamiel Vanhole, Joseph Pearce over
Geert van Istendael, Koen Peeters en Pol Hoste, tot Erwin Mortier, Tom Lanoye en
Eric de Kuyper.
Als een mogelijke factor voor de hausse van het genealogische proza in Vlaanderen na 1970 zou de toenmalige politieke situatie kunnen aangehaald worden. Met
de federalisering van de staat België vanaf de jaren ‘70 verandert de verhouding
van de Vlaming ten opzichte van zijn leefruimte. In feite hebben de Vlamingen (of
ze daar nu achter stonden of niet) de laatste dertig jaar hun land (Vlaanderen)
veroverd op België. Daardoor veranderde niet alleen hun houding ten opzichte
van Wallonië, maar ook die ten opzichte van Nederland. De Vlamingen werden
zelfbewuster, meer overtuigd van hun eigenheid en bestaansrecht. Een gewonnen
identiteit, betekent echter ook noodzakelijk dat een vorige identiteit verloren is
gegaan. De positie van ‘underdog’ kwijtspelen, gaat niet zonder pijn. Politiek werd
de ‘nieuwe identiteit’ op artificiële, haast hysterische manier aan de man gebracht
die soms meer weghad van een paniekaanval dan van een herwonnen zekerheid.3
Die hyperbole houding vond meteen critici in onder meer het literaire kamp. De
liefde voor Vlaanderen, de nadruk op de grenzen en de fierheid over de eigen cultuur gingen gepaard met scherpe kritiek op het provincialisme en het problematiseren van de Vlaamse identiteit, de Vlaamse geschiedenis, de Vlaamse symbolen,
de Vlaamse taal. De Vlaamse ‘ruimte’ die nog maar net gecreëerd was – en die aan
de (taal)grenzen bleef en blijft woekeren en ontsporen – wordt vanuit die kritische
houding voortdurend onder spanning gezet. In de genealogische literatuur is de
verhouding tegenover ‘Vlaanderen’ maar één invulling van het belangrijke en
alomtegenwoordige ruimteconcept, zodat de geopolitieke ontwikkelingen zeker
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niet als enige verklaringsgrond voor de hausse van het genealogische proza kunnen gelden.
In de Vlaamse en Nederlandse literaire kritiek is een protocol ontstaan in de
receptie van deze boeken (Brems 2004). Er wordt een welbepaald en normatief verwachtingspatroon geschapen met betrekking tot het Vlaamse genealogische proza.
Dat bevestigt het idee dat het inderdaad om een ‘genre’ gaat. De Nederlandse
literaire kritiek gaat zelfs zover dat het genealogische proza beschouwd wordt als
‘typisch Vlaams proza’, waardoor het Vlaamse proza in zijn geheel tot dat genre
gereduceerd wordt.4
De identificering van het genealogische proza door de literaire kritiek gaat
onder meer gepaard met het idee dat dat soort verhalen berust op een als weinig
boeiend ervaren realisme. De verhalen worden beschouwd als herinneringsproza
met autobiografische inslag dat de jeugd van de verteller weergeeft. Elementen als
ooms en tantes, school, vriendjes, de eerste seksuele ervaring, de eerste artistieke
ervaring, de tegenstelling stad-platteland, de Tweede Wereldoorlog worden in zulk
proza gemixt tot een volgens critici zeer herkenbaar geheel. Zo ontstond er in de
literaire kritiek een (uiteraard imaginair) prototype, waaraan elk nieuw genealogisch verhaal werd en wordt afgemeten (Brems 2004).
Dat prototype doet afbreuk aan de veelzijdigheid die in het genealogische proza
aangetroffen wordt. Als we dit soort proza als een genre beschouwen, wil dat geenszins zeggen dat het statisch of homogeen zou zijn. Dirk de Geest heeft aangetoond
‘hoe een genre-aanduiding, zowel vanuit het standpunt van de spreker als dat van
de lezer, een soort van strategisch, conventioneel en normatief kader schept, een
archi- en intertekstueel bepaalde ‘verwachtingshorizon’ tegen de achtergrond
waarvan een particuliere tekst wordt benaderd en gelezen. Het herkennen van een
tekst als behorend tot een specifiek genre is in bepaalde gevallen zelfs doorslaggevend voor de wijze waarop de tekst gelezen wordt; kennis van de genre-conventies
impliceert meteen ook tot op zekere hoogte de projectie van bepaalde verwachtingspatronen, op basis van onze kennis van en ervaring met het betreffende genre.
Anders gesteld, de identificering van bepaalde generische patronen geeft noodzakelijk aanleiding tot een zekere miskenning – of op zijn minst toch reductie – van
de tekst als een idiosyncratisch, onherhaalbaar semiotisch feit.’ (De Geest 1989:25).
In die zin doet een genre-benadering meer kwaad dan goed.
Romans die het thema van herkomst en/of afstamming behandelen, kunnen
dat op zeer verschillende manieren doen: streekromans, reisverhalen, mémoires, postmodern proza, Bildungsromans, allemaal kunnen zij drager zijn van een
genealogisch verhaal. Het onderscheid dat voor het Vlaamse proza gemaakt werd
tussen ‘de stille generatie’ en de barricadenlopers of tussen traditioneel proza en
‘ander proza’ speelt hier geen rol.5 Elke nieuwe genealogische roman kan dan
ook beschouwd worden als een commentaar op het genre, een verschuiving van
de grenzen van het genre. Zoals ook De Geest zegt, worden de meest representatieve teksten voor een genre vaak niet als de beste beschouwd, maar maken net
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de atypische voorbeelden de hele categorie interessant (De Geest 1989:26). Bij
nadere beschouwing zal het bovendien zeer moeilijk worden om voor dit genre
een representatief boek te vinden. Wat het genealogische proza betreft, mogen we
spreken van een genre dat niet enkel door grenzen, maar ook door een relatieve
openheid wordt gekenmerkt. Het genre wordt geconstrueerd door externe factoren als de houding van de literaire kritiek (behoorlijk normatief en reducerend),
maar ook door interne elementen als bijvoorbeeld de opdracht (vaak is het boek
aan een familielid opgedragen), de aanwezigheid van stambomen, archieffoto’s
of documenten, de titels (daarover verder meer). Een genealogisch verhaal volgt
het patroon van een queeste van een verteller en/of personage naar een begin,
een oorsprong, een verleden. Er ligt dus een spanning tussen heden en verleden
aan het genre ten grondslag. En natuurlijk zijn er daarbij bepaalde motieven en
thema’s die vaak voorkomen (familiebanden, topos van het eenzame, lezende kind,
seksuele ontluiking etc.). Geen van die elementen is echter onmisbaar of exclusief
aan dit genre verbonden.
Het genealogische proza houdt zich niet aan bepaalde stijl- of structuurkenmerken, of afgebakende poëtica’s. Er zijn auteurs, zoals Leo Pleysier, wiens hele
oeuvre genealogisch te noemen valt en anderen, zoals Hugo Claus, die af en toe
een genealogisch uitstapje maken.
Een ‘genealogische schriftuur’ lijkt dan ook meer een modaliteit van een tekst
te zijn, dan een bepaalde tekstsoort, of nog: een tekst kan een zeker genealogisch
gehalte hebben. Wanneer dat gehalte domineert, kan je spreken van genealogische
romans. Uiteraard bestond die ‘modaliteit’ ook al in het proza van voor 1970, denk
maar aan Elias van Maurice Gilliams (1936), Gebed om een goed einde van Maurice
Roelants (1944) of Mijn woningen van Raymond Brulez (1950-1955).

Plaatsbepaling
Het ruimtelijk aspect is zeer belangrijk in het genealogische proza, vele romans kunnen beschouwd worden als een vorm van ‘plaatsbepaling’, zoals hierboven ook al uit
het citaat van Claus mocht blijken. Daarbij wordt de ruimte niet enkel gebruikt ter
situering van het verhaal, maar wordt de ruimte gethematiseerd. Juist de verhouding
van verteller en/of personages ten opzichte van de ruimte is cruciaal.
Een eerste vaststelling in verband met de ruimte in het genealogische proza kan
zijn dat veel van de romantitels al duidelijk aangeven dat deze boeken een soort
‘plaatsbepaling’ zijn: heel concreet zijn titels als Holleweg van Jef Blancke (2000),
Rue Bonnevie van Pierre Platteau (2002), Naar Merelbeke van Stefan Hertmans (1994)
of Vlaanderen, ook een land van Ivo Michiels (1987). Minder concreet, maar ook
ruimtelijk bepaald zijn titels als Tussen tuin en wereld of Mijn huis is nergens meer van
Paul de Wispelaere (1978 en 1982) of Het uitzicht op de wereld van Alstein (1984).
Eric de Kuyper noemt zijn verzamelde jeugdherinneringen In de zon uit de schaduw
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(1988-1993) en Leo Pleysier noemt zijn eerste trilogie veelbetekenend Waar was ik
weer? (1978-1983).
In wat volgt wil ik kort enkele ruimtelijke aspecten van het genealogische proza
verkennen. Welke ruimtes spelen een belangrijke rol in dit genre? Op welke manier
functioneren die ruimtes in de romans, wat is de verhouding van de verteller met
de ruimte? Wat is het verband met het begrip ‘oorsprong’ dat aan de basis ligt van
dit genre?

Huis/wonen
Een eerste motief dat belangrijk is in de ruimtelijke dimensie is dat van het (ouderlijk) huis. In een aantal romans wordt het huis beschouwd als een veilige plaats,
die ‘eigen’ is. Het huis is dan de plaats van de herkenning (in tegenstelling tot de
vervreemding) en draagt op die manier bij tot de identiteit. Zo beschouwt bijvoorbeeld Paul de Wispelaere het huis in zijn boek Tussen tuin en wereld uit 1980. ‘En nu
zit ik te schrijven, opgesloten in deze kamer van dit huis dat tussen een tuin en een
wereld ligt. Het huis waar ik geboren ben, lag ook tussen een tuin en een wereld.
Tussen beide moeten diepe verbanden bestaan die ik, schrijvende, wil ontdekken.
Dat is mijn taak voor de komende maanden. Dit boek is mijn antwoord.’ (21)
De schrijver die het hoofdpersonage is, heeft in zijn werkkamer een schilderij
hangen dat een soort arcadische tuin voorstelt. De nadruk ligt op het onbeweeglijke, onveranderlijke karakter van die tuin. Dat schilderij hing vroeger in zijn geboortehuis ‘boven de leunstoel waarin ik zaterdagavonds, geboend en opgeblonken
als een bellefleur, op mijn vaders knieën zat en luisterde naar de lotgevallen van
Robinson Crusoe.’ Er is dus enerzijds het beeld van het huiselijke en onveranderlijke (behalve in het schilderij onder meer ook uitgedrukt door het iteratief ‘zaterdagavonds’) en anderzijds het verhaal van Crusoe dat over de ontmoeting met het
vreemde gaat (maar ook over de toe-eigening van het vreemde). Het arcadische
doek is door de vader overgeschilderd van een afbeelding uit een boek. De vader
heeft zelf nooit de blauwe zee van het zuiden, die op het schilderij wordt afgebeeld,
gezien: ‘De blauwe zee van het zuiden is een droom.’ (27) Het vertrouwde en veilige van het schilderij draagt in zich dus ook het nooit geziene, het radicaal vreemde.
Toen de familie uit het geboortehuis wegtrok en verhuisde naar ‘de villa’, werd het
schilderij door de moeder naar de zolder verwezen. Maar de schrijver heeft het niet
losgelaten en het telkens mee verhuisd ‘en nu hangt het hier en besef ik dat het
gemaakt was om zijn plaats en bestemming te vinden in dit boek.’ (28) Er worden
in deze fragmenten verbanden gelegd tussen het geboortehuis, de vader, Arcadia,
de droom, het schrijverschap. Het boek wordt voorgesteld als een ‘plaats’, waar het
schilderij zijn bestemming vindt: het boek dus als spiegel van het geboortehuis.
Oorsprong en bestemming vallen samen. De Wispelaere cultiveert in zijn boeken
die synthese. Van zijn verhalen maakt hij ‘bewaarplaatsen’, monumenten dus. Het
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toekomstbeeld en het verlangen vallen er samen met de herinnering en de nostalgie. Niet enkel het huis speelt daarin een belangrijke rol, maar ook de tuin en de
natuur in het algemeen. Zij vertegenwoordigen het paradijselijke, waaruit hij door
‘de maatschappij’ telkens weer verjaagd wordt, maar dat hij al schrijvend tracht
te herwinnen. De Wispelaeres beleving van het ouderlijk huis komt goed overeen
met enkele dingen die de filosofe Patricia de Martelaere schreef in een essay over
‘wonen’ uit de bundel Verrassingen: ‘Het onbewuste kent niet alleen vader en moeder, maar ook het geboortehuis. De herinnering eraan is vaag maar geladen; zoals
alle archaïsche herinneringen overstijgt ze het niveau van het louter herinnerde
en neemt ze de mythische gedaante aan van het verbeelde, het gedroomde. Het is
niet om het even in welk huis iemand is opgegroeid, zoals het niet om het even is
welke mensen zijn vader en moeder waren. (...) dat alles is ongetwijfeld van belang
voor de manier waarop de opgegroeide mens zich zijn hele verdere leven lang thuis
voelt in de wereld.’ (De Martelaere 1997). En verder: ‘Het geboortehuis is de eerste
en enige plaats die men, als plaats, heeft zien ontstaan; het is de ruimte die tevoorschijn is gekomen uit het niets, het radicaal onbekende, om zich, voor kinderogen
die beginnen te zien, geleidelijk om te zetten in het radicaal vertrouwde.’ De parallel met het arcadische schilderij is groot: het radicaal onbekende is voor de auteur
door de link met het geboortehuis het radicaal vertrouwde geworden. Ook Gaston
Bachelard heeft in zijn prachtige essay over de ruimte La poétique de l’espace een
halve eeuw geleden al gewezen op het belang van het ouderlijk huis: ‘En somme, la
maison natale a inscrit en nous la hiérarchie des diverses fonctions d’habiter. Nous
sommes le diagramme des fonctions d’habiter cette maison-là et toutes les autres
maisons ne sont que des variations d’un thème fondamental. Le mot habitude est
un mot trop usé pour dire cette liaison passionneé de notre corps qui n’oublie pas à
la maison inoubliable.’ (Bachelard 1958:32-33). Hij legt het verband tussen wonen
en lichaam, het wonen in het ouderlijk huis is een reeks bewegingen en gebaren
die onze identiteit mee bepalen. Het eerste huis is dan ook geen extern gegeven,
maar wordt meegedragen als een functie van ons lichaam.
Ook in het oeuvre van Luuk Gruwez speelt het huis (en het lichaam) een
belangrijke rol, zijn laatste prozaboek heet zelfs Een stenen moeder (2004), waardoor
de hierboven reeds aangehaalde band tussen huis en vader/moeder geëxpliciteerd
wordt. Gruwez beschrijft daar al de huizen waarin hij gewoond heeft, als een zoektocht die terug naar het verleden gaat. ‘Altijd is er voor mij maar één weg geweest
die telt. Die naar huis’, beweert hij en hij verbindt zelf expliciet die thuis aan de
moederschoot. Dat betekent dat zijn leven, dat hem steeds verder verwijdert van
die schoot, van die oorsprong, doordrenkt is van heimwee. Tegen beter weten
in, blijft hij verlangen naar het thuiskomen: ‘Er moet toch ergens een huis staan
dat het mijne wil zijn, een huis dat van zijn eerste tot zijn laatste vertrek lang en
ongeduldig op mij gewacht heeft en dat, wanneer het mij gevonden heeft, ineens
verzucht: ‘Eindelijk, eindelijk.’ (188) Ook hier wordt het huis gepersonifieerd en
geïndividualiseerd.
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Wonen kan echter ook negatieve connotaties hebben. De Martelaere heeft in
haar essay die donkere kant van het wonen belicht: ‘Het echte wonen is namelijk
onherroepelijk lelijk. Het prachtigste interieur wordt weerzinwekkend wanneer
het dag in dag uit, jaar in jaar uit met dezelfde mensen en dezelfde gebaren wordt
bewoond. Het roept haat op, walging, gevoelens van beklemming en verstikking.
Je krijgt de neiging om weg te vluchten of, als dat niet kan, de bijl erin te zetten,
alles kort en klein te slaan.’ Het wonen wordt hier niet met synthese en harmonie
verbonden, maar met walging, destructie en dood. Die duistere kant van het wonen
en het ouderlijk huis vinden we bijvoorbeeld terug in de roman Een zuil van zout
van Kristien Hemmerechts uit 1987. Na de dood van haar vader, erft Anna het
ouderlijk huis. ‘Drie jaar lang heeft de sleutel van het huis van mijn ouders ongebruikt aan mijn sleutelring gezeten. Ik verwacht niet dat hij het zal doen. Tot mijn
verwondering draait de sleutel moeiteloos in het slot.’ (40) Anna was van huis weggetrokken en woonde in Amsterdam, zij had letterlijk afstand genomen. Het huis
is nog hetzelfde als vroeger, maar onherbergzaam doordat het water, het gas, de
telefoon en de electriciteit zijn afgesloten. Ze kampeert dan maar op een primitieve
manier: het wonen, het bewonen van het ouderlijk huis wordt zo voorgesteld als erg
moeizaam, ingewikkeld en tijdrovend, helemaal in tegenstelling tot de idee dat het
in ons lichaam gegrift zit. Het hele huis ligt vol knipsels van haar vader. Ze neemt
de taak op zich daar samenhang in te vinden, er een verhaal van te maken, maar
durft niet binnen te gaan in de werkkamer van haar vader, uit angst dat zal blijken
dat er helemaal geen systeem in de knipsels zit, dat er met andere woorden geen
(vader)verhaal is. Tegenover haar vrienden verzwijgt ze dat het haar ouderlijk huis
is, maar haar nuchtere vriendin Suzanne heeft al snel door hoe de vork aan de steel
zit: ‘Als je wil blijven we doen of dit niet je ouderlijke huis is. Of je geen jaren en
jaren in de slaapkamer boven geslapen hebt. Of je niet blindelings de weg vindt in
de kelder. Of je niet elke ochtend aan die tafel ontbeten hebt. Mij maakt het niet uit.
Het is een verhaal als een ander.’ (87) Het ouderlijke huis wordt hier door Suzanne
voorgesteld zoals in het citaat van Bachelard: het huis is niet enkel een plaats, maar
ook een gewoonte, een reeks van handelingen, een vorm van herhaling. Net dat
vanzelfsprekende patroon tracht Anna te doorbreken door het gemak uit het wonen
te halen, door bewust en opzettelijk anoniem in het ouderlijk huis te wonen. Ze wil
er zich niet mee identificeren, wat ze doet is anti-wonen. Zolang Suzanne bij haar
logeert, lijkt het huis bewoonbaar te kunnen worden gemaakt: gas en electriciteit
worden aangesloten, Anna begint zelfs kleedjes te breien voor haar ongeboren
kind. Er lijkt een huiselijke sfeer te heersen die culmineert in een videofilm die
Suzanne en Anna’s broer Bruno maken over het voorouderlijk huis, namelijk de
boerderij van de grootmoeder. Het is echter significant dat de echte boerderij voor
de film niet goed genoeg wordt bevonden en ze naar een surrogaat moeten zoeken
om het ‘authentieker’ en interessanter te maken. Het voorouderlijk huis biedt net
zomin een thuis als het ouderlijk huis, er valt niet te ontsnappen aan de destructieve
dimensie. Op het einde van Een zuil van zout baart Anna een dood kind in het rust305
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huis van de haast versteende grootmoeder. Het niet-huiselijke van het rusthuis had
haar het hele boek door al aangetrokken. Anna weigert ‘thuis’ te komen.

