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R edactioneel
<<Zehebbenerwerkelijknietsvanbegrepen;niets.''Ditvoorproejeuithet

interview m etStefan H ertm ansillustreertmaarweereensdegespannen
verhouding tussen auteuren recensent.Ditinterview,datwellichteen iets
onconventionelere vorm heeft dan u van O /JJ gewend bent, biedt

Hertmanseen forum om zijn frustratieoverzijnneergesabelde,danwel

genegeerde toneelwerken eensgoed te ventileren.De literatuurkritiek
wordtin een anderartikelaan dekaak gesteld in deze W /JJ.ln een poging
de vooringenom enheid van recensenten aan hetlichtte brengen,ver-

schoolGrunbergzich achterhetpseudoniem M arekvan derJagt.Zijblekenechternietaltegemakkelijkom detuin teleiden,zoillustreerthet
artikelvanBenjaminvan Vliet.
ln onshoofdartikelPastN atalia Karpenko de twintigste-eeuw setheorie

vanJurijLotman toeop Nederlandsepoëzieuitde Gouden Eeuw.Een

diepgravend onderzoek naarfonologische,sem antische en syntactische
elem enten van dezegedichten biedteen nieuweimpulsaan dittraditioneleonderzoeksveld.LotBroosillustreertin haarartikeldathetw erk van de
Nederlandse naturalistischeschri
jverbijuitstek,Louis Couperus,we1
degelijkook decadentistischekenmerken heeft.
HetzalVeen van onzeregelmatigelezerszijn ontgaan datde W oyseen

anderjasl
'eheeftgekregen.Zoalsalaangekondigdinhetvorigeredactioneel,hebben we afscheid genom en van onze oude vormgevers.Frank
Stienen draagtvanafnu zorg voordevormgeving.M etgepastetrotspre-

senterenwijin ditnummerookeen nieuwecolumnist.AndréKlukhuhn
neemtdefakkelovervanAnnm gneyenza1dezejaargangzijnlichtlaten
schijnenophetleven en deletteren.
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'T he R eality of the
W o rk of A rt''
Nederlandse poëzie van de Gouden Eeuw
volgens een tw intigste-eeuw er
N ataliaKarpenko

H ettoepassen van tw intigste-eeuw se theorieën op zeventiendeeeuwse gedichten isom streden,m aarkan echtertotvernieuw ende inzichten leiden. Vooruitlopend op haar prom otie,
presenteertN atalia Karpenko de voorlopige bevindingen van
haarbaanbrekende onderzoek.M etbehulp van hetm ytheem hetconglom eraatvan betekenisgevende elem enten spoort

zijdegestaltesvan dedood in deNederlandsepoëzievan de
Gouden Eeuw op.
Kan de oudereliteratuurvanuitm odernem ethodesworden benaderd of

juisthelemaalniet?Enzoja,watvoornieuwszoudatopbrengen?Om deze
vragen tebeantwoorden,doe ik een Promotieonderzoek naardeNederlandsepoëzievan deGouden Eeuw aan dehand van destructureel-sem io-

tischetheorieënwaarin dievanJurijLotman,eenRussischestructuralisten
semioticusuitdetweedehelftvandetwintigsteeeuw,debelangrijkstero1
speelt.M en zou zeggen datdezeventiende-eeuwsedichtersgeen ideehadden van sem iotiek ofdespanning tussen verschillendestructureleniveaus
van hun poëziedie extrainform atiekan opleveren,en duszou hetonwetenschappelijkzijnom zoietsvoordeanalysevan hun werken tegebruiken.
D atisook een van deredenen geweestwaarom ditsoortonderzoek in het

verledenweinigwerdgedaan.lnmijnonderzoekprobeerikeennieuw licht
op bekendeteksten tewerpendoornietalleen naarhetalgemeengeestelijk
klim aaten de maatschappelijkesituatievandeGouden Eeuw tekijken,
maarook naardeinnerlijkeopbouw van gedichten uitdie tijd en de
manierwaaropzeinformatieoverdragen.Lotmanzietpoëzienamelijka1s
communicatiemiddelwaarin informatieop eenbijzonderemanierwordt
opgeslagen.Hijprobeertde algemene principesvan communicatie te

achterhalendienietaaneenbepaaldtijdperkzijngebonden,watzijntheorieookvoorouderetekstentoepasselijkmaakt.
lnditartikelprobeerikdetheorievanLotmantetoetsenentekijkenwelkebetekenissen dezeventiende-eeuwsegedichtenkrijgenwanneerzeop
basisdaarvan worden geanalyseerd.lk bespreek driegedichten:hetsonnet

'W anneerJuppijnom 'thartdeminnewasgeslaeghen'van EC.Hooft,het
contemplatievegedicht'Rad van onrust'van C.H uygensen hetlied Air'

vanJ.Luyken.
D ekeuzevan dezedriegedichten isniettoevallig.In alledriedeteksten
komtdedood op een ofanderem anieraan deorde.ln hetalgem een iszo'n
aanknopingspunt van belang in de structuralistische theorievorm ing

binnen deliteratuurwetenschap.Daargaatmenernamelijkvanuitdatde
Poëtischewereld wordt evormd dooreen sam enhangend systeem van ver-

schillendeelementen,bijvoorbeeld dood,droom,liefde,leven.Dezeelem enten worden we1'mytheem'genoem d.zEen mytheem isdeverzameling

van alleelementen dieaan een bepaald begrip (bijvoorbeelddedood)betekenisgeven.Lotm an vuldedata1svolgtin:fonologische,sem antische,

syntactischeen dergelijkeelementen.ln poëtischetekstenzijn meerdere
structureleniveaus(ltlankniveau,niveau van syntaxis,morfologieetcetera)

tegelijkertijd informatief.Despanningtussen dezeniveauscreëerteen
semantischeruimtediesteedsm eerbetekenissen en steedsdiepereinterpretatiesoplevert.
ln een bepaaldetekstw orden dezem ythem en op een zekere m anierin
sam enhang m et elkaar gerealiseerd.Zo zullen we zien hoe Hooft het
mytheem van dedood in verband brengtm etdatvan liefdeen m inne.Aan
alledriedegedichten dieik za1analyseren,ligtverdersteedsdesamenhang
van demythemen van leven,dood en droom ten grondslag.