Aan plaats gebonden
Bij genealogisch proza is het meestal makkelijk te zeggen waar de gebeurtenissen
in het verhaal zich afspelen. Oberon van Clem Schouwenaars in Antwerpen, Vuile
was van Koenraad Goudeseune in Roeselare, de romans van Erik Vlaminck, Leo
Pleysier en Walter van den Broeck in de Kempen, die van Pierre Platteau, Eric de
Kuyper en Geert van Istendael in Brussel enzovoort. Soms speelt de tegenstelling
stad-platteland een rol, zoals bij Paul De Wispelaere, Monika van Paemel of Willy
Spillebeen. De romantische verheerlijking van het landleven vindt zijn tegenhanger in verhalen die het stedelijke bejubelen zoals bijvoorbeeld het geval is in de
boeken van Eric de Kuyper.
Heel wat teksten gaan dan ook over de verbondenheid met een bepaalde stad
of streek, ze gaan over ‘blijven’ of over de pijn omwille van de onmogelijkheid ter
plaatse te blijven.
In de roman Vossejacht van Willy Spillebeen uit 1977 komt de stad al vanaf de
proloog in een slecht daglicht te staan: ‘na al die jaren voel ik me nog steeds niet
thuis in de stad’. Het stedelijke wordt beschreven als ‘de zich opfokkende zelfvernietiging van een kultuur’. Jaak Tantasis, het hoofdpersonage, niet toevallig 33
jaar, is een banneling. Hij groeide op in het landelijke West-Vlaanderen en zijn
verbondenheid met die streek is zeer groot. ‘In deze streek hadden wij, jongetjes,
een schoot, een navel en van hieruit is het allemaal begonnen, rechttoe, rechtaan
naar de wereld die voorbij de hoeve, het huisje met de zonnebloemen, het café
Belle Vue, de populierenrijen, het kastanjebos, de andere bossen, het verpuind
kasteel met zijn domein en aan de einder de beukenrij en de stroom op ons leek te
wachten om ons op te vangen.’ Ook hier weer de associatie met de schoot en het
moederlijke. Hoezeer hij zelfs lichamelijk aan de streek verknocht is, blijkt wanneer
hij er als volwassene naar terugkeert en letterlijk ziek wordt. De streek is onbereikbaar geworden doordat ze nu een reusachtig ommuurd militair domein geworden
is. Op die muren wordt in het verhaal veel nadruk gelegd, ze verbeelden letterlijk
de verbanning. De streek is onteigend in letterlijke en figuurlijke zin. In dit boek
echter, onderneemt Jaak Tantasis een poging om de streek terug te geven aan de
oorspronkelijke bewoners. Hij laat hen aan het woord en laat hen hun wedervaren
vertellen over hun tijd in de streek. Die recuperatie gaat hand in hand met het
herstel van Jaak, die op het einde zijn evenwicht en zijn ‘plaats’ terugvindt. Het
schrijven is hier dus op te vatten als een herovering van de streek.
Het motief van de ‘heimwee’ speelt in veel van deze romans een rol. De filosoof
Rudolf Bernet heeft in zijn essay ‘Het heimwee van de vreemdeling’ het heimwee als
volgt geduid: ‘Het heimwee is onverstaanbaar tenzij als een reactie op het vreemde.
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Heimwee is het ‘wee’ van de vreemdeling, namelijk van al wie last heeft van het
vreemde buiten en binnen zichzelf en op die manier geconfronteerd wordt met
het vervagen van de grenzen tussen het eigen en het vreemde.’ (Bernet 1993:22).
De personages voelen zich vervreemden van wat ze dachten dat hun eigenheid was:
hun thuis. Hun identiteit hing blijkbaar af van de plaats waar ze zich bevonden. Het
letterlijk afstand nemen van een plaats, brengt de identiteit in gevaar.

Mobiliteit
Het verlaten van de bekende ruimte (huis, streek etc.) heeft dus een verschuiving
van de identiteit tot gevolg. Dat wordt echter lang niet in alle romans als bedreigend
ervaren, maar even vaak als een bevrijding. ‘Verhuizen’ is één van die narratieve
gegevens waarin de ruimtelijke motieven van afstand, beweging, aan- en afwezigheid
uitgedrukt kunnen worden. Er wordt druk verhuisd, in de boeken van Pierre Platteau bijvoorbeeld, bij Luuk Gruwez, bij Eric de Kuyper, bij Jef Geeraerts. Eén van
de mooiste literaire verhuizingen is die van Ivo Michiels in Vlaanderen, ook een land
(1987). Het is het derde deel van zijn tiendelige Journal Brut-cyclus. Michiels verhuist
in dit deel van Vlaanderen naar de Provence. Als hyperbewuste auteur verkent hij
naar aanleiding van die verhuizing concepten als vreemdeling, grens, huis, geheugen etc. België wordt voor hem gekenmerkt door de alomtegenwoordigheid van de
grens: ‘misschien ligt hier wel een eerste narigheid in je verhouding tot dit kleine
land: het ervaren van zoiets als een grens, naar alle vier de windstreken toe dermate binnen handbereik gehouden dat je zelden of nooit de gelegenheid krijgt het
onoverkomelijke/onverkwikkelijke feit ook maar een ogenblik uit het oog te verliezen. (...) Helaas neen, grens en begrenzing, ze tekenen voort je afkomst en daarmee
en aldus trek je de wijde wereld in, met het besef: mijn land is een dorp, oubollig en
kleinschalig.’ (193) De grenzen die de ik-persoon ervaart, zijn uiteraard niet enkel
geografisch, maar ook intellectueel, creatief en esthetisch. Het letterlijk oversteken
van de grens wanneer hij daadwerkelijk verhuist, wordt hem moeilijk gemaakt en op
slapstickachtige wijze verteld. Hij balanceert een tijdje in het niemandsland tussen
twee douaneposten. De grens is dikker dan hij leek, het is geen enkele zuivere lijn,
maar een plaats op zich. Vanuit zijn nieuwe standplaats in Frankrijk blikt hij voortdurend naar België, het lijkt haast een uitkijkpost op België. ‘Ik ben hier nooit weggeweest’ zegt de ik-verteller op bladzijde 77 en noemt dat onmiddellijk een dubbele
leugen, want niet alleen is hij wel weggeweest, ‘maar vooral en zoveel belangrijker
zie ik ineens: ik ben hier nooit geweest’. Hieruit blijkt dat de ‘ik’ het als onmogelijk
ervaart ergens te zijn (niet alleen in België, maar ook in Frankrijk). Daardoor is het
ook onmogelijk ergens weg te gaan. Helemaal aan het begin van dit boek haalt de
verteller een jeugdherinnering op van toen hij nog een peuter was: ‘Vertel eens waar
je woont, vraagt mijn vader. Ik stoot, al m’n kinderlijke branie erin, onverstaanbare
klanken tegen hun hoofden aan.’ (20) Deze anekdote is poëticaal, ze slaat op dit
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boek: de verteller wil een antwoord geven op de vraag waar hij woont (‘Waar is thuis,
mijn thuis? Waar ik gisteren woonde, waar ik morgen zal wonen?’ 205), maar hij
krijgt het niet gezegd, het antwoord is onverstaanbaar. Dat onverstaanbare antwoord
is het boek van Michiels: een mengvorm van autobiografie, roman, journaal, essay,
in vormelijk opzicht grensoverschrijdend, gedurfd, een puzzel voor de lezer.
De titel van het boek Vlaanderen, ook een land wordt het best gelezen met de
nadruk op land. Ja, Vlaanderen is ook een lànd, maar hier is Vlaanderen enkel een
tèkst: de concrete ruimte ‘Vlaanderen’ ligt buiten het bereik van de lezer, en ook
van de ‘ik’: hij slaagt er niet in het ‘hier-zijn’ te ervaren, het bewustzijn (herinnering, beelden, verlangens) medieert steeds die ervaring. Alles wordt dan ook op de
tekst ingezet. De tekst is de ruimte.
Die transformatie van de representatie van de ruimte naar de representatie als
ruimte wordt bij nader inzien door veel romans gemaakt. In zulke teksten staat
het vertellen centraal. Een mooi voorbeeld is de titel ‘Waar was ik weer?’ van Leo
Pleysier, waarin die dubbelheid aanwezig is: waar was ik in de ruimte en waar was
ik in mijn verhaal.

Vertellen
Een kenmerkend voorbeeld waarin het vertellen op de voorgrond treedt, is het
boek dat sinds 1983 als consolidatie van het genre van Vlaamse genealogisch proza
kan gelden: Het verdriet van België van Hugo Claus. Dat boek is vaak gelezen als een
portret van België en de titel is zelfs een gevleugeld woord geworden dat vaak in
kritieken over genealogisch proza gebruikt wordt. In zo’n interpretatie gaat deze
roman dus over een plaats, een land. De roman toont echter aan hoe een verhaal
geen portret maar een manipulatie is en hoe de beste verteller de geschiedenis (en
de ruimte) in handen heeft. Het verdriet van België bestaat uit twee delen. Het eerste
deel is een traditioneel familieverhaal in hoofdstukken en gericht op een doel: het
wordt afgesloten met het woord ‘Einde’. Daarna volgt echter nog een veel langer
tweede deel, zonder indeling, zonder richting. Bovendien wordt het eerste deel
daarin voorgesteld als een opstel dat het hoofdpersonage heeft geschreven voor
een wedstrijd. Het eerste verhaal is dus een verhaal in een verhaal, een constructie
van de adolescent en fantast Louis Seynaeve. Voor een stuk gaat deze roman dus
over het vertellen, hij toont aan hoe ordelijk de werkelijkheid kan worden voorgesteld als de verteller die ordening wil aanbrengen.6
Een heel andere manier om het vertellen te thematiseren heeft bijvoorbeeld
Joris Note. Zijn romans gaan gedeeltelijk over het genre van het genealogisch proza,
en stellen de taal centraal. Ook auteurs als Leo Pleysier of Pol Hoste werken op
die manier. We kunnen hier ook de link leggen met de streekgebondenheid van
dit proza. Vaak wordt in de literaire kritiek opgemerkt dat dit Vlaamse proza in
een vorm van streektaal geschreven is. Daarbij vallen vaak woorden als ‘pittoresk’,
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‘couleur locale’, of ‘authentiek’. Het taalgebruik wordt dan geïnterpreteerd als een
manier om een realistisch effect te creëren en de band met een bepaalde streek
nauw aan te halen. Bij de genoemde auteurs is echter het omgekeerde het geval:
door een sterke nadruk op het taalgebruik te leggen, trekt de taal de aandacht naar
zich toe en presenteert de roman zich als tekst, niet als werkelijkheid.
Het hoofdpersonage in Notes roman De tinnen soldaat (1992) heeft een speciaal
gevoel voor taal: hij luistert naar het voortdurende rumoer rond zich en ontdekt
de verschillende talen binnen het ‘Vlaams’. De hele roman is een talige reconstructie van een kindertijd, die zelf ook gedragen werd door woorden, door taal. Een
wirwar van liedjes, spreuken, slagzinnen, verzen en verhalen vormt als geheel het
verhaal van de jeugd van de ik-verteller. Hij werd als kind door taal overspoeld. ‘En
de woorden interesseren me meer dan de dingen’ zegt hij. Taal lijkt voor de jongen
echter dan de werkelijkheid. Hij interpreteert de woorden letterlijk, ze refereren
voor hem niet aan dezelfde dingen als voor andere taalgebruikers. Hij ziet in zijn
omgeving vele geheimen en ze komen allemaal uit zijn ander taalgebruik voort.
En zo scheidt de taal hem af van de anderen en van de werkelijkheid: ‘Het zijn de
woorden die mij kwellen. De taal is mijn kerker’. In plaats van de communicatie te
vergemakkelijken, trekt de taal een scherm op tussen hem en de anderen.
Als verteller tracht de ‘ik’ achteraf zijn ervaringen in woorden te vatten, maar
hij is tot mislukken gedoemd. De taal kan nooit de werkelijkheid weergeven, zelfs
niet de verbeelding, de taal is geen geschikt voermiddel om te representeren, wel
om te creëren. Een schrijver legt door te vertellen een laagje taal op de werkelijkheid en verhult zo die werkelijkheid, in plaats van ze te onthullen. De complexe
talige wereld van de ‘ik’, die het taalgebruik uit zijn omgeving registreert, wordt op
vertellersniveau nog bijgevuld: Notes teksten bevatten zeer veel min of meer verborgen intertekstuele verwijzingen, die ze verbinden met andere teksten. Zoals de
personages de taal van de andere personages waarnemen en gebruiken, zo gebruikt
ook de verteller de taal van andere vertellers.
Ook in die zin kan het taalgebruik met ‘plaats’ verbonden worden: door een
intertekstuele schriftuur plaatst de auteur zich tussen andere teksten en auteurs.
Zijn tekst verwijst evenveel naar andere teksten als naar de werkelijkheid. Het zogenaamd ‘authentieke’ taalgebruik van auteurs als Joris Note verwijst dus niet enkel
naar een lokale, streekgebonden positie of oorsprong, maar evenzeer naar een
culturele plaats in een netwerk van teksten.

(Vertel)positie
Een belangrijk, maar zeker niet exclusief kenmerk van het genealogische proza is
een verteltechnisch aspect: er is vrijwel altijd een ik-verteller. Die vertegenwoordigt
een ‘hier’ en ‘nu’ dat onontkoombaar is. Het is, om met Philippe Hamon te spreken, een normatieve kern van waaruit het verhaal verteld wordt. Je kan dan ook
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spreken van een oorsprong. En dat geeft de spanning aan in het genealogische
proza: er is sprake van een dubbele oorsprong. Enerzijds is er steeds die zoektocht
naar een afkomst, een plek van waaruit de ‘ik’ begonnen is. Welke houding de ‘ik’
daarbij aanneemt is niet relevant voor de genrebepaling: dat kan nostalgisch zijn
(Spillebeen, De Wispelaere), maar ook nieuwsgierig (Jan Emiel Daele, Brigitte
Raskin), kritisch (Claus, Hoste) tot zelfs afwijzend en destructief (Hemmerechts).
Welke houding ook, een oorsprong wordt verondersteld (ook al blijkt die onvindbaar). Anderzijds is er de oorsprong van het verhaal: het hier en nu van de (ik-)
verteller. Die oorsprong is dus tekstueel. De twee punten, plekken, beïnvloeden
elkaar. Waar de verteller zich nu bevindt, bepaalt hoe hij/zij zijn oorsprong reconstrueert en omgekeerd. Die spanning is bijvoorbeeld voelbaar in de spanning tussen een volwassen verteller en het kind dat hij vroeger was, maar ook bijvoorbeeld
tussen het huis dat hij nu bewoont en het ouderlijk huis. Een voorbeeld daarvan
vinden we in De dieven zijn al gaan slapen van Leo Pleysier uit 2003, een soort fragmentaire autobiografie. Daarin komt nogal veel nadruk te liggen op zijn woning:
die is anders, moderner, gerieflijker dan de rest van de woningen in de straat en in
de streek. En vooral is die compleet anders dan de boerderij van zijn ouders. ‘De
ouderlijke boerderij heb ik al lang geleden verlaten en geruild voor een strakke,
moderne woning met grote ramen op de tuin en met veel licht dat de kamers helder maakt. De wanden en de plafonds zijn allemaal wit geschilderd. Een betonnen
plat dak in plaats van pannen en schalies, waar hooi- en graanzolders onder zaten.
En geen koeien meer in mijn (onmiddellijke) geburen.’ (67) Nochtans is hij gaan
bouwen op slechts enkele kilometers afstand van die boerderij, als om dezelfde
plek in te nemen, maar op zijn manier, naar zijn normen. Het valt echter vooral op
hoe die eigen plek gedefinieerd wordt vanuit die andere, verafschuwde plek waar
zijn oorsprong lag. Zoals ook die boerderij nu bekeken wordt vanuit zijn huidige
schrijverspositie: de koeien verhinderden zijn schrijversambities. Die onderlinge
‘besmetting’ zorgt voor spanning en soms ontkenning: ‘Soms denk ik: ik woon niet
in deze straat, niet in dit dorp, niet in deze provincie en ook niet in dit land. Ik woon
enkel en alleen maar in mijn huis.’ (59) Het nieuwe huis betekent afstandname van
de boerderij, maar het loslaten van die oorsprong is ook moeilijk: ‘De paniek die
mij beving, en die ik moest overwinnen, helemaal in het begin, toen ik vanaf deze
plek met schrijven begon.’ (127) En dat schrijven gaat dan bij Pleysier toch telkens
weer over die afkomst, die oorsprong. Leo Pleysier gaat heel bewust om met die
‘twee oorsprongen’. Een boeiend geval is de roman Volgend jaar in Berchem (2000).
Daarin wordt een nieuwjaarsfeest verteld van volwassen broers en zussen met hun
partners en kinderen. Het boek bestaat enkel uit geregistreerde dialoog, banale
feestdisconversatie. Er zijn twee lege plekken: de verteller, één van de broers, is zijn
stem kwijt en komt enkel in het verhaal voor wanneer hij aangesproken wordt door
de anderen, hij is enkel de zwijgende die de gesprekken van de anderen overlevert.
De andere lege plek is die van de vader. Hij is immers gestorven, maar toch draait
de ganse avond rond (de herinnering aan) hem en staat hij in het centrum. Die
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twee lege plekken vertegenwoordigen die twee oorsprongen: het hier en nu van de
verteller en de centrale plaats van de vader. Het komt meer voor dat genealogisch
proza rond een lege plek opgebouwd is, zoals bijvoorbeeld de roman Marcel van
Erwin Mortier (1999). Daarin komt de Marcel uit de titel niet echt in het verhaal
voor, maar leeft hij enkel in de herinnering. De hele positie van de jonge verteller
wordt door die dode en afwezige Marcel (waar hij op lijkt) bepaald.

Besluit
In deze verkenning van de ruimte in het genealogische proza, ben ik aanbeland
bij een lege plek.
De relatie tot de ruimte in deze romans is even cruciaal als complex. In elk boek
afzonderlijk loont het de moeite om het gebruik van de ruimte te analyseren
omdat de relatie van de verteller tot de ruimte tot de grote thema’s van dit proza
behoort. Uit de literaire kritiek zou je kunnen afleiden dat uit het genre een soort
homogene Vlaamse ruimte ontstaat, maar niets is minder waar. Net de heterogene,
veelzijdige, kritische omgang met de ruimte is significant en genrebepalend. Het
narrativiseren van de ruimte is veel minder constructief dan je zou denken, of nog:
de plaatsbepaling loopt zelden goed af. Samen met de ruimte wordt de identiteit
gecompliceerd. De tekst dringt zich op als plaatsvervangende ruimte en onttrekt de
oorsprong (de ‘eerste’ ruimte) aan het gezicht: de oorsprong wordt verlegd naar
het hier en nu van de vertelsituatie, de oorsprong van de tekst.
Dat neemt niet weg dat de verteller in zijn verhaal de plaatsen blijft benoemen, de
huizen blijft beschrijven, de schoot blijft opzoeken. Blijkbaar biedt de tekst geen
veilige haven en kan hij het heimwee niet stillen.
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Noten
1

Dit citaat heb ik overgenomen uit Schaevers (2004:401). Oorspronkelijk komt het uit een interview
met Wim Zaal in Elseviers Magazine van 26 maart 1983.

2

Ik gebruik de term genealogisch proza in plaats van rootsliteratuur omdat de metafoor van de
‘wortel’ erg beladen is. In dat verband citeer ik Vivian Liska (1993): ‘De oorspronkelijk mystischromantische metafoor van de wortel kreeg in 1897 bij het verschijnen van de roman Les Déracinés van
Maurice Barrès een politieke betekenis. De toen veel gelezen roman, een roman à thèse van geringe
literaire waarde, beschrijft met nationalistisch enthousiasme en met antisemitische ondertonen de
vernietigende consequenties van een aan verstedelijking, universiteitsopleiding en democratie te
wijten ontworteling van jonge mensen die van het platteland afkomstig zijn. (...) Het conservatieve
nationalisme schreef de zogenaamde noodzaak van de verworteling in volk en bodem op zijn
vaandel, terwijl de grootstad, de verte en het doelloze reizen het schouwtoneel voor de dandy, de
flaneur en de bohemien waren.’ Via de term ‘wortel’ komt dus een politiek geladen discours binnen
dat ik wil mijden. ‘Wortel’ (Barrès) wordt tegenover concepten als ‘verte’, ‘vreemde’ en ‘beweging’
gesteld en in het genealogische proza zijn beide reeksen concepten cruciaal en complementair.

3

Groepen die in een bepaalde streek geworteld zijn en deze situatie als een vanzelfsprekendheid
beschouwen, zouden minder geneigd zijn tot het vieren van het eigen verleden dan cultureel
ontwortelde groepen. Het ‘vieren’ van het eigen verleden en de eigen identiteit is sinds de jaren zeventig
niet meer weg te denken uit de Vlaamse cultuur (het bekritiseren daarvan overigens ook niet, wat kan
gezien worden als een bewijs dat die Vlaamse identiteit niet ‘vanzelfsprekend’ wordt gevonden).

4

Genealogisch proza is door de aard van het genre uiteraard vaak nationaal-gebonden, maar
het is ook een genre dat in veel verschillende literaturen een belangrijke plaats inneemt en dus
internationaal is. In Nederland kunnen we denken aan A.F.Th. Van der Heijden, Adriaan van Dis
of Nicolaas Matsier. Een subgenre als het ‘vaderboek’ is in Nederland de laatse jaren erg in trek.

5

Voor die etiketten zie bijvoorbeeld Bousset (1988) en Alstein (1979).

6

Deze aspecten van Het Verdriet van België heb ik elders meer uitgewerkt, zie Brems en Vanasten (2005).
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De geschiedenis van de Beweging van Vijftig lijkt – net als die van Tachtig – voer
voor sociologen. Maar zelfs als we de aanduiding ‘sociologisch’ ruim opvatten en
van toepassing verklaren op elke studie waarin literatuur wordt opgevat als een
maatschappelijk verschijnsel, zijn er maar weinig die aan die beschrijving voldoen.1
Tot voor kort bestond er zelfs maar één die zich expliciet als sociologisch presenteerde: een artikel van Weisgerber over ‘Het ontstaan van het Nederlandse experimentalisme’.
Daarin komt van alles aan de orde, te beginnen met de verhouding tussen
Cobra, Vijftig en de groep rond Tijd en mens, door Weisgeber gezamenlijk aangeduid als ‘experimentalisten’. Toch is het stuk vooral geschreven om antwoord te
geven op de vraag of er een sociologische verklaring bestaat voor het ontstaan van
dit ‘experimentalisme’. Op die vraag komt een bevestigend antwoord. Aan het slot
worden de bevindingen veralgemeend, wat leidt tot de volgende stelling: ‘de avantgarde is een artistiek verschijnsel van revolutionaire aard dat zich in de burgerlijke
maatschappij uit de 20ste eeuw voordoet telkens wanneer de bestaande maatschappelijke en kunstpatronen door een bepaalde groep als uitgeput en dus als niet
meer voor imitatie vatbaar worden beschouwd’.2
Die bewering is weinig origineel. Maar nog belangrijker is het bezwaar dat Weisgerber weinig afstand bewaart tegenover de schilders en schrijvers die hij bespreekt.
Als zij zich voorstellen als een groep of generatie doet hij dat ook; als zij een beroep
doen op dada en het surrealisme, is dat voor hem reden op zoek te gaan naar overeenkomsten en als zij zich ‘revolutionair’ noemen, sluit hij zich daarbij aan.
Latere onderzoekers stellen zich afstandelijker op. Dat geldt voor Fokkema (Het
komplot der Vijftigers, 1979) en meer nog voor De Jager (Argumenten voor canonisering,
1992), Doorman (Steeds mooier, 1994) en Van Doorn (Gevangen in de tijd, 2002).
Alleen de laatstgenoemde heeft een sociologische achtergrond, maar zijn wijze van
denken laat zich vergelijken met die van de andere drie.
Terwijl Weisgerber slechts het beeld reproduceert dat de kunstenaars van
zichzelf geven, reiken Fokkema c.s. materiaal en ideeën aan om het proces van
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beeldvorming te bestuderen. Ze vragen zich af waarom schrijvers zich op een
bepaalde manier afficheren en proberen inzicht te krijgen in de mechanismen
die ten grondslag liggen aan de ontvangst van hun werk. Dit heeft geleid tot een
verschuiving in het literair-historisch onderzoek. Meestal noemt men in dit verband
de naam van Bourdieu en die van de Tilburgse en Rotterdamse onderzoekers die
zich door hem laten inspireren. Hun aandeel in de veranderingen is ontegenzeggelijk groot, maar uit de bovenstaande titels blijkt dat ook buiten het zogeheten
institutionele onderzoek – en voor een deel zelfs onafhankelijk daarvan – de koers
wordt verlegd. 3
Wat heeft die koerswijziging opgeleverd? Die vraag kunnen we het beste behandelen door een concreet geval bij de kop te nemen. Weisgerbers ‘experimentalisme’
is voor dat doel een te ruim en te vaag begrip; we kunnen ons beter tot de Vijftigers
beperken, zonder de andere groepen geheel uit het oog te verliezen. De Vijftigers
staan bekend als ‘de meest succesvolle literaire avant-garde beweging in Nederland’
(De Jager 1992: 33). Ze danken die naam aan de snelheid waarmee ze doorbraken:
gestart aan het eind van de jaren veertig in de marge van het culturele leven, verschenen een paar jaar later hun eerste boeken en ontvingen ze in 1953 hun eerste
prijzen. De meeste literatuurhistorici concentreren zich op de beginperiode. Hoe
het de Vijftigers later verging, is nog nauwelijks beschreven, maar ze hebben verschillende aanvallen overleefd en hun positie lijkt betrekkelijk onaantastbaar.
Zijn er mechanismen die dat succes bepaalden? En is het de eerder genoemde
onderzoekers gelukt die mechanismen bloot te leggen, of daar in ieder geval een
begin mee te maken? Die vragen zal ik proberen te beantwoorden door resultaten
van eigen onderzoek te combineren met een bespreking van Fokkema c.s.