Voordatwenaardegedichten zelfgaan kijken,vatik heelkortenkele
andereaspecten van detheorievan Lotm an samen.De categorieën infor-

matie,structuur,systeem,spanning,structureleverwachtingen afwijking
daarvanzijnonmisbaarvooreenLotmaniaanseanalyse.Hiergaathetvoornamelijkoverdeinternestructuurvaneenliterairwerk:

TheJigàcrofourattentionwillbe/>:poetictexttakenasa separate,already completed,and internall
y c'zc#e e/2#czcrwhole.How is

this?
z?/p//:tobestudiedpom r/7cpoint/./'?7;'
c?z7ofitsideational,
artistic;/pj(y?Aretherescienti
flcmethodsthatwouldpermitusto
makeartanobjectofinvestigationwithoutkilling'it?How /'
Jthe
textconstructedandCz7>Jisitconstructedprecisel
yinsuchafashion?
g...1tbeobjectoftheinvestigationzt?;'
//ber/J,artistictextassuch,
/'
/J,speci
flcall
yartisticmeaningofthetextthatenabksittoperform
aparticularfunction,:'
.e.,anaestheticone,willbe/>:objectofour
attention.g...q Thisapproach willpermitustobring outtheC'
s/er-

nalstructureofthework,/'
/Jcnatureofitsartisticorganisation,and
acertain,sometimesconsiderable,partoftheartisticinformation
included in /'
/J:text.(Lotman 1976,pp.5-9)

M etanderewoorden,Lotman probeertwetenschappelijke(datwilzeggen:
zoveelmogelijk objectieve)criteriatevindenvoorhetonderzoek naarde
onderliggendestructuurvan literaire teksten om daarmee deesthetische

functieteonthullen diein zijnwoorden ''therealityofthework ofart''
(Lotm an Ipgo,p.4o)uitm aakt.Volgenshem ligtdeinform atiein zulketeksten nietalleen opgeslagen in dedirectebetekenisvan dewoorden (taalgebruik)waaruitzo'n tekstbestaat- wantanderszou ergeen verschilbestaan

tussen de'natuurlijke'alledaagsetaal,waarinditwè1hetgevalis,endepoëtischetaalvan een bepaaldedichter- ,maarjuistin despanningin de
innerlijkestructuurdieuitmeerdereinformatiedragendeniveausbestaat.
Latenwekijken hoedezeprincipesindepraktijkwerken.
P.C.Hooft:de m ythologische dood
ln 1615dichtEC.H oofteen sonnetgebaseerd op een mytheuitdeltlassie-

keoudheid.DaarinverleidtdeoppergodJupiter(hierJuppijn)Alkmenete
Thebetijdensdeafwezigheidvan haarman,doordiensgedaanteaan te
nem en :

Wànneerluppjnom :hartdeminnewasgeslaeghen
O z2deThebaensch'Alcm ene'
,en om ppaerneckeblondt

5k'agodljjcke'elleboogh,worp /p#den morgenstondt,
Uitduisendtkujjensdiei'daerregende># vlaeghen,
Een/Je-e/Jc>kufjentoeinhaerenguldenwaeghen.
Daermede'ontnuchterde'>#den Uchtendhaerenmondt,
En maeckte'haerdroncken,soodatzj
g'dewielen rondt
Lietaerslen,en vergatvooreenen dagh/p:rdaeghen.
O rschreyenoverz/erd/O rkerm en overzee!
10 O rweenen!O rmisbaer!% /'rouw!O rhartenwee

71/brz;dedoodtdesZonsdeNoorenendeMooren!
D eesdroom desLevensscheendeschaduw van een droom.
Nochtveldt,a/c/prvogelsang,a/c/prbeeck,a/cirbloem,nochtboom,
Loeghyemand toe.'Tgaetzoo,daervrundschap gaetverlooren.

illustratie NicoleFeijts

Dedichterverwerktinditsonnethetklassiekeverhaalin zijneigencategorieën- van minne(regel1)en 'vrundschap'(regel14).Jupiter,<om 'thart
geslaeghen'doorminne(regel1)- een lichamelijkepassie,verstoorthet
huwelijkvanAlkmene,een '
vrundschap'dieopliefdeberustte.VoorHooft
betekentliefdealtijd deugd,daarom isliefdedekrachtdiedewereldorde
bepaalten in harm oniebrengt.D aarom worden ook debanden van liefde,

huwelijk en trouw geheiligd en leidthetovertreden daarvan toteen
catastrofe van universeel form aat zoals in regel 9 tot en m et 14 staat
beschreven:Aurora,de godin van de dageraad die hier'm orgenstondt'

(regel3)en 'Uchtend'(regel6)wordtgenoemd,i
vergatvooreenen dagh
hetdaeghen'(regel8)en dewereldvervielinduisternisna'dedoodtdes
Zons'(regel9).Detekstmaakteen toespelingop eenvroegerewereldorde
waarin Aurorahaarplichten nietvergaten dezon we1opkwam .M etande9

rewoorden,hetsonnetbelichaam teen overgangvan één wereldordevan
harm onieen liefde,naareen andere,verstoordewereldordevo1ellendeen
deugdlozem inne,w aardezon dood is.D athethieroverdedood van de
zon gaat,ismijnsinziensgeen toevalligeopmerking:hetbetekentdeovergang van hetene statische beeld van dewereld naareen anderstatisch beeld
doorde overtreding van dewetten van liefde deterzinen beschri
jven
eigenlijkheteindevan dew ereld,hetstilstaan.Toch staatnietdedood,
m aardegebroken '
vrundschap'centraalin hetsonnet- datwordt aangeduid in regel8 en bevestigd in regelI4:devriendschap isdeflnitiefgebroken,maardevolgendedag kom tdezonweerop,hetleven gaatdoor.
Totzoverdestrekkingvan ditsonnet.Hetin hetoogspringendekenmerk

ervan isdeuitzonderlijkezoewloeiendheid,waarin deklankeneenorganiserendefunctiehebben.Laten we ditltlankm atigeaspectvan detekstvan-

uithetstandpuntvanLotmanbekijken.
lnheteerstekwatrijn iservrijweinigfonologischeordeningteontdekken
-

degemengdefonologievan alledaagsetaalwordthiergeïmiteerd m etuit-

zonderingvan desteedsherhaalde'ae'(geslaeghen (regelI),Thebaensch,
haer(regelz),daer,vlaeghen (regel4)).Dezestructuurvan grotendeels
ongem arkeerde fonologie en de herhaalde 'ae'wordtook in hettweede

kwatrijn doorgezet,maarin regels6en8treedttegelijkeen onregelmatige,
fonologischeordeningnaarvoren.Regel6krijgtplotselingeenzeergecompliceerdeklankstructuurdoorhetfonologischechiasme 'ae-nuchterd-uch-

tend-ae'waarnaastdegebruikelijke'ae'eennieuweltlankcombinatiewordt
herhaald:'Daermede'ontnuchterde'hijdenUchtendhaerenmondt'.De
woorden 'ontnuchteren'en 'Uchtend'(Aurora)staan in deze regelin een
bijzonderestructurelepositie:deklankherhalingenverbindensemantisch
dewoorden 'ontnuchteren'en 'Uchtend'(Aurora)diein een neutraaltaalgebruik nietsmetelkaartem aken hebben.Aan de anderekantworden
deze begrippen doorde m orfologische ontkenning (ontnuchterde den
Uchtend)ook tegenpolen van elkaargem aakt.D ezeanalyselaatzien datde
Strtlcttlrele spanning tussen hetltlankniveau en hetniveau van m orfologie
tot een gecom pliceerde sem antiek leidt:A urora w ier plicht het is de

opkomstvan dezonaan tekondigen,krijgtdekusvanJupitervo1deugdelozeminne;doormetzo'nkusAurorateontnuchteren,laatJupiterhaarhet
tegenovergesteldevanhetgebruikelijkedoen,namelijk,dezon nietaankondigen.D itwordthetbegin van deom gekeerdew ereld.D ezecom plexe
betekeniskom tvolgensdezeanalysem ethodenaarvoren doordefonologi-

scheafwijkinginhetaangenomen patroonvaneen betrekkelijkefonologischeongemarkeerdheid methetaccentop 'ae'.Dezeafwijkingsignaleert
semantisch hetvicieuzevan dedoorJupiterverrichtehandelingdiehiervoorwordtverteld in devorm van een verhaaldateen anderefonologische
10

structuurheeft.D athetin regel6 om een onsystematischeafwijkinggaat,
wordtbevestigddoorregel7dieteruggrijptop hetvanafhetbegin aangenom en klankpatroon.M aaralin regel8 wordthetnieuwefonologische
patroon weertoegepast:KLietaerslen,en vergatvooreenen dagh hetdaeg-

hen'(alliteratie,Zankchiasme).Dezeregelwordtdusin dezelfdefonologische- en eventueelook sem antische- structuurm etregel6 opgenom en:
Auroradiedoordeonwettigekushaarplichten vergeet,leidttothetveranderen van dewereld diein devolgenderegelsuitgebreidwordtbeschreven.
De daaropvolgendeterzinen worden eveneensin een sterk gem arkeerd
klankpatroon opgenomen,maarwè1van een anderefonologischeordening.

Dezeafwijkendeklankordeninggeeftdesemantischegrensaan tussende
op eenbekendklassiekverhaalgebaseerdekwatrijnen dieoverhetproces
van veranderengaan en deterzinen diehetgevolg van dieverandering a1s
een mom entgebonden beeld voorstellen.Hetherhaaldeverbindingswoord
K

wat'verbindtregels:en Io aan elkaarmeta1sgevolgeen degelijkmaar
toch veelzijdigbeeldvan ellende.Deheleeersteterzineiseen beeldvan
alomvattendheid quaem otie èn quaruimtelijkeverhoudingen,hierworden namelijkallevierdewindrichtingenbenoemd('zee'- westen,'aerd'
oosten,'Nooren'- noord,'M ooren'- zuid)diederuimtelijkegrenzenvan
denieuweellendigewereld bepalen.Defonologisch-morfologischeordening van regelss)en Io laat toch nog genoeg structurele ruim te over om
naarhetfonologischepatroon m etdeherhaaldeiae'terug tekeren.D este
prominentersteektde regel11af:'Trofom dedoodtdesZonsdeN ooren
en deM oorenl'Fonologisch zeergestructureerd doorassonantie en parallellism ewordtdesem antiek van dezeregelnietalleen m aargem arkeerd,
m aarook in desemantischestructuurvan regels6 en 8 geplaatst:dedood
van dezon a1sgevolgvan deonw ettigevergetelheid vanAurora.
Deregels11en Izversterken ditpatroon onderandereviaalliteratieen chiasm e.ln regelIzstaatdemedeklinker'd'centraaldiein devoorafgaande

terzine (regelss)toten m etII)- afgezien van hetwoord 'aerd'(regel9)alleen in hetcluster'dedoodtdesZons'naarvoren komt:'Deesdroom des