1. Complot
De geschiedenis van de Vijftigers lijkt een ondersteuning van de stelling dat stromingen hun oorsprong vinden in sociale netwerken. Beweerd wordt dat jonge,
aankomende schrijvers er voordeel in zien zich gezamenlijk te presenteren. Dus
formeren ze een groep, bedenken een naam, en zeggen ‘een nieuw geluid’ te brengen. Lukt het ze binnen de literatuur een plaats te veroveren, dan wordt het tijd het
belang van de groep te relativeren. In plaats van de overeenkomsten worden nu de
verschillen benadrukt en ieder lid probeert als individu, dat wil zeggen onder zijn
eigen naam, bekend te worden (De Nooy 1993: 26ff).
Diverse elementen van deze stelling treffen we aan in de studies uit de inleiding. Dat geldt om te beginnen voor het groepsgedrag. Fokkema was de eerste die
aandacht vroeg voor wat hij de ‘literair-politieke’ kant van Vijftig noemde. Hij zette
vraagtekens bij hun bewering dat ze geen ‘groep’, geen ‘club’, of geen ‘school’
vormden. Die bewering behoort tot het standaardrepertoire van Vijftig vanaf het
moment dat Atonaal verscheen en Vinkenoog stelde dat de dichters die hij had
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uitgekozen ‘in genen dele’ een ‘gesloten groep’ vormden: ‘zij hebben daar geen
enkele behoefte aan’ (Vinkenoog 1951b: 11f).
In een reactie op de bundel schreef Kouwenaar (1951: 11) dat men misschien
wel – in meervoud – van ‘groeperingen’ kon spreken, maar niet van een ‘gesloten
formatie’. Volgens hem leken de Vijftigers ook in andere opzichten weinig op een
traditionele stroming, want ze kenden geen gemeenschappelijk programma en ze
beschikten evenmin over een eigen tijdschrift. Rodenko was het in deze met hem
eens. Hij noemde de ‘tamelijk ongeorganiseerde wijze’ waarop Vijftig zich aan het
publiek bekend maakte ‘een van haar meest wezenlijke kenmerken’ (Rodenko
1990-1991 deel 1, 107).
Fokkema is weinig onder de indruk van dit soort uitspraken. Hij wijst erop dat
de Vijftigers in hun begintijd wel degelijk gezamenlijk de publiciteit zochten, zoals
blijkt uit het verschijnen van Atonaal. Ze wilden volgens hem graag een eensgezinde
indruk maken en probeerden meningsverschillen zoveel mogelijk binnenskamers
te houden. Dat laatste leidt hij af uit de omzichtigheid waarmee Kouwenaar in de
beginjaren dichters van elkaar onderscheidt. Andere onderzoekers zijn Fokkema
bijgevallen, en sommigen van hen hebben additioneel materiaal aangedragen ter
ondersteuning van de these over het groepsgedrag. Zo laat Doorman (1994: 146ff)
zien dat de Vijftigers, zodra ze daartoe de kans kregen, van Podium een min of meer
exclusief clubblad maakten, waarbij ze handelden volgens het principe: ’wie niet
voor ons is, is tegen ons’.
Het geheel overziend lijkt Fokkema het gelijk aan zijn kant te hebben, al zou
het plezierig zijn als we over duidelijker voorbeelden beschikten waaruit zou blijken dat geprobeerd werd verschillen toe te dekken.4 Zeker is dat de buitenwereld
de Vijftigers, of iets nauwkeuriger gezegd: de dichters van Atonaal, als een groep
beschouwde. Dat blijkt uit recensies waarin de bundel wordt aangeduid als een ‘collectieve manifestatie’ of een ‘groepsmanifest’. In de jaren daarna is het groepsidee
alleen maar sterker geworden en hoewel literatuurhistorici later nuances hebben
aangebracht, presenteren ook zij de Vijftigers onveranderlijk als een groep gelijkgezinde dichters, het beste te vergelijken met de Tachtigers, met wie ze ook de term
‘Beweging’ delen.
Terwijl Fokkema’s opmerkingen over de ‘literatuurpolitiek’ voor verschillende
onderzoekers een eye-opener waren, heeft bijna niemand gereageerd op zijn
poging een verklaring te geven voor de doorbraak van Vijftig. In de titel van zijn
boek wordt die verklaring al aangegeven. Ze is hem gesuggereerd door Kouwenaar,
die in een terugblik sprak van ‘een spontaan complot van subjectieve instellingen’
en bij een andere gelegenheid over de Vijftigers schreef:
Hun frontvorming, zowel defensief als offensief, kwam voort uit de aard van hun situatie: zij traden in broederlijke eensgezindheid de toenmalige officiële literatuur tegemoet, in het bijzonder
de laatste vertegenwoordigers daarvan. Ze wilden zich doorzetten, aandacht opeisen voor hun
anders-zijn. Ze zagen deze agitatie als een deel van hun werk (Kouwenaar 1958: 234, 1972: 2).
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Fokkema probeert het bestaan van een complot aannemelijk te maken door zich
te concentreren op Atonaal. Dat is een verstandige keuze, omdat de Vijftigers zich
immers met deze bloemlezing voor het eerst aan het publiek bekendmaakten.
Bovendien kreeg Fokkema inzage in het archief van Vinkenoog, zodat het mogelijk
was zowel de ontstaansgeschiedenis van het boek als de ontvangst ervan in detail
te beschrijven.
Zoals bekend spelen bloemlezingen van oudsher een belangrijke rol in de beelden meningsvorming. Wie dat wil kan, wat Nederland betreft, teruggaan tot het midden van de zeventiende eeuw toen er een groot aantal bloemlezingen verscheen
met een keuze die sterk overeenkomt met de huidige canon (Frijhoff/Spies 1999:
542f). Vooral programmatische bloemlezingen, dat wil zeggen bundels waarin een
nieuw type poëzie gepresenteerd wordt, blijken vaak grote invloed uit te oefenen.5
Dat geldt ook voor Atonaal en de twee selecties die daarop volgden: Nieuwe griffels,
schone leien (1954) en Vijf 5-tigers (1955). Het is zelfs niet overdreven om te zeggen
dat er zonder die bundels geen sprake zou zijn geweest van de Vijftigers.
Lag aan het verschijnen van Atonaal een complot ten grondslag? Dat valt te
betwijfelen. Elk complot, ook als het ‘spontaan’ is, veronderstelt zowel het bestaan
van een plan als van samenzweerders. Van beide merken we niets als we Fokkema
lezen. Het meest doordacht handelt nog uitgever Stols. Diens verzoek aan Vinkenoog om een bloemlezing te maken, lijkt een spontane inval, maar wie zich verdiept
in de geschiedenis van zijn uitgeverij, merkt dat Stols precies zo opereerde als hij
voor de oorlog had gedaan. Dat wil zeggen dat hij wederom van een ‘bemiddelaar’
gebruik maakte, iemand die de literatuur op de voet volgde, over veel contacten
beschikte, en bereid was hem in het uitgeverswerk te helpen (Wilholt 2001).
Van de kant van de Vijftigers lijkt er nauwelijks of geen plan te hebben bestaan.
Men kende elkaar ook (nog) maar gedeeltelijk. Vergeleken met de dadaïsten in
Zürich en de Franse surrealisten – door de Vijftigers zelf vaak als voorbeeld genoemd
– was de band tussen de dichters veel losser. Wat met name ontbrak was een organisator en leider.6 In de tijd van Atonaal was Vinkenoog wel de bindende factor, maar
hij had niet alle touwtjes in handen. Zo werd hij gedwongen Elburg en Kouwenaar
op te nemen - anders wilde Lucebert niet meedoen – en kreeg hij in het openbaar
kritiek te verduren van Kousbroek, die zich had geërgerd aan de inleiding.
In dergelijke omstandigheden is het moeilijk complotteren. Maar het is überhaupt de vraag of de term ‘complot’ zinvol is in zaken als deze, zoals blijkt uit een
studie van Maso (1990). Dat wat niet zeggen dat schrijvers geen mogelijkheden
hebben de ontvangst van hun werk te beïnvloeden. Wie daaraan twijfelt, zou de
publicatie van Atonaal kunnen vergelijken met die van een Engelse bloemlezing
van zo’n veertig jaar daarvoor die eveneens tot doel had op het bestaan van een
nieuw soort poëzie te wijzen: Georgian Poetry (1912). De samensteller daarvan had,
anders dan Vinkenoog, wel alle macht in handen. Het idee was van hem en alleen
hij bepaalde wie er wat er in kwam. Verder volstond hij niet met het maken van de
bloemlezing, maar organiseerde ook een promotiecampagne:
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He planned it to the last detail: which journals would be asked to publish reviews; which among
his influential literary friends would be given pre-publication copies and requested to mention
the book publicly, either orally or in writing; and even what tone would be suggested for each
review (Ross 1967: 124)

Het boek was zo’n succes dat al gauw een tweede bundel verscheen en literatuurhistorici tot op de dag van vandaag een stroming onderscheiden die ze ‘Georgian poetry’ noemen. In het geval van de Vijftigers bleek Atonaal onvoldoende om door te
breken, dus zien we de dichters ook andere activiteiten ontwikkelen om de aandacht
te trekken. Belangrijk in dat verband waren de relletjes waar de dichters bewust of
bij toeval in betrokken raakten. Fokkema vermeldt ze wel, maar hij gaat er meestal
niet op in, misschien omdat hij denkt dat ze vooral anekdotische waarde hebben.
Mocht dat zo zijn, dan heeft hij het mis, want er zijn in de twintigste eeuw, zeker
binnen de avant-garde, talloze schrijvers en andere kunstenaars geweest die de rel
en het schandaal gebruikten om in de publiciteit te komen; zo ook de Vijftigers. Met
name Lucebert – die in een latere levensfase altijd wordt beschreven als zwijgzaam,
verlegen en terughoudend – was gehaaid in public relations (Van Dijk 1999).
Toen Aafjes opschudding verwekte door de Vijftigers met de SS te vergelijken,
diende hij hem van repliek en dat had volgens De Jager (1992: 130ff) grote gevolgen, want er ontstond sympathie voor Vijftig. De eerste die daarvan profiteerde,
was Lucebert zelf. Hij werd kort daarna uitgeroepen tot de ‘keizer der Vijftigers’ en
kreeg vervolgens de poëzieprijs van de gemeente Amsterdam.
Toen hij die prijs in ontvangst wilde nemen, ontstond er, zoals bekend, wederom
een rel. Podium sprong daarop in door vier pagina’s foto’s af te drukken, vergezeld
van een collage van de krantenkoppen die de gebeurtenis samenvatten. Op het
moment dat het tijdschriftnummer verscheen, waren de Vijftigers geen rebellen
meer. Ze hadden zich ingevochten in het literaire veld en beschikten al over een
bescheiden positie. Dat was niet het resultaat van een complot, maar er kwam wel
strategisch inzicht bij te pas, om te beginnen het besef dat ze een gemeenschappelijk belang hadden en ‘agitatie’ (Kouwenaar) een deel van hun werk was.

2. Jongeren
Hoe zit het met de naam van de dichters uit Atonaal? In het institutionele onderzoek vindt men dit een belangrijke vraag; niet omdat een naam inhoudelijke verschillen benoemt, maar omdat ze die verschillen creëert. Een naam is volgens de
betreffende onderzoekers in de eerste plaats een ‘vaandel’ dat wordt gebruikt om
schrijvers te ‘mobiliseren’ (De Nooy 1993: 29).
Het eerste dat opvalt is dat de dichters niet meteen ‘Vijftigers’ heten. Toch
bestond die naam al wel, want Lucebert publiceerde in Cobra 4 zijn ‘Verdediging
van de 50-ers’ – overigens meer dan een maand voordat het decennium aanbrak,
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en trouwens ook voordat er daadwerkelijk van aanvallen sprake was (Lucebert
1949). Vinkenoog heeft het in de eerste druk van Atonaal over ‘jongeren’ en
‘nieuwe poëzie’. Als hij vijf jaar later voor de derde, uitgebreide druk een nieuwe
inleiding toevoegt, gebruikt hij die benamingen opnieuw, maar spreekt hij ook
van ‘experimentele poëzie’ (Vinkenoog 1951b, 1956). ‘Experimenteel’ was in de
begintijd een veel gebruikelijker aanduiding dan ‘Vijftiger’. De term gaat terug op
De Experimentele Groep Holland, opgericht in 1948. Ze werd overgenomen door
Cobra en groeide binnen de boezem van die organisatie uit tot een van de belangrijkste trefwoorden in het spreken over literatuur en kunst.7
Niet alle Vijftigers waren van die term gecharmeerd. Kouwenaar beweerde
zelfs bij het verschijnen van Atonaal dat de dichters ‘tot hun aller ergernis’ hebben
geconstateerd, dat ze bekend staan als ‘experimenteel’, ‘omdat sinds de Groep van
die naam alles wat een beetje buiten de kantlijn loopt zo genoemd wordt’ (Kouwenaar 1951: 11).
Die bewering moeten we met een korreltje zout nemen, per slot van rekening
was Rodenko juist erg aan het woord gehecht (Heynders 1998: 16ff). Kouwenaar
zelf had het trouwens in 1949 nog onbekommerd over ‘experimentele dichters’ en
schreef een paar jaar later:
‘De poëzie van de Vijftigers, dat is de poëzie van de experimentelen, de zogezegde experimentele poëzie’ (Kouwenaar 1949a,b, 1955a).

Toch kan er wel degelijk sprake zijn geweest van ‘ergernis’. De Vijftigers hebben
nauwelijks moeite gedaan om onder een specifieke naam bekend te worden en reageerden de ene keer nukkig en dan weer onverschillig op pogingen van anderen
hun werk te benoemen. Zo schreef Vinkenoog in 1952 dat men wat hem betreft
‘de nieuwe nederlandse poëzie’ de naam mag geven ‘die u invalt’ en toen hij later,
in de derde druk van Atonaal, de term ‘experimenteel’ gebruikte, voegde hij daar
direct aan toe dat ze ‘weinigzeggend is’ en voor zover hem bekend ‘door geen der
nieuwe dichters (wordt) gebruikt’ (Vinkenoog 1952: 66, 1956: 19). Die houding
valt vooral op als we de Vijftigers vergelijken met groepen die ze als hun voorbeeld
beschouwden. In de historische avant-garde waren schrijvers juist heel actief in het
propageren van namen – vandaar de honderden ‘ismen’. Ze streefden ook vaak
naar exclusiviteit. Dat geldt onder meer voor Breton, die vanaf het moment dat hij
het ‘surrealisme’ gelanceerd had, iedereen die niet tot zijn groep behoorde, het
recht ontzegde die naam te gebruiken.8
In de studies uit de inleiding komt maar één benaming uitvoerig aan de orde:
die van ‘jongeren’. Vinkenoog is niet de enige die haar gebruikt; ook Kouwenaar
heeft het in de begintijd over ‘jeugd’ en ‘jongeren’ (Kouwenaar 1951). Van de
twee is Vinkenoog degene die het contrast tussen de generaties het sterkst aanzet.
Dat geldt in het bijzonder voor zijn reactie op de Elsevier enquête in Blurb 6. Daarin
noemt hij de oudere generatie ‘onbevoegd’ en ‘incompetent’ en schrijft hij: ‘Een
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oudere generatie heeft in principe steeds ongelijk wanneer zij een jongere generatie beoordeelt’ (Vinkenoog 1951a: 2).
Van Doorn koos die uitspraak als uitgangspunt voor een beschouwing over de
rol van het generatiebegrip in de Nederlandse literatuur waarin hij de Vijftigers vergelijkt met de Tachtigers.9 Het intrigeert hem dat er in de afgelopen twee eeuwen
tal van schrijvers zijn geweest die zich als ‘jongeren’ afficheren. Het streven naar
autonomie en het non-conformisme dat typerend zou zijn voor de literatuur vanaf
de romantiek, lijkt ongunstig voor het ontstaan van sociale verbanden. Het ligt in
een dergelijke situatie eerder voor de hand dat groepsvorming wordt gemeden en
schrijvers zich gedragen als individualisten. Hoe laat zich dan verklaren dat er toch
regelmatig groepen opstaan die beweren een nieuwe generatie te vormen?
Van Doorns antwoord luidt, dat dergelijke proclamaties geen uiting van eensgezindheid zijn, maar ertoe dienen om samenhang te suggereren. Anders gezegd:
juist omdat de verschillen tussen schrijvers zo groot zijn, biedt generatievorming
uitkomst. Het individualisme wordt gecamoufleerd door ‘een offensieve solidariteit
naar buiten’. Die solidariteit is noodzakelijker naarmate men het non-conformisme
sterker belijdt, want vooral dan zullen schrijvers, als individu, storm lopen ‘op het
bastion van de bestaande orde’, dat wil zeggen ‘de zittende tijdschriftredacteuren,
de dagbladrecensenten, en de comités die subsidies of prijzen ter beschikking
stellen’.10 Na verloop van tijd vervalt de literair-politieke functie van het generatiebegrip. De slag is gewonnen. Het wordt dan zaak niet als groepslid, maar als
individu bekendheid te krijgen, en dat kan alleen als men een einde maakt aan het
gemeenschappelijk verbond.
De bovenstaande analyse vertoont veel overeenkomst met die van institutionele
onderzoekers. Dat geldt zowel voor het belang dat wordt gehecht aan de verzelfstandiging van het literaire veld, als voor de manier waarop groepsvorming wordt
benaderd en de strijd wordt beschreven tussen wat Bourdieu ‘machthebbers’ en
‘nieuwkomers’ noemt. In een aantal opzichten heeft Van Doorn zeker gelijk. Zo
vormen de Vijftigers geen generatie in de biologische zin van het woord, want de
geboortejaren lopen uiteen van 1912 (Hanlo) tot 1929 (Campert). In een meer
sociologische zin lijkt het begrip wel toepasbaar, maar dan moet er wel onderscheid
worden gemaakt tussen twee soorten generaties, door Van Doorn aangeduid als
‘actief’ en ‘passief’. In het eerste geval gaat het om een groep die het stempel draagt
van een historisch moment. De leden ervan zijn ‘lotgenoten’: ze hebben in een ontvankelijke periode van hun leven hetzelfde ervaren en daardoor een gemeenschappelijke identiteit gekregen. Het andere type generatie is niet het product van de
geschiedenis, maar ze creëert haar. De leden ervan zijn ‘strijdgenoten’.
Het zal duidelijk zijn dat Van Doorn zowel de Tachtigers als de Vijftigers als een
voorbeeld beschouwt van het tweede type. De stilering tot een generatie is volgens
hem een tactische zet, bedoeld om aandacht te krijgen en positie te verwerven. We
hebben in de vorige paragraaf gezien dat er reden is om hem bij te vallen waar het
gaat om het groepsgedrag van de Vijftigers. Het is alleen de vraag of de stilering
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tot een generatie zo’n grote rol speelt als Van Doorn doet voorkomen. Behalve
Kouwenaar en Vinkenoog zijn er nauwelijks andere Vijftigers die ‘ouderen’ tegenover ‘jongeren’ plaatsen en Rodenko ontkent zelfs het bestaan van een ‘generatierevolutie’.11 Braak en Blurb presenteren zich ook niet als het blad van het ‘jongere
geslacht’, alleen Podium doet dat.12
De toon die Vinkenoog aanslaat in zijn commentaar op de Elsevier enquête,
treffen we bovendien niet overal aan. Sterker nog: in 1952 is diezelfde Vinkenoog
opvallend beleefd over ‘oudere’ dichters als Van den Bergh, Marsman, Roland
Holst en Slauerhoff.13 Dat brengt ons vanzelf op de vraag wie precies de ‘ouderen’
waren tegen wie de Vijftigers zich afzetten. Literatuurhistorici vermelden altijd de
kritiek op Forum en Criterium. Die was er inderdaad, maar zoals Anbeek (1990: 200f)
heeft laten zien, was ze in het geval van het laatste tijdschrift minder algemeen dan
ze meestal wordt voorgesteld.
Vreemd genoeg wordt in literatuurgeschiedenissen geen aandacht besteed aan
de kritiek op recensenten als Donker, Kelk, Van der Plas, Smit, De Vries en Van
Vriesland. Terwijl zij, anders dan de Criterium-auteurs, vaak expliciet bij hun naam
worden genoemd en het felst lijken te worden aangevallen. Zij zijn het die Vinkenoog kwalificaties doet gebruiken als ‘onbevoegd’ en ‘incompetent’, niet alleen in
Blurb 6, maar ook nog jaren later in de derde, uitgebreide druk van Atonaal (Vinkenoog 1956).
Dat hij niet de enige was die er zo over dacht, blijkt uit een woedend stuk van
Lucebert in Braak 3 (‘heel het nederlandse culturele leven wordt beheerst door
corrupte kwakzalvers die slechts hun positie kunnen handhaven door een heroproeping van vóóroorlogse toestanden’) en een tweetal veel rustiger getoonzette
artikelen van Rodenko uit 1952, waarin hij zich afvraagt of Hendrik de Vries wel in
staat is ‘experimentele’ poëzie te beoordelen (Lucebert 1950, Rodenko 1990-1991
deel 2: 167-171).14
We moeten daarom bij de ‘ouderen’ waar Vijftig zich tegen afzet, waarschijnlijk
in de eerste plaats denken aan Donker c.s. Zij maken ook daadwerkelijk deel uit
van het ‘bastion van de bestaande orde’ waar Van Doorn over spreekt, en dat kan
niet worden gezegd van doden als Ter Braak en Du Perron. Weliswaar bevinden
zich onder de genoemde schrijvers/recensenten nauwelijks grote namen, maar het
waren wel degenen waar de Vijftigers tegenop liepen in hun pogingen een plaats
te verwerven. De situatie komt enigszins overeen met die welke De Nooy schetst
rond de Maximalen. Deze was voor hem een reden een correctie aan te brengen op
de oorspronkelijke stelling van Bourdieu over de strijd tussen ‘machthebbers’ en
‘nieuwkomers’. Volgens die correctie kunnen we beter spreken van een strijd tussen ‘beginnende auteurs en collega’s die weliswaar al langer publiceren, maar die
ook nog bezig zijn om een naam voor zichzelf te vestigen’. Het uitroepen van een
nieuwe stroming zou daarom vooral repercussies hebben voor generatiegenoten.
‘Bekende en hooggewaarde auteurs fungeren als referentiepunt voor een nieuw
programma, epigonen van deze auteurs zijn degenen wiens posities men betwist,
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maar de generatiegenoten vormen de anonieme of relatief onbekende massa waarvan de auteurs zich willen onderscheiden’ (De Nooy 1993: 27f).
Of dit in zijn algemeenheid klopt, valt te betwijfelen. Per slot van rekening viel
men in de tijd van de historische avant-garde wel degelijk grote namen aan, zowel
die van dode als van levende schrijvers.15 In het geval van de Vijftigers is het aantal
bekritiseerde beroemdheden inderdaad gering, maar men kan auteurs als Donker
of Van Vriesland onmogelijk collega’s noemen ‘die ook nog bezig zijn om een naam
voor zichzelf te vestigen’. Dat laatste geldt eigenlijk alleen voor Van der Plas.
Ook de correctie van De Nooy behoeft dus correctie, waarbij misschien verschil
moet worden gemaakt tussen schrijvers zonder meer en schrijvers die recenseren.
Het lijkt verder verstandig voorzichtig te zijn met het begrip ‘generatie’ en het
allereerst te beschouwen als een strategisch concept. Dat dit concept uiterst effectief kan zijn bij het profileren van een groep schrijvers leren ons de Vijftigers, want
zij vormen, samen met de Tachtigers, het bekendste voorbeeld van een literaire
generatie.