Levensscheen deschaduw van een droom'(regelIz).M etdeze analyse
wordtzichtbaardatdem ythem en van dedood,leven endroom een sam enhangend poëtisch systeem vorm en.H etpositioneleen gedeeltelijkfonologische chiasm e droom -leven-schaduw -droom stelt 'leven'en 'schaduw '

gelijk:dedoodvan dezon a1sgevolgvan degebrokenwettenvan deliefde
heefthetleven datop zich nietecht,m aareen droom is,nog sterkerefem eer,onechtergem aakt:hetleven iszonderdeliefdeslechtsdeschaduw
van een droom .D evolgenderegel illustreertzo'n w ereld aan dehand van

nogééndegelijkenveelzijdigbeeldwaardefonologischgemarkeerdestructuren van de regelp-lo en II-Iz elkaaroverlappen:'N ochtveldt,nocht
11

vogelsang,nochtbeeck,nochtbloem ,nochtboom '(herhaald verbindingswoord;alliteratievanv-lindeeerstehelftvanderegelenb(1)-m indetweedemetparallelleverschuivingen van beklemtoondeklinkersnaarachter:eo in deeerstehelftvan de regelen e-oe-oo in detweede).

Nadezenadrukkelijkefonologischestructuurvan deregels9 tOten m et
I3,waarinafzonderlijkeklankenooksemantischeinformatieblijkenoverte
dragen,m aardieinmiddelseen vastpatroon isgeworden en duskan wor-

denvoorspeld,valtregelI4aonverwacht'natuurlijk'Nochhetpatroonvan
klank,intonatie,ofsyntaxisvan devoorafgaanderegelswordtbehouden.
Dehele regel14 dieop zichzelfook een zekereklankordeningheeft,doet

denken aan de'natuurlijke'fonologischestructuurmethetaccentop 'ae'
waaraan eerderdebetekenisvan deklassiekevertelling overJupiteren
Alkm eneisgehecht.ln de laatsteregelvan hetsonnetkom en allebeide

klankstructuren bijeen,metallebetekenissen diezetotnu toehebben
opgebouwd.Daarom interpreteerik defonologievan hetsonnet,dieuit
tweeverschillendestructuren bestaat,a1sdedragervan desem antiek van
hetsonnet.Hetfeitdatertweebotsendestructuren in hetsonnetfunctioneren,leidtertoedatervoortdurend m eerdan één betekeniswordtgeacti-

veerd.Hetblijktdaterveelmeerinformatiein hetsonnetisopgeslagen
danopheteerstegezichtlijkten datisookderedenwaarom deinterpretatie ervan nooitafis.

C.Huygens:de rustgevende dood
Behalve defonologischestructuuronderscheidtLotman ook desem anti-

scheen delexicalestructuur.Ookdaarvan zijnervoorbeelden tevindenin
de Nederlandse zeventiende-eeuwse poëzie.D e semantische structuur

treedtbijvoorbeeldaan hetlichtineen gedichtvan C.HuygenstRadvan
onrust'(1664).
ln ditgedichtkijktdeikpersoon terugop zijn leven.Hijbegintmetde
vaststellingdathijinzijnlevengoedeenkwadeervaringen heeftgehad:het
is'gespeckt'(alsgelardeerdvlees)'metwitt'enswartelaghen'(regel1).De
goedeervaringen ('witt'laghen')hangen samen methetveledathijheeft
kunnen doen,deslechtemetalleswathijheeftmoeten verdragen.En dit
laatstewasin dem eerderheid:de'sw arte laghen'overheersen hetbeeld.

Altijdheefthijmoetenworstelenom zichstaandetehouden.Bovenalheeft
hethem ontbroken aan rust.W aaranderem ensen in deslaap worden ver-

kwikt,ishijvanjongsafaangekweldgeweestdoordromen.Diehebben
hem altijd een ellendiggevoelgegeven,ookplezierigedromen,wantdie
doeneenmensalleenmaarextrabeseffenhoehardhetlevenis.Zoheefthij
hetten minstevan jongsafaan ervaren en hetwordternietbeterop.

Daarom vraagthijbegripvoorzijnwensom voorgoed 'uijtdendroom te
zijn'(regel64):sterven endusditleven teverwisselenvoorhetwareleven
bijGod.
Andersdan in hetsonnetvan H ooftisdefonologischestructuurvan het
edichtvan Huygensdoorgaansneutraal.Sporadischeklankherhalingen of

binnenrijm (zoalsin regel3o)dienen voordeverbindingvan abstracte
sem antische structuren,m aarvertonen geen enkeleneigingtotpatroonvor-

mingenkunnendusook geenconsequentebronvan informatiezijn.W è1
inform atiefishetniveau van semantiek,waarop ingewikkelde abstracte
denkpatronen worden opgebouwd.Sem antisch wordtersteedsm etanti-

thesenenparadoxen gewerkt.lkwijsereenpaaraan.
Rad van onrust

Mj
g'
a leven isgespecktmetwitt'en swartelaghen:
U& /hebb ick willen doen,meer/J,> ick moeten dragen.

M ijnDoenistrouwgeweestenvlt
jtigh,daer/Jermost,
W ://z#ywasïwerckgedaen als:evenscheen begost.
5 D eVbughtisW eugdgeweestvan W d-doen,en watgaerens
.

Ozznooddrujsmiddelen,watopdoensenwatspaerens.
Mi
jnDragenis,voorGoe4 Haet,NydenSpi
jtgeweest
En alledagheschiereen niew ondanckbaerbeest.
M isduyd'onnooselheit,krackeelen valschgewevem

WW/JJJmijngoedgedreight,somt
ydseenslidofleven,
% /roudevriendschap z2/'
,?z/bedrogh,enswartekunst
O a averecbtsbeleid voortoegeseghdegunst...
In regelwordtIalzo'n sem antische,antithetischeconstructiegepostuleerd:
hetleven bestaat uitw itte en zw arte strepen - uitpositieve en negatieve
ervaringen.Regelz ontwikkeltdeze tegenstellingverder:'willen doen vs.
moeten dragen'.Dusworden 'wit','willen'en '
doen'in dezeanalysetegenover 'zw art', Km oeten'en fdragen'gesteld.Ditsysteem wordtook consequent
uitgewerkt,zelfskwantitatief:Kveelheb ik willen doen,m eerheb ik m oeten

dragen'correspondeertmetrespectievelijkregel3totenmet6enregel7tot
en m etIz (4 en 6 regels).
Tegen heteindevan ditgedeelte (regelItoten metIz)raaktdelezer
gew end aan dezesem antischestructuur.ln determ en van Lotm aniaanse
analyseiszein deperceptievan delezergeautomatiseerd:delezerheeftal
een structurele verw achting kunnen ontwikkelen om een voorspelling te
m aken overdebetekenisvan dekomendetekst.H oevoorspelbaarderde
structuuris,hoem inderinform atiezeoverkan dragen,hoem eerzeover-

bodigw ordt.RegelI3a bevateen structureleverrassing,een sem antische

sprong:'Rusthebbicknietgekend...'W it(willen,doen)èn zwart(moeten,dragen)wordentegenoverrustgesteld.Zokomteennieuwesemantischestructuurtotstand,nog onbekend voordelezeren duswèlinformatief.H etisook w e1weerzo datregel13a een logische aansluiting op de
voorafgaandeellendevan hetleven vorm t,watbeidestructuren aan elkaar
verbindten hetnieuwebegrip 'rust'in een am bivalentepositiestelt.

Rust/pc>>icknietgekent;aIsalleoogentoez#p,

Enallrmrnscbendoo4 om datsesattofmoezi
jn,
15 HaerhalveIeven doo4 en sommighewatzzztrzi
D ienssinnengeengebreck czzprickelt,nochgeen'eez

DanbenC'
cioock ié/,c#uqj'ten i'rust-beddC'
z;vkropen,

Om watIangz2;'
c:tezi
jn,enalszzzq''
nsel
fs,'ontloopen...
M erkwaardigisdathetbegrip 'rust'(regelI3)een beschrijvingkrijgtdie
vooriedereen geldt('alsalleoogen toezijny/En allemenschendood...,
regel13-14)terwijldevoorafgaanderegelsItotenmetIzhoogstpersoonlijk
zijn.Dezegeneraliserendebeschrijvingvan 'rust'komtaldusindezelfde
reekstestaanmet'dood-droom'(deassociatievan dromen metdood zijn
was ook in de zeventiende-eeuwse literatuurnietongewoon).'Slapen',

'dood zijn'betekentvoordeikpersoon aandeenekanthetverliesvantijd
(regelI5)m aaraan deanderekantook een m anierom degespektewerke-

lijkheid tevluchten,ernietzijn (regel16).Inhetlichthiervaninterpreteer
ikdebegrippenKslapen'en 'doodzijn'envervolgensookdemytheem van
dedood in ditgedichtalssem antisch am bivalent:zebevatten zowelpositieve alsnegatieve connotaties.
D evolgenderegels1: en zo kondigen weereen nieuwesem antischestructuuraan - een caleidoscopischeafwisselingvan tegenovergestelde begrippen,gebeurtenissen en em otiesdiealenigszinsin deam bivalentestructuur

vanhetbegrip 'dromen'-'doodzijn'wordenaangegeven:
M aerqualickquam i'sooverr:i'
yc/pe:zzdatzzct)'
n#+>aenquam,
zo A Isick zzzjg'neder/,/'
#'en kslapen ondernam .
'
/Hietrusten datickdee4 maerïwaeren besigheden,

Diezzzq''n'versujenvestmeeraIsfdaeghswerckendeden.
M()'
n'oogenslotenniet,of i'
/pee/'
,werckp*
zw aen;
'F wasdroomen inderdae4 en yc/pj
g'
zzenJ#7
/,waen;

M aernacht-werckekentlick,enqualickr'
/zz#crycic/'
#èw
Bqj'ïwoelenvanden#<>,welckwarrheitwasvanbeiden.

Aanvankelijklijktdezecaleidoscopischeafwisselingtothetgebiedvanhet
dromen te behoren.M aarin deloop van hetgedichtwordtdeze sem anti-

schestructuurtoegepastom 'hetleven'teomschrijven (regelz7toten met
36),ofjuistandersom:deaan hetbegin aangegeven structuurvan duidelijketegenpolenwordtvoorhetdromen gebruikt(regel37totenmet4z):

(Enwatiswaerheit,/p:e# dieRichter//c>rgedocht,
jsvrouw droomenmogbt.
Ofwat>#sagh,ofwatsyn'hui
Elendigh#/c/Jrc?;soodereen elendigh oyttenoemen

3o Enteverdoemen pzwypNu/J,# dedaghs:
jn'Bloemen,
En/Jee# si
jndistelen;vermaeckenongenucht,
DeBrul
jloj en/Je/'graf,hetlacchenen Yeyz/c/pr
Gaen veelti
jtsover/JazcW,en/p/z/#,>2beurtmetpoosen;
Doeneen dedoornenzec?iij
g'l
ydt/J,rom deRoosen.
35 D eSonn s'
c/pj
gb,naer iwz//
g'/weez en indenStorm weloock:
H etsoeteW ,rbetadt/Jersuerevanden roock.
.