3. Vernieuwing
De Vijftigers mogen zich dan weinig hebben geïnteresseerd voor hun naam, ze
wilden wel bekend staan als vernieuwers. Wat dat betreft gedroegen ze zich geheel
conform de beweringen van institutionele onderzoekers over jonge, beginnende
schrijvers. Men zou zelfs kunnen zeggen dat voor sommige Vijftigers ‘nieuwe
Nederlandse poëzie’ als naam fungeerde. Dat geldt in het bijzonder voor Vinkenoog, die de aanduiding afkortte tot ‘n.n.p.’ (Vinkenoog 1952).
De nadruk die op vernieuwing werd gelegd, komt in alle, eerder genoemde
literatuur aan bod, maar Doorman is er het meest uitvoerig over. Hij plaatst de
Vijftigers in het gezelschap van de avant-gardisten uit de eerste helft van de twintigste eeuw, omdat ook zij de ontwikkeling van literatuur – of kunst in het algemeen
- beschouwen in termen van vooruitgang. Dat betekent volgens hem dat het heden
wordt gezien als ‘het verleden van de toekomst’ (Doorman 1994: 93). Die mooie,
paradoxale formulering legt hij uit aan de hand van Schönberg, voor wie, vanaf
het moment dat hij zijn ideeën uiteenzette, nog maar één manier bestond waarop
er voortaan kon worden gecomponeerd: de zijne. Hij ging ervan uit dat zijn collega’s dit zouden inzien en voorspelde als het ware dat musicologen later zouden
zeggen dat hij een beslissende en onvermijdelijke stap had gezet, die de loop van
de muziek had veranderd.
Geldt dit ook voor de Vijftigers? Hun houding tegenover de gangbare praktijk was niet minder afwijzend dan die van Schönberg. ‘De Nederlandse poëzie is
doodgelopen’, schreef Kouwenaar in Reflex 2. Die diagnose werd een jaar later door
Lucebert in Braak herhaald (‘De Nederlandse poëzie is dood’) en in 1951 nog eens,
deze keer door Andreus.16
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Omdat de ‘oude’ poëzie dood was, moest er een ‘nieuwe’ komen. ‘Volgens mij
komt die er ook’, schreef Andreus in zijn commentaar op de Elsevier enquête in
Blurb 6. ‘Wanneer men het gladde, gezapige en kleinburgerlijke gedoe aanziet,
dat op het ogenblik nog steeds voor poëzie doorgaat, is dat niet anders meer dan
wetmatig’ (Andreus 1951). Die laatste woorden vormen de perfecte illustratie van
de ideeën over vernieuwing en vooruitgang van Schönberg en andere avant-gardisten.17
Uit het proefschrift van Doorman blijkt dat de Vijftigers het gevoel hadden,
deel uit te maken van een historisch proces dat onvermijdelijk zou leiden tot een
nieuwe poëzie. Er wordt niet in gegaan op het beroep dat ze deden op dada en het
surrealisme. Toch verdient dat speciale aandacht, want het maakte hen kwetsbaar
voor het verwijt dat ze geen ‘echte’ vernieuwers waren, maar slechts oude experimenten herhaalden.
Dat verwijt klonk al ten tijde van De Experimentele Groep en is beroemd geworden door een bespreking van Reflex 1 met als kop: ‘Schon dada gewesen’.18 De
dichters die tot de groep behoorden, lieten dit niet over hun kant gaan. Lucebert
schreef in Braak: ‘Wat weten die klootzakken van dat wat het dadaïsme in de ontwikkeling van de hedendaagse kunst betekent? Niets, Niets weten ze, niets niets voelen
ze’ (Lucebert 1950). Kouwenaar reageerde een jaar later rustiger en diplomatieker
toen hij uitlegde dat dada en surrealisme ‘bronnen’ zijn waar een modern dichter
nog steeds uit kan putten, zeker in Nederland, waar van beide nog weinig gebruik
is gemaakt (Kouwenaar 1949b).
Niet alleen Doorman laat het beroep op dada en surrealisme onbesproken,
dat gebeurt ook in andere studies. We weten daardoor niet hoe de Vijftigers erin
geslaagd zijn de recensenten ervan te overtuigen, dat ze wel degelijk voor vernieuwing zorgden. Dat is trouwens niet iedereen gelukt. In het geval van Schierbeek is
er altijd twijfel blijven bestaan over de originaliteit van zijn werk, vergeleken met
dat van Joyce en andere avant-gardisten (Beekman 1996).
Volgens Fokkema (1979: 125) werd Atonaal gelezen tegen de achtergrond
van ‘expressionisme, dadaïsme en surrealisme’. Daaruit blijkt nog eens hoeveel
waarde wordt gehecht aan de wijze waarop schrijvers zichzelf presenteren. In het
proefschrift van De Jager wordt om die reden uitvoerig stil geval bij de inleiding
van Vinkenoog. Die vond bij critici weinig genade, maar blijkt toch uiterst effectief
te zijn geweest bij het propageren van het idee dat er wel moest worden gestreefd
naar een ‘nieuwe poëzie’, aangezien de Tweede Wereldoorlog het onmogelijk had
gemaakt de oude vormen te gebruiken.19
De Jager spreekt in dit verband van een ‘Avantgardistisch Scenario’. Veel critici
namen dit scenario over, met als gevolg dat de legitimiteit van de ‘revolutie’ die de
Vijftigers voorstonden, al snel geen punt van discussie meer was. Sterker nog: binnen een paar jaar tijd werden de Vijftigers geprezen omdat ze revolutionair zouden
zijn. Ze verwierven bovendien al gauw een exclusieve status. Terwijl Vinkenoog bij
het samenstellen van zijn bloemlezing twijfelde of hij ook Charles, Van der Graft of
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Vroman moest opnemen, en Rodenko bij het verschijnen van Atonaal liet weten dat
hij Diels en Tergast miste, zijn het een paar jaar later enkel nog de Vijftigers die als
vernieuwers gelden – met Vroman in de rol van verwante geest zonder organisatorische bindingen (Fokkema 1970: 117, Rodenko 1991: 107).
Uit die ontwikkeling blijkt dat de Vijftigers zo bedreven waren in promotie en
publiciteit dat ze erin slaagden hun eigen imago te creëren. We zullen daar verderop
meer voorbeelden van zien. Maar we kunnen nu al Doorman bijvallen als hij concludeert dat de beeldvorming rond Vijftig vooral een zaak was van de betrokkenen zelf
en de literatuurhistorici er weinig aan hebben bijgedragen (Doorman 1994: 150f).

4. Sociale dwang
Wat heeft de recensenten ertoe gebracht de Vijftigers na een paar jaar te accepteren? We zagen eerder dat is beweerd, dat het schandaal rond Aafjes gunstig heeft
uitgepakt. Inderdaad begon de acceptatie een paar maanden na die gebeurtenis,
maar met die constatering is nog niet de vraag beantwoord waarom de critici hun
verzet opgaven.
Volgens De Jager deden ze dat onder ‘sociale dwang’. De lof die de recensenten
de dichters vanaf eind 1953 toezwaaiden, berust in zijn optiek niet op ‘congenialiteit of opzienbarende leeservaringen, maar op de opvattingen omtrent wenselijk
sociaal gedrag; men apprecieerde niet, maar men accordeerde’ (De Jager 1992:
189). Voor die bewering geeft hij geen argumenten, maar dat wil niet zeggen dat
hij geen gelijk kan hebben: we kennen immers uit het institutionele onderzoek het
begrip ‘orkestratie’. Dat is de uitdrukking van het idee dat consensus over literaire
kwaliteit het resultaat is van een sociaal proces waarbij recensenten hun oordelen
op elkaar afstemmen.20 We weten bovendien uit studies naar orkestratie dat recensenten in het openbaar soms hun meningen aanpassen, maar in de privé-sfeer bij
hun vroegere standpunt blijven. Zo conformeerde Coster zich in het begin van de
jaren dertig aan het oordeel dat Van Ostaijen een van de belangrijkste dichters
was, terwijl hij in zijn correspondentie liet weten hem nog even zwak te vinden als
voorheen (Dorleijn 1996).
In het geval van de Vijftigers waren er verschillende betrokkenen die de oprechtheid van de critici in twijfel trokken. Een van hen was Den Besten, de redacteur van
‘De Windroos’. Hij liet Vinkenoog in een brief weten te geloven dat ‘het gros der
recensenten geen fluit meent van wat ze schrijven, maar bang zijn de tijdgeest te missen’ (Fokkema 1979: 193f). Dat was in 1951, dus een paar jaar voor de omslag. Een
paar jaar na die gebeurtenis dreef Vinkenoog in het openbaar de spot met de recensenten en herinnert eraan dat sommigen ‘in alle onschuld dachten halsoverkop hun
vroegere meningen te moeten herzien, hierbij dialectische zwenkingen verrichtende
die men niet anders dan met bewondering kan gadeslaan’ (Vinkenoog 1956: 17).
Zijn spotlust richtte zich in het bijzonder op Donker. Die maakte inderdaad
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een radikale ommezwaai: terwijl hij in 1952 Luceberts poëzie ‘idiocie’ noemde en
Hanlo’s ‘Jossie’ vergeleek met ‘een song uit de mond van een tandlozen neger’,
beweerde hij een paar jaar later dat Lucebert ‘ontegenzeggelijk’ een dichter is, en
vroeg hij kort daarna aandacht voor hem en de andere Vijftigers op een internationaal PEN-congres (Donker 1952, 1953, 1954).
Als in 1955 Nieuwe griffels, schone leien verschijnt, schrijft Donker dat hij op allerlei manieren heeft geprobeerd bij het publiek ‘begrip en waardering’ of ‘op zijn
minst belangstelling’ te wekken voor het werk van de Vijftigers, maar dat Campert
heeft laten weten hem niet te vertrouwen en zijn activiteiten verklaart vanuit ‘een
minderwaardig motief als de zucht om bij te blijven’ (Donker 1955: 407f). Het zijn
misschien dit soort uitspraken geweest die De Jager op het idee hebben gebracht,
dat de recensenten niet apprecieerden als wel accordeerden, maar alleen als we
- net als in het geval van Coster - de standpunten die critici in het openbaar verdedigden, kunnen vergelijken met meningen in de privé-sfeer, is het mogelijk daar
zekerheid over het krijgen.
De vraag is bovendien: wie oefende(n) de dwang uit waaraan de recensenten
gehoorzaamden? Anders gezegd: wie nam(en) het voortouw bij het accepteren van
de Vijftigers? Het was niet Rodenko, want die begon zich pas te roeren toen de
strijd al was gestreden. Maar wie was – of wie waren - het dan wel? Die vraag wordt
door De Jager niet gesteld, met als gevolg dat zijn bewering over ‘sociale dwang’ in
de lucht blijft hangen.
De Jager beperkt zich in zijn proefschrift tot de dag- en weekbladkritiek. Om
te weten hoe essayisten en academici reageerden, doen we er goed aan nog wat
langer bij Donker stil te staan, want hij verenigde in zijn persoon de journalistieke,
de essayistische en de academische literatuurbeschouwing. 21 Zodra hij als journalist of, iets nauwkeuriger gezegd, als oprichter en redacteur van Critisch Bulletin
zijn verzet tegen Vijftig opgaf, ging hij zich ook in zijn andere hoedanigheden met
het onderwerp bezighouden – waarbij het verschil tussen de essayist en de academicus niet altijd duidelijk is. In 1954 hield hij, als Donkersloot, een lezing over
het expressionisme voor de School voor Taal- en Letterkunde waarin hij uitvoerig
inging op het ‘experiment’ in de literatuur en in dat verband Campert en Lucebert
vermeldde als ‘de allerjongsten, die zich wellicht te bewust experimenteel noemen’
(Donkersloot 1954: 24). Twee jaar later gaf hij de Vijftigers een prominente plaats
in een beschouwing over de naoorlogse literatuur, waarbij hij wederom veel aandacht besteedde aan het ‘experiment’ (Donkersloot 1956).
Ondertussen waren ook andere essayisten en academici actief geworden. In
1954 verscheen Buddingh’s ‘Aandacht voor de avant-garde’ – de tekst van een
lezing uit november 1953 – en een jaar later kwam er al een boek over de Vijftigers
uit: Muze zonder corset (Buddingh’1960, Kool 1955). Beide publicaties waren apologetisch van karakter en legden de nadruk op de traditie waaruit de Vijftigers zouden zijn voortgekomen, waarbij in het bijzonder werd gewezen op ontwikkelingen
in het buitenland.
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Er verscheen in 1955 nog een ander boek over de Vijftigers, te weten het proefschrift van Van Caspel. Het openingshoofdstuk daarvan is de eerste poging van de
zijde van de literatuurwetenschap tot een geschiedschrijving van de groep (Van
Caspel 1955, hoofdstuk 1). De Vijftigers stonden toen al in Knuvelders Handboek tot
de moderne Nederlandse letterkunde (Knuvelder 1954).22
De Vijftigers blijken dus bijna tegelijkertijd geaccepteerd te zijn door de journalistieke, de essayistische en de academische literatuurbeschouwing23 Dit is een
eclatant succes, zeker voor een groep die zich als revolutionair presenteerde en
waarvan de meeste leden voor 1951 nauwelijks bekend waren. De studies die hierboven zijn besproken maken het niet mogelijk dit succes afdoende te verklaren,
maar ze leren ons wel in welke richting we die verklaring moeten zoeken. Het is
bovendien duidelijk geworden dat het succes niet slechts bestond uit een snelle verovering van een plaats in het literaire veld. Het is de Vijftigers ook gelukt om, eerst
in de dag- en weekbladkritiek en snel daarna in de essayistische en de academische
literatuurbeschouwing op een manier te worden beschreven die sterk overeenkomt
met de wijze waarop ze zichzelf in het begin van de jaren vijftig aan het publiek
presenteerden.
Ze staan tot op de dag van vandaag bekend als een groep die voor een breuk
zorgde in de ontwikkeling van de Nederlandse poëzie, daarbij gebruik makend van
de erfenis van het dadaïsme en surrealisme; ze worden altijd aangeduid als ‘jongeren’ of ‘nieuwe generatie’; er wordt altijd geprobeerd uit de ideeën van de verschillende leden een gemeenschappelijk programma te construeren; er is altijd sprake
van ‘spontaniteit’, van ‘experimentele poëzie’ en ‘proefondervindelijke houding’.24
Hoezeer de academische geschiedschrijvers zich laat leiden door de presentatiewijze van de dichters, blijkt uit het beeld dat bestaat van de voorgeschiedenis van
Vijftig. Dat beeld is vooral gevormd door Kouwenaar. Toen Atonaal verscheen keek
hij als ‘toekomstig historicus van de eigen tijd’ (Doorman) achterom en beschreef
de ontwikkeling van de Nederlandse poëzie in de jaren die aan de bloemlezing
voorafgingen. Als de belangrijkste stadia in die ontwikkeling beschouwde hij Het
Woord en De Experimentele Groep Holland, waarbij hij Het Woord prees om de aandacht die het besteedde aan het irrationele element in de poëzie.25 Wat Kouwenaar
feitelijk deed, was zijn eigen ontwikkeling beschrijven, samen met die van Elburg
en Lucebert. De meeste Vijftigers hadden een ander parcours afgelegd. Toch is het
sinds Van Caspels proefschrift gebruikelijk Kouwenaars idee van een voorgeschiedenis over te nemen en als historisch feit te presenteren.