Maerdroomenhoudtgeenbeurt,W'
Jaltydstofvanklagen.
Eengrouwelickedroom /'
Jdroevighom verdragen,

EenIieyelickegeej meeronlustsongell
jck
40 DanJj
g'zcverheugenwas.Besitteen Coninckri
jck,
En werdteenBedelaerin m eernietalstweeuren,
i'Scheelisonmenschelick,wiekan daertegenduren?

D edood,gelijkgesteld aan dromen,biedttijdelijkerust.Doordromen
hooptdeikpersoon aan dezwaarheidvan hetleven teontsnappen.M i
jn
analyse laatzien datdesem antiek van 'drom en'en 'leven'structureelaan

elkaargelijkwordtgesteld (regel19totenmet4z).Uiteindelijk blijktdromengeenuitwegtezijn (regel64):
VlieghtoverBerghenD aI#cvalck z/j
g'
rhaergesicht,
En vindtu in uw Bed vollplaestersen vollGicbt;
ateen >ar# averechtsvansulcken Iochteni//rzz/et?

'rissekerdatterweleentraenljenz/j
g'
,hetoogmoet,
In '
/'heugen waerm en was,in ïvoelen watmen is,

Jék wateen'M odder-gootscbeeltvan eensKoninghsD/J.7
En datis ïlieveloon van ingebeeldeN /zwcr:

5o Datm'/*
z2denHemelschickttezq'aen/*
r/#:Hellvaert,
Ensm aeckt/7e,ongemackvan l
ydensooveelbet
Alsvrolick vliegenscheeltvan karm en c'zzsyn bedd.

Dus/p::# hetraj
g'gegaen,vandatickwistwatleven
Endoenen/##:z2was.en i'waera/j
g'
ruqj'
tgeschreven,

55 *rhaeldenickaIl'
tleeddat-#gedroomdevreughd

Enswaericheitgedroomtgekost>e,# vanderjeughi
En kraermjjnochalsooteneinderzC#zcerdagen,
Iaetot#/'
c>rop -#sGrafsalickdieonrustdragen,
Soo t'
>nietverkeertengisnjae/J/:dekrachtmeersli
jtt,
6o Gevoelick datmen meeren meervan l
yden l
ydt.

Isbwonderdati'
ciwenschmetallemi
jn'gedachten

if/
yrall'diedagen,z//
g'
rall'dieversujenachten
j',
Eensaligbeindtesien,eneensz/()'twaerepln
''

Eneensz/j
g'
rvalschevreugh4 eens&<tden droom tez<''n?
D e ikpersoon verlangternietnaartijdelijk,maarwerkelijktestervenenop
dezemaniervan het'gespeckte'en hetcaleidoscopische- deonrustvan het
leven datm aareen droom is- te ontsnappen.D e spanning tussen deze
sem antische structuren wordtop zo'n m anieropgebouwd datdegrenzen
van debegrippen 'leven','dood'en 'droom'aan heteindevan hetgedicht

zo onduidelijkworden datzeop een bepaald momenttotéén en hetzelfde
semantischeveld gaan behoren.En tegelijkertijd worden ze tegenover
elkaargesteld.Hetblijktdathetgedichteindeloosveelinformatiebevaten
verschillendeinterpretatieskan steunen.

Uitdebovenstaandeanalyseblijktook dathet'gevoel'van bewogenheid
datditgedichteigen is- en datop grotere schaalin barokkegedichten
wordtgevonden - op desnelleafwisselingvan destructurelespanning tussen abstractesem antischeconstructiesberust.

J.Luyken:de dood aIs het ultiem e stilstaan
Hetgedichtdatslechtszevenjaarlaterverscheen-Air'vanJan Luyken,uit
1671,-lijktdezegeconstrueerdheidniettehebben:

D room is '
àleven,andersniet;

'
àG%'tvoorbygeli
jkeenvliet,
D ielangssteyleboordenJc/pg/'
,
Zonderooyttekeeren.

d'Armemensvergaaptz;
)W tqjt
Aen/J:,schoonderydelhey4

Maareenschaduw y/9 hem vli
jt.
D roevig!M '
ekan '
/weerrn?

#'Oudegri
jse>/<'#' eenkin4

Io Alti
jdslaapkig,a//#'
#blint;
D ag en uure,

O arrenduure,

mir# verguygeltindewin4.

Daarmegli
jt/J:/'levenheen.
15 '
àH uysvan velen vlees,en been
Slaataan '
àkraaken;
d'Oogen waaken,
M etdedood in duysterheen.

Hetgedichtsteltvastdathetleven nietsm eerisdan een droom .N adeze
droom ontwaaktmen en staartnaarhetnietsin hetbesefdatm en zi
jntijd

aan ijdelheden heeftverspild- 'dedood in duysterheen'(regel18).Het
gedichtontstaatdusook,neta1s<Rad van onrust'van H uygens,uitderealisatiesvan demythem envan leven,droom en dood.Deverhouding tussen

dezebegrippen isechterbijLuykenwezenlijkandersdanbijHuygens.Bij
H uygensdenktdelezerm ee,deassociatievan hetleven m eteen droom
wordtstructureelopgebouwd doortweesem antischestructuren diesteeds

op elkaarbotsen.Zokrijgtdeversletenmetafoorweereen nieuw leven bij
H uygens.Luyken gaater- netzoalsH ooftin heteerderbesproken gedicht
vanuitdathetleven droom is.
Structureelgezien ishetlied van Luyken op een heelanderemanieropgebouwd dan hetgedichtvan H uygens:andere structuren dragen nu de
inform atieover.H etgecompliceerdesem antischespelen de uitgewerkte
-

metaforiekvanHuygenswordenbijLuykendoor'natuurlijkheid'en Ksimpliciteit'van desemantischeontwikkelingvervangen.ln hetculturelepara-

digmavan dietijd- Air'vanLuyken isvanslechtsenkelejaren laterdan
KRadvanonrust'van Huygens- wijktdehelenieuwecodevan 'natuurlijkheid'afvan dealbestaandecodevan uitgewerktem etaforen en diep verborgen betekenissen.A lsliteratuurhistoricusm erktLotm an op:
A ta tim e when verbalgam esi
ntensi
fle4 ?z?/J'S themetapho>a
#
b
e
c
o
m
e
a
t
r
a
dition and a?redictable
rism oftheBaroque
l
an
gu
a
g
e
,butalso /./norm notonl
y oftheliterary
r/J:ayected

speechofsocietysalonsandoftheprécieux,discoursethatwas
purgedofsecondary meaningsand reduced todirectandprecisesemantics,cametohaveliterary signi
flcance.In tbissituation/'
/J,mostactiverhetoricalflgurescametoberejectionsof
rhetoricaljkures.r>,text,Iiberatedfrom metaphorsand
m etonymies,startedagam e,on r/Jeone/J,z;# with r/J,readerk

expectations(i.e.gz?;'
r/ptheculturalnorm ofthebaroqueperi-

od),andon,>,other2z?//'
>whatwas/'
>,new,asyetunestablis-

/p,#norm ofclassicism.r/p,Baroquemetaphorwasin this
contextperceivedasasign oftrivialityanddid notserveany
rhetoricalfunction,while/'
/pcabsencel/rzzetv/p/zinowplayinganactiverole,turnedouttobeaestheticall
ysigni
fkcant.
(Lotman Iggo,P.46)
M et de theorie van Lotm an in de hand vindt men de informatie van
Luykens A ir'op hetm eest'natuurlijke''
evidente'structureleniveauopgeslagen- op hetniveauvan delexicalebetekenisvan hetwoord.Andersdan
bijHuygensisdesemantischecompositievan hetlied glashelder:hetleven

van demensdateen droom is,glijdtgeleidelijknaardedood.Devergelijking van hetleven m eteen vlietin strofe 1,sam en m ethetsoepeletrocheischevers,zethethelelied in een rustigebeweging.ln detweedestrofe,die
preciesdezelfdecompositieheeft,wordtdezebewegingvoortgezet.Alleen

nuisditnieteen ruimtelijkebeweging-hetlevendata1seenstroom voorbijglijdt(regelI-z),maareen bewegingin detijd,dieooknogdelexicale
dimensievaneen moreeloordeelheeftgekregen-demensdiezijnvoorbijgaandetijdaannuttelozedingenverspilt(regel5-7).Delaatsteregelspreekt
een duidelijk moreeloordeeluitoverdebetekenisvan dehelestrofe:
'Droevig!W iekan'tweeren?'(regel8).Hetverschiltussenverderop preciesdezelfdemanieropgebouwdestrofen ligtvolgensmijn analyseinde
verschillendelexicalestructuren dieeraan ten grondslagliggen:terwijlde
betekenisvan deeerstestrofeneutraalis,heeftdetweedeeen duidelijk
moraliserendeconnotatiegebaseerd op woorden m eteen moreelkwaliûcerendebetekenis:'d'Arm e mensvergaaptzijn tijt/Aenhetschoon derydelheyd,/M aareen schaduw diehem vliJ
't./Droevig!W ie kan 'tweeren?'

(regel5toten met8).Desemantiekvan neutralebewegingvan delevensstroom langsdestilstaandeoeversin strofeIisin strofe zveranderd in de

neutralebewegingvandetijdlangsdestilstaandemensoverwieeenmoreleoordeelwordtuitgesproken.
Despanningtussen dezeoverlappendelexicalestructuren leidttothetontstaanvan een sem antischeruimterondhetelement'stilstaan'datinderdaad
verderwordtuitgew erkt.Ten eerstewordthetzichtbaargem aaktaan het
veranderde ritm epatroon van devolgendestrofen:dederderegelvan de
vierregeligestrofewordtgesplitstm aarook op een anderem anierbeklem -

toond.Hijkrijgtnamelijkvierinplaatsvantweezwareklemtonen zoalsin
deregels3en 6:iDégentiure,/W âartendéure'(regelII-Iz).Doordeze
veranderingwordthetritmevan debeweging van de levensstroom vertraagd,diein deeerste tweeregelsisingezet.Bovendien wordtdesem an-

tiekvan hetstilstaan ophetlexicaleniveauverwezenlijkt:hetwerkwoord

waardezestrofeom draait,is'blijven'.ln devoorafgaandestrofen stonden
dewerkwoorden 'glijden'(fysiekebeweging)en 'vergapen'(moralistisch
gekleurdebewegingin tijd)centraal.Debewegingwordtook stopgezet
doordeherhalingvan hetwoord'altijd'(regel10).AndersdanHooft,die
verbindingswoorden ten behoevevan een bepaaldeklankstructuurherha
al
,l
ki
sttLuyke
n.Zodoe
voorde
herher
halha
ingal
va
nnee
nv
woor
me
een uitgesproken
l
exi
cta
eebe
ekenis
nde
te
be
estigdthi
jtde
sem antiek van

tijdloosheid die uberhauptnietkén worden uitgedruktin termen van
beweging.
Deeersteregelvan delaatstestroferoeptdeherinneringop aan deonge-

markeerdelexicalestructuurvandeeerstestrofe:'Daarmeglijthetleven
heen'(regel14).Ook hetzelfdewerkwoord zetdebewegingvan delevensstroom WeerVoort.M aarondanksdeopgeroepen ongem arkeerdestructuur
isde andere,m oralistisch gekleurde,structuurook sterk aanwezig.Het

allereerstewoord van regel14 - 'daarme'(daarmee)- activeertdem oralistisch gekwalihceerdestructuurdoorop desem antiek van detweedeen de