5. Mythologie
De Vijftigers zijn niet de enigen die erin geslaagd zijn hun eigen imago te creëren. Sinds Van den Van den Akker in 1989 aandacht vroeg voor de invloed van
schrijvers op de literatuurgeschiedschrijving, is van verschillende Nederlandse
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auteurs aangetoond dat ze een belangrijk aandeel hadden in het beeld dat van hen
bestaat.26 Ook in het buitenland is het verschijnsel opgemerkt. Speciale aandacht
verdient een studie van Strong over de groepen rond Auden, Borges en Breton. Elk
van die groepen heeft van zichzelf een beeld geschapen, dat in de studie wordt aangeduid als ‘de persoonlijke mythologie’. Literatuurhistorici blijken die mythologie
zonder veel aarzeling over te nemen. Ze gaan daarbij voorbij aan de strategische
functie ervan en tonen weinig oog voor de spanning die bestaat tussen de literaire
programma’s en de literaire praktijk. Wat dat laatste betreft merkt Strong het volgende op:
Official histories have over the years privileged written self-portraits over behavior contradicting
those self-portraits (Strong 1997: 68).

Iets vergelijkbaars geldt voor de Vijftigers zoals ik aan het slot van dit artikel zal
proberen duidelijk te maken door een aspect van het zelfbeeld te bespreken dat
nog niet aan de orde kwam: het primitivisme. De term ‘primitivisme’ heeft verschillende betekenissen, maar wordt hier gebruikt als aanduiding van de belangstelling
voor niet-gecanoniseerde uitingen als zogeheten ‘primitieve’ kunst, kindertekeningen, volkskunst en het werk van geesteszieken.27 Literatuurhistorici beweren al heel
lang dat de Vijftigers ‘grote belangstelling’ hebben voor het werk van ‘kinderen,
primitieven en krankzinnigen’, waarbij ze meer dan eens de indruk wekken dat de
Vijftigers de eersten in Nederland waren die hiervoor warm liepen.28
Net als in vele andere gevallen vormen de bloemlezingen waarmee de Vijftigers
zich manifesteerden de belangrijkste bron voor deze bewering. In twee daarvan
komen ‘primitieve’ culturen ter sprake. Bij Rodenko betreft het slechts een korte
opmerking, waarin hij een vergelijking maakt tussen het ‘klimaat’ waarin ‘moderne’ poëzie ontstaat en ‘het psychisch klimaat der primitieve volkeren’ (Rodenko
1991: 185). Kouwenaar is iets uitvoeriger. Hij brengt de poëzie van de Vijftigers in
verband met een streven dat ook in ‘verschillende andere sectoren van het na-oorlogse ervaringsgebied’ te bespeuren is: dat naar ‘het authentieke, het ontwikkelde
en on-gedeelde’ zoals onder andere te vinden in ‘volksmuziek- en dans, de authentieke jazz, de kindertekeningen, de prehistorische kunst, de kunst van zogezegd
primitieve volkeren’ (Kouwenaar 1955a: 12f).
Literatuurhistorici hebben zich zozeer door deze uitspraken laten beïnvloeden,
dat niemand op het idee is gekomen te inventariseren waaruit de primitivistische
gezindheid zou blijken. Nu gaat het om de belangstelling voor een onafzienbare
reeks kunstwerken van zeer uiteenlopende aard en functie, dus het is een tijdrovende klus. Maar als we ons beperken tot het werk van ‘kinderen, primitieven en
krankzinnigen’ merken we dat die belangstelling helemaal niet zo groot is, en zeker
niet algemeen. Zo heeft Kouwenaar zich na 1955 nooit meer over het onderwerp
uitgelaten. Ook van de andere Vijftigers is meestal slechts een incidentele uitspraak
bekend, en vaak zelfs dat niet.
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De enigen voor wie de uitingen van kinderen, primitieven en krankzinnigen
veel betekenden, waren Hanlo, Lucebert en Rodenko. Eerstgenoemde schrijft in
Zonder geluk valt niemand van het dak, ontstaan in 1949/1950, dat hij een ‘wortel’ had
in Afrika en een ‘groot bewonderaar’ was van Afrikaanse muziek en dans’ (Hanlo
1972: 74, 38). Enkele van zijn publicaties zijn verlucht met kindertekeningen,
waarvan de bekendste tekening die van Jos Léautaud is, in de Verzamelde gedichten
opgenomen naast ‘Jossie’.29
Ook Lucebert bezat grote belangstelling voor kindertekeningen. Hij had in het
nooit verschenen nummer 7 van Braak kindertekeningen willen opnemen en zei
in 1959, bij gelegenheid van een tentoonstelling van zijn beeldend werk, over de
strip die hijzelf als kind maakte: ‘Alles wat er na gekomen is en nog komt, wil er
op lijken’.30 Over ‘primitieve’ kunst zijn van hem, bij mijn weten, geen uitspraken
bekend. Maar we weten wel dat hij zijn leven lang grote interesse had voor werk van
geesteszieken (of ‘art brut’) en er bestaat een poeticaal opstel van hem uit 1949,
‘De tortuur der muzen’ waarin hij beweert: ‘Verzen worden geschreven door gedesequilibreerden’.31
Dat laatste was ook de mening van Rodenko, voor wie ‘echte poëzie’ met ‘waanzin en dood’ van doen had (Van Deel 1980: 241). Die uitspraak deed hij weliswaar
vlak voor zijn dood, maar ze klinkt als een samenvatting van wat hij beweerde vanaf
het begin van zijn carrière, toen hij de Europese cultuur ‘voor een deel een schepping van geesteszieken’ noemde en stelde dat zelfmoord en waanzin tot het beeld
van ‘de moderne dichter’ behoorde (Rodenko 1990-1001 deel 2: 372, deel 4: 289).
Men mag aannemen dat hij vanuit die gedachte al in 1946 bij de redactie van Columbus aandacht vroeg voor uitingen van geesteszieken, kinderen en primitieven en in
1951 een tijdschrift probeerde op te richten, gewijd aan literatuur en psychologie,
waarin duidelijk moest worden gemaakt dat het pathologische een belangrijke menselijke en culturele waarde vertegenwoordigt (Hilberdink 2000: 142, 160ff).
Alles bij elkaar is dit een bescheiden oogst aan primitivistische ideeën en sympathieën, zeker als we bedenken dat Hanlo en Rodenko vaak worden beschouwd
als randfiguren van Vijftig.Toch lijkt de identificatie van de Vijftigers met het
primitivisme vroeg te zijn begonnen. We komen haar in ieder geval al tegen in
essayistische en academische beschouwingen vanaf het midden van de jaren vijftig
(Buddingh’ 1969, Kool 1955, Minderaa 1964).
De gewoonte om de dichters in een adem met Cobra te noemen, heeft waarschijnlijk aan die identificatie bijgedragen. Cobra staat immers bekend als een
groepering met een sterk primitivistische inslag. Ook de associatie met het dadaïsme en surrealisme of, nog ruimer, met de historische avant-garde, kan bijgedragen
hebben aan de identificatie. Een enkele literatuurbeschouwer uit de jaren vijftig
verwijst expliciet naar dit verleden en trekt een lijn van Gauguin – die vond ‘dat de
Europese kunst doodgelopen was en dat er slechts heil was te verwachten van een
terugkeer naar het primitieve’ – via Picasso en de surrealisten, naar de ‘experimentele dichters’ (Kool 1955: 98ff).
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De dadaïstische en surrealistische belangstelling leidde tot verzamelingen van
etnografica en ‘art brut’, beschouwingen over diverse primitivistische onderwerpen en publicaties als ‘Lettre aux médecins-chefs des asiles de fous’ van Artaud.
Ook verschillende leden van Cobra hebben verzamelingen aangelegd en over het
onderwerp van hun liefde geschreven, maar dat geldt niet voor de Vijftigers. Zelfs
op het gebied dat hen het meest vertrouwd was - de poëzie - kwamen ze niet tot
daden, zoals blijkt uit de geschiedenis van de aandacht voor wat we, naar analogie
van ‘primitieve’ kunst, misschien het beste ‘primitieve’ poëzie kunnen noemen.32
De literaire belangstelling daarvoor ontstond in de jaren tien en twintig in kringen van expressionisten en dadaïsten. Hoewel in ieder geval een enkeling daarvan
op de hoogte moet zijn geweest, werd er in Nederland niet op gereageerd: de eerste
bloemlezing van poëzie uit ‘primitieve’ culturen verscheen pas in 1947. Vervolgens
kwam er tussen 1950 en 1960 bijna elk jaar een bundel uit die geheel of gedeeltelijk
aan ‘primitieve’ poëzie was gewijd. In diezelfde tijd kwamen de Vijftigers op. Maar
geen van hen was bij het samenstellen van die bundels betrokken.
Literatuurhistorici valt dat soort zaken niet op. Dat komt doordat ze afgaan op
het beeld dat de Vijftigers van zichzelf presenteren. Dat beeld bestaat ondertussen
al een halve eeuw en is door eindeloze herhaling van ‘persoonlijke mythologie’ tot
historische waarheid geworden.
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(derde, uitgebreide druk)
Weisgerber 1989 – J. Weisgerber, ‘De sociologie van de avant-garde. Het ontstaan van het Nederlandse
experimentalisme’, in: Avant-garde/modernisme. Brussel, 1989, 111-136
Wilholt 2001 – N. Wilholt, Voor alles artiste. Uitgever Stols en het literaire leven in het Interbellum. Zutphen,
2001

Noten
1

Omdat de sociologie diverse scholen of richtingen kent, is het definiëren van het vak geen
eenvoudige aangelegenheid, zoals blijkt uit Van El 2002.

2

Weisgerber 1989: 133. De stelling is bij Weisgerber gecursiveerd.

3

Zie voor de plaats van het institutionele onderzoek binnen de literatuurgeschiedschrijving Laan
1997 (hoofdstuk 14).

4

Dit temeer omdat sommige verschillen van mening openlijk werden uitgevochten, zoals we nog
zullen zien. Moeten we hieruit concluderen dat het niet altijd lukte één front te vormen? Of was die
wens toch minder vurig aanwezig dan Fokkema denkt?

5

Het is in dit verband belangrijk zich te realiseren dat alle bloemlezingen, ook die van het
programmatische soort, het resultaat zijn van compromissen en dat de rol van de uitgeverij vaak
groter is dan die van de bloemlezer. Zie Göske 2000.

6

Standaardvoorbeelden van een leider en organisator zijn Breton en George, maar het zou onjuist
zijn om te denken dat er geen andere vormen van leiderschap bestaan, of dat er na de Tweede
Wereldoorlog geen ruimte meer zou zijn geweest voor literair leiderschap, zoals blijkt uit Cofalla
1999.

7

Zoals blijkt uit Atkins (1968: 48ff) ligt de oorsprong van de term bij Jorn. Zie over De Experimentele
Groep Holland en Cobra Hummelink 2002 en Stokvis 2001.

8

Zie Bandier 1999: 106ff en Polizzotti 1995: 210ff. Dat het aantal ismen ‘in de honderden’ loopt, is
een schatting van Van den Berg 2002: 176.

9

Voor het volgende is gebruik gemaakt van Laan 2003.

10 Zie voor de citaten Van Doorn 2002: 140, 141.
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Het succes van Vijftig

11 Hij voegt daar wel aan toe dat hij de restrictie moet aanbrengen ‘dat het de circa drieëntwintigjarigen
zijn, aan wier stuwkracht het te danken is dat de nieuwe poëzie ten slotte toch als een min of meer
samenhangend front zichtbaar is geworden’ (Rodenko 1990-1991 deel 1: 107).
12 ‘Bij wijze van inleiding’ (Podium 1952 jrg 8 nr. 4). In België noemde Tijd en mens zich vanaf het begin
‘Tijdschrift van de nieuwe generatie’.
13 Vinkenoog 1952. Die beleefdheid treffen we ook aan in het bekende antwoord van Kouwenaar op
de vraag wat hij van Nijhoff vindt. Zie Kouwenaar 1955b.
14 Zie voor een andere aanval op De Vries uit dezelfde periode Schierbeek/De Vries 1952.
Ongepubliceerd bleef een kritische reactie van Lucebert. Zie daarvoor De Feijter 1999: 86ff.
15 Een voorbeeld daarvan is de bejegening door de surrealisten van schrijvers als Barrès, Claudel,
France en De Régnier. Zie Bandier 1999 en Polizzotti 1995.
16 Kouwenaar 1949a: 91, Lucebert 1950, Andreus 1951: 6.
17 Zie in dit verband ook Beekman 1998: 351ff.
18 Het artikel was van Prange, maar de kop zou door Carmiggelt zijn bedacht (Rothuizen 1983: 203).
19 Critici kwalificeerden de inleiding onder andere als ‘verward geleuter’ en ‘stapelplaats van
gemeenplaatsen’ en noemden de schrijver een ‘miserabel prozaïst’, een ‘brekebeen’, een
‘halfontwikkelde museumgids’ (Fokkema 1970: 125).
20 Zie voor het begrip ‘orkestratie’ Van Rees 1985 en Janssen 1994.
21 Zie voor een algemene uiteenzetting over de verhouding tussen journalistieke, essayistische en
academische literatuurbeschouwing Van Rees 1983.
22 Drie jaar na Knuvelder vermeldt Brandt Corstius de Vijftigers in De muze in het morgenlicht, om
ze vervolgens uitvoeriger te behandelen in twee literatuurgeschiedenissen uit 1959. Zie Brandt
Corstius 1957, 1959a,b.
23 Wat de academische literatuurbeschouwing betreft moet daarbij nog worden gewezen op de lezing
van Minderaa, gehouden in 1956 voor de Vereniging van leraren in levende talen. Zie Minderaa
1964.
24 Zie onder andere Anbeek 1990, Fokkema 1993 en De Vriend 1986.
25 Kouwenaar 1951. Deze visie op de voorgeschiedenis vinden we ook, uitgebreider, bij Elburg 1987.
26 Van den Akker 1989. Zie voor voorbeelden onder andere Grüttemeier 2001 en Laan 1999.
27 In deze betekenis wordt de term vooral in de kunstgeschiedenis gebruikt. Zie Laan 2000a,b, 2002.
28 Goedegebuure (2001: 10) schrijft expliciet dat ‘de creatieve mogelijkheden van de belevingswereld
van kinderen en krankzinnigen’ in Nederland ‘ontdekt’ werden door Cobra en Vijftig. Zie voor de
citaten Anbeek 1990: 202 en Fokkema 1993: 737.
29 Hanlo 1958: 72. Op de omslag van Niet ongelijk (Hanlo 1957) staat een kindertekening van Michiel
Schierbeek. Zie voor informatie over Hanlo’s primitivisme verder Renders 1998, in het bijzonder
hoofdstuk 2.
30 Geciteerd door Eijkelboom 1962: 180. Zie over Braak 7 Renders 2000: 93.
31 Lucebert 1999: 207. Zie over ‘art brut’ Laan 1994. Zie over Luceberts belangstelling daarvoor Stokvis
1991, 1994.
32 Het volgende is gebaseerd op Laan 2005.
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Kortaf

Orlanda S.H. Lie, Joris Reynaert (red.),
Artes in context. Opstellen over het handschriftelijk milieu van Middelnederlandse
artesteksten. Hilversum, Verloren, 2004.
(Artesliteratuur in de Nederlanden; dl.
3) ISBN 90-6550-804-X. Prijs: € 16.
De afgelopen jaren is het onderzoek
naar artesteksten flink opgebloeid. Dit
is niet in de laatste plaats te danken
aan WEMAL, de in 1999 opgerichte
werkgroep voor Middelnederlandse
artesliteratuur. Binnen dit verband wisselen actieve leden, die afkomstig zijn
uit verscheidene disciplines, ideeën uit
en werken aan deelprojecten. Artes in
context, deel 3 uit de boekenreeks Artesliteratuur in de Nederlanden, is hiervan een
concreet resultaat.
Orlanda Lie onderstreept in de
inleiding op de bundel dat veel artesteksten opgenomen zijn in verzamelhandschriften, hetgeen om onderzoek
naar de handschriftelijke inbedding van
deze teksten schreeuwt. Daarmee sluit
zij aan bij een trend die reeds enkele
jaren geleden is ingezet en waarbij de
aandacht van auteurs en geïsoleerde
teksten is verschoven naar de bronnen,
de tekstdragers zelf. Artesliteratuur
is nog nauwelijks vanuit dit perspectief bekeken. Zodoende ontsluiten de
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medewerkers van Artes in Context nieuwe
gebieden, daarbij een prachtig inzicht
gevend in de gebruiksmogelijkheden
van het voor dit type onderzoek onmisbare en onovertroffen Repertorium van
de Middelnederlandse Artes-literatuur van
Ria Jansen-Sieben, al dan niet in combinatie met andere naslagwerken, zoals
het Repertorium van verhalen de historische
bronnen uit de middeleeuwen van Marijke
Carasso-Kok en Collecties op orde. Middelnederlandse handschriften uit kloosters en
semi-religieuze gemeenschappen in de Nederland van Karl Stooker en Theo Verbeij.
Daarbij krijgt de lezer een hele aardige indruk van wat het artesveld zoal
te bieden heeft. Auteurs als Nolanda
Klunder, Erwin Huizenga en met name
Orlanda Lie verweven in hun bijdragen
veel smakelijke voorbeelden die beslist
tot de verbeelding spreken. Zo lezen we
over een spotrecept met niet bestaande
ingrediënten dat ingezet kan worden
om te genezen van een ziekte die men
niet onder de leden heeft (Klunder),
kruidenpapjes voor de behandeling
van hoofdwonden (Huizenga), en de
signaalfunctie van te kleine oren, wat
erop wijst dat de lieden waaraan deze
lichaamsdelen vastzitten slecht en boosaardig zijn (Lie).
Maar de focus in de bundel ligt, zoals
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gezegd, op de tekstdragers waarin de
artesteksten voorkomen. Uitgangspunt
is daarbij de vraag welke andere teksten in de handschriften zijn opgenomen. Dit kan zeer relevante informatie
opleveren: dankzij de handschriftelijke
context kunnen idealiter uitspraken
gedaan worden over de wijze waarop
teksten gebruikt werden én door wie.
Dat lukt bij de ene auteur beter dan
de andere, hetgeen vanzelfsprekend
(mede) afhankelijk is van het gekozen
bronnenmateriaal.
Zo laat het artikel van Wim van
Anroo over de vraag of volkstalige artesliteratuur voorkomt in handschriften
met historiografische werken de lezer
enigszins onbevredigend achter. Van
Anrooij komt tot de conclusie dat de
combinatie van artesteksten en historiografie eerder uitzondering dan regel is
in de handschriftelijke periode. Waarom de combinatie pas gangbaar werd in
de tweede helft van de zestiende eeuw,
zoals Van Anrooij benadrukt in zijn conclusie, terwijl almanakken al veel eerder
op de drukpersen werden gelegd, blijft
in het vage.
Lenny Veltman laat in haar artikel
over astronomie zien dat ook combinaties kunnen voorkomen, waaraan we
in eerste instantie niet zouden denken. Astronomische teksten blijken niet
alleen voor te komen met medische
teksten, een in de Middeleeuwen logische combinatie omdat artsen voor de
beoefening van hun vak dienden te
beschikken over kennis van de werking
van de hemellichamen, maar ook met
alchemistische, navigatie- en religieuze
werken.
De teksten waarmee artesteksten ver-

enigd werden, zeggen in het gunstigste
geval ook iets over het publiek ervan.
Zo komt Nolanda Klunder tot een nadere beschouwing van het publiek van de
Middelnederlandse Lucidariustraditie.
Voor de Proza-Elucidarius ziet zij een
publiek voor zich dat ‘relatief moeilijke
geestelijke teksten in de volkstaal recipieerde’. Maar wat moet de lezer zich
daar precies bij voorstellen? Is nadere
precisering mogelijk? De teksten over
fysiognomie, ofwel de gelaatkunde, die
Orlanda Lie bespreekt, geven in dit
opzicht meer houvast. Fysiognomische
kennis mocht zich vooral, hoewel niet
exclusief, verheugen op belangstelling
uit professionele (medische/farmaceutische) hoek. Dit is een mooi voorbeeld
van hoe onderzoek naar de tekstdragers
vrij specifieke informatie kan opleveren
over het publiek.
De bundel sluit zeer sterk af met de
tweede bijdrage van Joris Reynaert over
het genre van arteshandschriften waarin hij onder meer de gebezigde terminologie aan de kaak stelt. Reynaert wijst
erop dat de term artesliteratuur, dat vrij
algemeen gebruikt wordt binnen de
medioneerlandistiek, niet zo eenduidig is als het wellicht lijkt en hij vraagt
zich af of termen als ‘wetenschap’ of
‘kennisoverdracht’ niet beter de lading
dekken. Daarbij gaat Reynaert uit van
wat middeleeuwse auteurs als Hugo
van St. Victor en Jan van Boendale
onder artes verstonden. Gewapend met
deze kennis wordt de collectie arteshandschriften in de UB van Gent door
hem kritisch onder de loep genomen.
Dan blijkt inderdaad dat het niet altijd
eenvoudig is om te bepalen wanneer
een handschrift een arteshandschrift
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genoemd mag worden. Zo vallen er
om inhoudelijke gronden direct twee
handschriften af die in het Repertorium
van Jansen-Sieben wel onder artesliteratuur worden geschaard. Een van
deze handschriften bevat bijvoorbeeld
teksten die enkel doelen op artesliteratuur. Reynaert laat verder zien dat het
eveneens zeer interessant is om vanuit
een collectie tekstdragers te redeneren,
in plaats vanuit een tekstsoort, zoals in
de andere artikelen is gebeurd.
Artes in context is hiermee een mooie
bundel voor iedereen die geïnteresseerd is in de artesliteratuur.
Saskia Bogaart

Soetje Ida Oppenhuis de Jong, De Middelnederlandse Perceval-traditie. Inleiding en editie van de bewaarde fragmenten van een Middelnederlandse
vertaling van de Perceval of Conte du
Graal van Chrétien de Troyes, en de
Perchevael in de Lancelotcompilatie, (Middelnederlandse Lancelotromans 9).
Hilversum 2003.
Die vorliegende Perceval-Edition ist
der neunte Band der Reihe ‚Middelnederlandse Lancelotromans’, in der
seit 1987 neben anderen verschiedene
Romane der Lancelotcompilatie herausgegeben wurden, die die Handschrift 129
A 10 der Königlichen Bibliothek zu Den
Haag überliefert. Das Grundgerüst dieser Kompilation bildet eine flämische
Versübersetzung des altfranzösischen
Prosazyklus, der aus dem Lancelot propre,
der Queste del Saint Graal und der Mort
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le roi Artu besteht. In diese flämische
Trilogie wurden sieben Artusromane
inseriert, sodass nun auf den Lanceloet
der Perchevael und der Moriaen, auf die
Queeste vanden Grale die Wrake van Ragisel, der Ridder metter mouwen, Walewein
ende Keye, der Lanceloet en het hert met de
witte voet und der Torec folgen, bevor die
Mort le roi Artu den Zyklus beschließt.
Die der Edition zugrundeliegende Haager Handschrift stellt den zweiten Teil
einer zweibändigen Abschrift dar, setzt
aber noch im ersten Roman, dem Lanceloet, ein, sodass mit dem ersten Band
nur dessen erster größerer Teil verloren
ist, die Kompilation ansonsten aber vollständig überliefert ist.
Diese einfache Textfolge bietet gerade für den Perchevael eine besondere
Schwierigkeit: Nach Ausweis der auf
uns gekommenen Überlieferung ist dieser Roman ursprünglich noch vor dem
Ende des Lanceloet eingefügt und erst
später an den heutigen Platz versetzt
worden. Der Kompilator hat bei seiner
Umstellung keine erkennbaren Korrekturen vorgenommen oder den Text der
veränderten Chronologie angepasst,
sodass sich die Frage stellt, warum er
dann überhaupt diese Umstellung vorgenommen hat.
Der sehr umfangreiche Untersuchungsteil der vorliegenden Edition
geht von dem unikalen Überlieferungsträger aus und vergleicht ihn mit der
französischen Vorlage von Chrétien de
Troyes sowie mit der weiteren mittelniederländischen Texttradition, die uns
leider nur noch in Fragmenten erhalten ist. Als Ergänzung und zum besseren Vergleich sind diese Fragmente im
Editionsband enthalten. Das Prinzip,

die Leser möglichst gut und umfassend
zu informieren, wurde nicht nur in diesem Fall sehr weitgehend befolgt. Der
Untersuchungsteil ist insoweit dann
auch mustergültig, als jedes relevante Detail aufgenommen und erläutert
wird; kein Benutzer wird sich genötigt
sehen, etwa eine Edition von Chrétiens
oder Wolframs Texten zu Rate zu ziehen, wenn diese im Verlauf der Untersuchung argumentativ aufgerufen sind.
Alle Details werden mitgeliefert, sodass
der Kenner der Materie den Materialreichtum manchmal gar als Überfluss empfinden mag. In gleicher Weise
sind die Vorarbeiten Maartje Draaks
behandelt, die ihre bereits vorgenommenen Untersuchungen und die schon
geleistete Editionsarbeit 1987 an Verf.
weitergereicht hat; da wird bisweilen
die Grenze zum gerade noch Vertretbaren zumindest tangiert. Derjenige
Benutzer, der nur an den Ergebnissen
der Untersuchung als Einstimmung auf
die umsichtig und mit ihren Apparaten
minutiös gearbeiteten Edition interessiert ist, wird gut daran tun, sich bei seiner Lektüre der Inleiding auf Hoofdstuk
I (3-25), das französischsprachige Résumé (192-200) und die mustergültigen
Erläuterungen zur Inrichting van de editie
(201-209) zu beschränken.
Der Untersuchungsteil ist in insgesamt sechs Abschnitte gegliedert: Der
erste Abschnitt (3-25) informiert über
die Editionsgeschichte der Lancelotcompilatie und über den Stand der Forschung zur Quelle, zur mittelniederländischen Perceval-Übersetzung, zum
Perchevael innerhalb der Kompilation
und zur Haager Handschrift. Der zweite
Abschnitt (26-65) ist der altfranzösischen

Quelle gewidmet, die sich aus Chrétiens
Text und einer der auf uns gekommenen Fortsetzungen zusammensetzt.
Bemerkenswert ist bei der Benutzung
der Quelle durch den niederländischen
Bearbeiter, dass er sich auf den zweiten
Teil des Perceval und die von ihm ausgewählte Fortsetzung konzentriert, sodass
sich ein völlig anderer als der gewohnte
Textzusammenhang ergibt. Hier hat die
Herausgeberin neben der handschriftlichen Überlieferung des französischen
Texts und der mittelniederländischen
Übersetzung in Fragmenten auch parallele Bearbeitungen wie etwa Wolframs
Parzival beigezogen, den allerdings in
der unzulänglichen Ausgabe Spiewoks
und nicht in den von der Germanistik
bevorzugten Ausgaben Nellmanns oder
Schiroks. Zum Abschluss des Abschnitts
wird eine kommentierte Übersicht der
Handlung nach Draaks Aufzeichungen
geboten (43-65). Im dritten Abschnitt
(66-101) werden die Fragmente aus
Brüssel, Düsseldorf, Lüttich und Prag
eingehend gewürdigt, die mittelbar
mit dem Perceval-Text der Kompilation zusammenhängen. Im Vordergrund
der Untersuchung steht das Verhältnis
der Fragmente untereinander und ihre
Nähe zur französischen Vorlage. Dabei
bedient sich Verf. statistischer Methoden, geht aber vor allem auf das unterschiedliche Verhältnis der Fragmente
zu den französischen Vorgaben und
die Übersetzungsleistung ein, etwa im
Zusammenhang mit dem geschäftigen
Treiben in den Straßen Scaveloens.
Den wichtigsten Teil der Untersuchung bilden die Abschnitte zur Verortung des Perchevael in der Lancelotcompilatie (102-134), zu seiner Bear337

beitung durch den Kompilator (135160) und schließlich zur Einfügung
und Umstellung des Perchevael in die
bzw. in der Kompilation (161-191). Wie
bereits erwähnt hat sich der Kompilator auf den Walewein-Teil und die
erste Fortsetzung des Chrétien’schen
Texts konzentriert, und ein Vergleich
des Kompilationstexts mit den Lütticher und Düsseldorfer Fragmenten
sowie dem altfranzösischen Text soll die
Arbeitsweise des Kompilators bis hin
zu den daran ermittelbaren Motivationen erhellen; dabei fallen besonders
die Kürzungstendenzen ins Gewicht.
Der fünfte Abschnitt beschäftigt sich
dann vor allem mit den Einfügungen
des Kompilators, die der Integration
des Perchevael in die Gesamtkompilation dienen, und sucht die Frage nach
deren Herkunft zu klären. Der sechste
Abschnitt schließlich beschreibt auf der
Grundlage einer genauen Analyse der
Handschrift die Umstellung des Perchevael innerhalb der Kompilation und die
dadurch notwendig gewordenen und
ausgeführten Arbeiten am Text.
Ein konzises Résumé in französischer
Sprache (192-200) fasst die Ergebnisse des Untersuchungsteils zusammen.
Anschließend wird die Einrichtung
der Edition (201-209) mit ihren unterschiedlichen und leicht benutzbaren
Apparaten beschrieben. Zur Arbeitserleichterung ist dort jeweils auf die ebenfalls abgedruckten Fragmente aus Brüssel (213-222), Düsseldorf (223-232),
Lüttich (233-266) und Prag (267-271)
verwiesen, die zudem vollständig abgebildet sind. Der umsichtig gestalteten
und gut lesbaren Edition ist als Hilfe ein
ausklappbares Faltblatt beigegeben, das
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eine kurze Erläuterung der verwandten
Symbole bietet. Ein Register der Personen- und Ortsnamen verweist nicht nur
auf die entsprechenden Belegstellen,
sondern bietet auch kurze Erläuterungen zu den aufgeführten Personen und
Orten.
Mit vorliegendem Band ist Verf. eine
herausragende Arbeit gelungen, die mit
ihrem umfangreichen Untersuchungsteil alle relevanten Fragen zum Text
zu beantworten sucht. Der Editionsteil
lässt in seiner klaren Gliederung und
Gestaltung keinerlei Wünsche offen.
W. Günther Rohr

De Spelen van Cornelis Everaert.
Opnieuw uitgegeven, van inleidingen
annotaties en woordverklaringen voorzien door W.M.H. Hüsken. 2dln. Hilversum, Verloren, 2005. ISBN 90-6550-8473, 90 euro.
Cornelis Everaert is een Brugse rederijker van wie vijfendertig toneelstukken
overgeleverd zijn, die gedateerd worden tussen 1509 en 1538. Dit is een van
de grootste toneeloeuvres van individuele dichters uit de laatmiddeleeuwse
periode, ja uit de hele Nederlandse literatuurgeschiedenis. Bovendien is van
veel zijn stukken bekend voor welke
gelegenheid ze geschreven zijn en dit
oeuvre biedt dus ook goede mogelijkheden om de netwerken binnen de rederijkersbeweging en de interactie tussen
rederijkerskamers en maatschappelijke
groeperingen te analyseren. Om beide
redenen is het belangrijk dat Everaerts

toneelstukken goed toegankelijk zijn. Er
bestaat een oudere uitgave (van Muller
en Scharpé, uit de periode 1898-1920),
maar die is nauwelijks nog te vinden.
Deze nieuwe editie van Hüsken voorziet
dus in een behoefte voor iedereen die,
om welke reden dan ook, in rederijkerstoneel is geïnteresseerd.
Het boek is het resultaat van jaren
noeste arbeid. Het bestaat uit een algemene inleiding, een verantwoording
van de editie, taalkundige aantekeningen en een uitgave van de vijfendertig
stukken, waarbij ieder stuk van een
eigen inleiding en van zeer uitgebreide
annotaties is voorzien. Drie bijlagen,
waarvan er twee registerkarakter hebben, besluiten het boek.
De editie is te karakteriseren als
een lees- of studie-editie. Er zijn enkele
ingrepen gedaan om de tekst leesbaarder te maken voor een modern publiek
(bijv.: u/v- en i/j spelling zijn aangepast en er is een eigen interpunctie
aangebracht) maar verder is zo dicht
mogelijk bij de tekst in Everaerts eigenhandig geschreven collectie gebleven.
Deze wijze van uitgeven sluit goed aan
bij de dominante tendens in de huidige editiepraktijk met betrekking tot
Middelnederlandse teksten en lijkt mij
volstrekt verdedigbaar en goed uitgevoerd.
De annotatie is zeer uitgebreid en
bestaat behalve uit woordverklaringen
ook uit historische of literaire toelichtingen bij namen en andere details die
voor moderne lezers niet meer direct
bekend zijn. Mijn gevoelens ten opzichte van dit deel van het boek zijn ambivalent. Hüsken vermeldt systematisch
waar hij zijn gegevens vandaan heeft en

als meerdere bronnen elkaar aanvullen, geeft hij alles. Dat houdt in dat zijn
aantekeningen een echte schatkamer
zijn voor lexicografisch geïnteresseerden. Maar zijn presentatie is wel wat
omslachtig. Die omslachtigheid wordt
versterkt door het vermelden van de
vindplaatsen in de gedrukte versies van
het MNW en het WNT. Ik moet bekennen dat ik die feitelijk overbodig vind.
Wie gebruikt die naslagwerken nog als
boek? De cd-rom versies zijn immers
veel krachtiger instrumenten. En met
een zekere regelmaat zou ik als lezer
het aangenaam gevonden hebben als
Hüsken voor mij de knoop had doorgehakt en me één betekenis had gegeven
in plaats van me zelf te laten afwegen
welke betekenisnuance op de betreffende plek het beste zou passen. Door
deze wijze van presenteren biedt Hüsken goede kenners van het Middelnederlands de optimale omstandigheden
om de betekenislagen van de tekst te
bestuderen, maar maakt hij het geïnteresseerden met een minder grondige
kennis van deze oudere taalfase en de
daarbij behorende wetenschappelijke
instrumenten moeilijker om de tekst te
begrijpen (of misschien beter gezegd:
zorgt hij dat zij het tekstbegrip langzamer zullen verwerven).
Zowel de algemene inleiding als de
inleidingen bij de afzonderlijke stukken
zijn sterk historisch getint en erg op de
tekst zelf betrokken. De algemene inleiding gaat in op Everaerts leven, onderzoekt wat als zijn oeuvre beschouwd
mag worden en gaat in op zijn bronnen.
De inleidingen per stuk variëren, maar
behandelen waar mogelijk de (historische) achtergrond, de inhoud, de bron339

nen, vormkenmerken en gegevens over
de opvoering. Bij dat laatste gaat het
overigens vooral over het moment en
de gelegenheid van de opvoering en
niet over de opvoeringspraktijk. Deze
invalshoek is volstrekt verdedigbaar en
over het algemeen geeft Husken nuttige informatie (hoewel ik moet bekennen dat de relevantie van de openingsparagraaf over de intocht van Margaretha van York in Brugge in 1468 en de
uitgebreidheid van de bespreking van
de lakennijverheid mij ontgaat). Maar
deze benadering heeft twee effecten die
ik betreur. Het eerste is, dat de stukken
heel erg als tekst naar voren komen
en niet als toneelspelen. Het lijkt wel
alsof Hüsken er van uit gegaan is dat
al zijn lezers kenners van de zestiendeeeuwse toneelpraktijk zijn. Volgens mij
echter zou een korte paragraaf over
de verschillende typen toneel en over
de verschillende soorten opvoeringen
uit de tijd van Everaert in dit boek niet
hebben mogen ontbreken. Het tweede
effect is dat een lezer die zich een beeld
wil vormen van de eigenaardigheden
van deze collectie, dat zelf moet opbouwen uit de afzonderlijke inleidingen op
de stukken. Een paragraaf in de algemene inleiding over karakteristieken
en bijzonderheden van de collectie met
verwijzingen naar de inleidingen bij de
afzonderlijke stukken zou het boek m.i.
makkelijker bruikbaar hebben gemaakt.
En tenslotte heb ik het als een gemis
ervaren dat er niet dieper wordt ingegaan op de bredere culturele, religieuze
en esthetische inbedding van de stukken. Maar één lezer kan meer vragen
dan tien editeurs kunnen schrijven.
De slotsom kan dan ook niet anders
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zijn dan dat Hüsken een bijzonder
belangrijk en nuttig werkinstrument
vervaardigd heeft. Dat ik hierboven kritiek heb geformuleerd, doet niets af aan
mijn bewondering en waardering voor
het werk dat hij verzet heeft. Zijn editie
verdient zeker een even lang leven als
zijn voorganger, de editie Muller-Scharpé, heeft gehad. En ook de uitgever verdient in dit geval een compliment: het
boek is werkelijk prachtig uitgegeven.
Paul Wackers

H. Pleij, J. Reynaert e.a., Geschreven
en gedrukt. Boekproductie van handschrift
naar druk in de overgang van Middeleeuwen naar Moderne Tijd. Gent, Academia
Press, 2004. ISBN 90 382 0548 1. Prijs:
€ 20.
Iedereen met een beetje historisch besef
en dito inlevingsvermogen kan bedenken dat de uitvinding van de boekdrukkunst in de vijftiende eeuw impact op de
samenleving gehad heeft. Met de nieuwe
techniek konden immers veel sneller en
meestal ook goedkoper dan voordien
voor mogelijk werd gehouden meerdere
exemplaren van eenzelfde tekst worden
geproduceerd. Hoe groot de invloed
van het nieuwe medium echter precies
is geweest, daarover zijn in de loop der
tijd uiteenlopende meningen gevormd.
Beschouwde men onder invloed van het
positivisme de komst van de drukpers
nog als ware revolutie waardoor maatschappij en wereldbeeld in rap tempo
emancipeerden en transformeerden,
tegenwoordig slaat men een gematig-

dere toon aan. Niettemin blijft het onbetwist dat met het nieuwe productieproces een en ander op termijn definitief
veranderde. Hoe ging dat precies in zijn
werk? Wat veranderde er dan? En in welk
tempo? Dit soort vragen staat centraal
in de bundel Geschreven en Gedrukt, het
tastbare resultaat van drie in Gent en
Amsterdam gehouden symposia waar
wetenschappers vanuit diverse disciplines zich over dit fascinerende onderwerp
hebben gebogen. Geschreven en gedrukt is
dan ook zeer de moeite waard voor een
ieder die geïnteresseerd is in boekproductie de late vijftiende eeuw.
Herman Pleij en Joris Reynaert schetsen in hun inleiding op het boek een
helder panorama, waarin alle aspecten
die samenhangen met het thema voorbijkomen, zoals handschriftelijke elementen, opdrachtgeverschap, publieksgroepen, de werking van de vrije markt
et cetera. Boekhistoricus Jos Biemans
neemt daarna het stokje over en gaat in
op de vraag in hoeverre handschrift en
druk werkelijk van elkaar verschilden.
Hij bespreekt niet alleen nauwkeurig
afwijkingen en gelijkenissen in de wijze
waarop beiden werden geproduceerd,
maar ook hoe verspreiding en receptie
in het werk gingen. Uit beide artikelen blijkt dat er sprake was van een
continue ontwikkeling in de boekenproductie. Zo waren handschrift en
druk twee normale en geaccepteerde
verschijningsvormen van het laatmiddeleeuwse boek. Het duurde dan ook
minstens een halve eeuw voordat de
door de boekdrukkunst ingezette veranderingen uitgekristalliseerd waren.
De zo door Pleij, Reynaert en Biemans
gecreëerde ‘helikopterview’ geeft hou-

vast bij het lezen van de meer op de
details ingaande artikelen die volgen.
Allen behandelen de productie en/of
receptie van zowel het geschreven als
het gedrukte boek in de Lage Landen
in deze bijzondere periode.
Dat de komst van de drukpers niet
tot een onmiddellijke radicale breuk
met het verleden leidde, wordt duidelijk
in tal van bijdragen. Jan Willem Klein
laat bijvoorbeeld zien in zijn artikel
over de boekenproductie in Gouda dat
handschriften niet alleen – zo als vaak
is gesuggereerd – in opdracht werden
gemaakt maar ook op de vrije markt
belandden. Voor gedrukte werken geldt
iets soortgelijks. Zij werden zowel geproduceerd voor de anonieme handel, als
voor particuliere opdrachtgevers.
Gouda speelt ook een belangrijke
rol in de bijdrage van Susie Speakman
Sutch. Zij ziet een hoofdrol weggelegd in het laat-middeleeuwse Goudse
boekenbedrijf voor Jan van Cats, een
belangrijke vertegenwoordiger van de
plaatselijke elite, die de uitgave van
enkele gedrukte edities gesponsord zou
hebben. Ondanks de door Klein en
Speakman Sutch geschetste intrigerende voorbeelden blijft echter vooralsnog
onduidelijk of particulier opdrachtgeverschap bij gedrukte werken uitzondering ofwel regel geweest is.
Joris Reynaert laat zien hoe in Gent
de boekbinders reageerden op de
komst van de drukpers. In de dagelijkse praktijk van de boekenproductie
deed deze beroepsgroep vaak meer dan
binden alleen. Zo waren er boekbinders die onder andere handschriften
kopieerden en decoreerden. De boekdrukkunst bracht hier niet onmiddellijk
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verandering in. Tot ver in de zestiende
eeuw behielden de binders een belangrijke positie in het Gentse boekenbedrijf
door bijvoorbeeld in gedrukte boeken
te investeren of door verantwoordelijk
te zijn voor de eindproductie.
Hans Kienhorst heeft als bron voor
zijn onderzoek gedrukte en met de hand
geschreven eenkolomsboekjes genomen
die Middelnederlandse rijmteksten
bevatten, zoals Die Dietsce Catoen, Dat boec
van den houte, en Karel ende Elegast, teksten die beschouwd kunnen worden als
verstandige lectuur voor jongeren. Uit
het schaarse materiaal dat overgeleverd
is, concludeert hij dat met de komst van
de drukpers de situatie niet of nauwelijks
veranderde, omdat de gedrukte berijmde eenkolomsboekjes kunnen worden
opgevat als voortzetting van de met de
hand geschreven werkjes.
Herman Brinkman vraagt zich af
waarom literair werk uit Rederijkerskringen nauwelijks de drukpers haalde. De meeste teksten uit dit milieu
zijn immers in handschriftelijke vorm
aan ons overgeleverd. Hij bespreekt de
mogelijke relaties tussen de Rederijkers
en drukkers en komt tot de conclusie
dat er geregeld tussen beide partijen
contact is geweest. Als mogelijke oorzaken voor het desalniettemin ontbreken van gedrukte Rederijkerspoëzie ziet
Brinkman enerzijds de drang van de
Rederijkers om hun werk binnen de
eigen kring te houden, en anderzijds
de behoudende werkwijze van de boekdrukkers, die liever een veilige markt
opzochten en zich daarom wellicht niet
wilden wagen aan de verhoudingsgewijs
moeilijke Rederijkersliteratuur.
Wat er wel onmiddellijk veranderde
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dankzij de uitvinding van de boekdrukkunst was het ontstaan van een nieuw
beroep, dat van drukker. Arend de Keysere, actief in Oudenaarde en later in
Gent, is het onderwerp van het artikel
van Werner Waterschoot. Door de carrière van deze drukker te bespreken,
wordt duidelijk wat er zoal bij kwam
kijken als iemand in de vijftiende eeuw
de uitdaging van het nieuwe productieproces aanging en een eigen bedrijfje
begon. Gheraert Leeu, vanwege zijn
ondernemingszin een van de meest
fascinerende drukkers uit de vijftiende
eeuw, die eerst in Gouda en later in
Antwerpen drukte, komt naar voren in
het betoog van Herman Pleij. Leeu was
een inventieve, creatieve persoon die
als geen ander de nieuwe commerciële
mogelijkheden wist aan te boren.
Thérèse de Hemptinne kiest voor
een heel andere insteek voor haar verhaal, die van de gender. Haar verkenning in colofons in handschriften legt
een interessant onderzoeksterrein bloot
en laat zien dat vrouwen meer dan eerder werd aangenomen, hebben bijgedragen aan de boekenproductie. Eveneens
verkennend gaat Rob Resoort te werk in
een poging te achterhalen waarom in
gedrukte, volkstalige werken namen van
auteurs en vertalers vaak niet worden
vermeld. Zijn speurwerk in incunabelen
laat bijvoorbeeld zien dat op het gebied
van de artes en religieuze gebruikersteksten namen relatief vaak worden
genoemd. Ook hier wordt duidelijk dat
er voor onderzoekers op dit terrein nog
bergen werk te verzetten valt.
Saskia Bogaart