derdestrofentewijzen:hetlevenvandemensglijdtvoorbijterwijlhijzich
m etnuttelozezaken bezighoudt.Dezeconnotatievan 'daarme'wordtin
hetkadervan deze analysefonologisch verbonden aan de enigeandere
woorden in strofe4 waardeltlank 'd'ook voorkom t:'dedood in duyster-

heen'(regel18).Dusinterpreteerik'dedoodinduysterheen'-zonderenig
vervolg ofuitzichtop heteeuwigeleven,watgezien de culturelecodevan

deNederlandseGoudenEeuw we1teverwachten zou zijn,alsdebeloning
vooreen verspild leven.Dezelfde uitdrukking betekentook heteindevan
debeweging,diehetleven is,hetultiemestilstaan in desemantischestruc-

tuurvan hethelelieddatop dezemanierinhoudelijk (ookdoorhetritme
gesteund)eenbewegingvanhetlevennaardedoodweerspiegelt.
Tot slot

Hetwordttijdvooreen recapitulatie.Zoalsdebovenstaandeanalysesaangeven,komthetmytheem van dedood inderdaad opverschillendestructu-

releniveaustotuitingindeNederlandsepoëzievandeGoudenEeuw:bij
HooftisdefonologischestructuurhetmeestinformatieflbijHuygensde
semantischevan geconstrueerdeabstracteredeneringenen bijLuykende
lexicalem etm oraliserendeconnotaties.
Hetisdusinderdaad zo datdetheorievan Lotm an ook voorouderetek-

sten toepasselijkisgebleken,daarzijdeverschillen tussen deteksten laat
zien.Zebleek ookin staattezijnom teverklarenwaarom juistditofdat
fragmentmeerderebetekenissen heeften dusmeerdere interpretatieskan
OPrOePen.

Nu ismijnonderzoeksvraagofersprakeisvanverschillendeinnerlijke
structuren in dezeventiende-eeuwseN ederlandsepoëzie.VolgensLotman

isdatzo,hijwijstexplicietop hetstructureleverschiltussendebaroken
hetclassicisrne.M ijn hypothesevoorhetverdereonderzoek opbasisvan
honderdvijftiggedichten uitdeNederlandseGouden Eeuw isdan ook of
decorrespondentietussen bepaaldestructuren van teksten en bepaaldeliterairestrom ingen consequentis.Zouden m eerdererenaissancistischeteksten
fonologiea1shoofddragervan deinformatiehebben en barokketeksten het
niveau van sem antiek?H oe algemeen 'classicistisch'zou hetuitgebreid

gebruikvanlexicalestructuren blijken?Alshetmogelijkzoublijkenom het
behoren toteen bepaaldeliterairestrom ingaan dehand van detheorievan

Lotman tebewijzen,danzoudatbetekenendateen twintigste-eeuwerde
zeventiende-eeuw heeftvoorspeld.Dan zoudeinnerlijkestructuurinderdaad ''therealityofthework ofart''bepalen.
Natalia Karpenko (1980,Cherson in Oekra'
fne)studeerde in

2003afaandeKievTarasSjevtsjenkoUniversiteitmetEngelsa1s
hoofdvaken Nederlandsalsbijvak.Momenteeliszebezigmet
een prom otieonderzoek naarhetm yhteem van dedood in de
Nederlandsepoëzievan deGouden Eeuw.Hetonderzoek wordt

gedaan inhetkadervan een samenwerkingsprojecttussen de
KievtarasSjevtsjenkoUniversiteitendeUniversiteitUtrecht.
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V ergane glorie
D ecadentie en decadentisnae 1
@l1
D e boeken der kleinezielen
Het fin de siècle,een roerige tijd gekenm erkt doorapocalyptische angsten, decadentism e en verval, heeft in de NederIandse Iiteratuur zijn sporen achtergelaten. A I w ordt Louis
Couperusvaakgeplaatstin de strom ing van hetnatgralisme,zijn
werkvertoontzekerdecadentistische trekjes.Om deze kenm erken te illustreren,duiktLot Broos in De boeken derkleine zielenL
een fam iliegeschiedenis van vergane glorie.

Fin de siècle en decadentie
Stijgendewerkl
oosheid,steedsmeercriminaliteit,niette controleren epidem ieën,een ziek m ilieu:hier hebben we een aantalzaken w aarm en zich

tegenwoordigdrukom maakt.Dezeagitatiegaatechternauwelijkszoverdat
men hetvoortbestaanvan 'dewesterse cultuur'massaalin twi
jfeltrekt.Dit
w as aan heteind van de negentiende eeuw w eIanders.Alle negatieve tendensen in W est-Europa Ieken toen slechts gekoppeld te kunnen w orden aan

één gedachte,namelijkdathetspoedig gedaanzou zijn metde westerse
beschaving.W oorden die in ditkaderveelw erden gebezigd,w aren 'decaden-

tie'en'fin de siècle' De Iaatste term transformeerde in korte ti
jd vaneen

puurbeschrijvende,periodiserende (in de strekking van:'eigentijds'),naar
een sterk negatiefgeladen benaming.Zo kon een man die zijn vrouw als
prostituee had uitgebuit,in 1891 in de Franse kranten aIs 'un m arifin de siècle'betiteld w orden.Het begrip 'decadentie'had een alIanger negatief

geconnoteerd Ievenachterzich,In maatschappi
jkri
tischecontextdookhetal
in 1748 op bi
jMontesquieu,in Considérations surIescausesde Iagrandeur
desRomainsetdeIeurdecadence.Hi
erinanalyseerde hijdeopkomstenhet
vervalvan hetRomeinse Rijk.Zoalsde titelalaangeeft,wordt'grandeur'
tegenover'decadence'gepl
aatst:grootsheid tegenoververval.In hetwerk

Ii
gteencyclischtijdsbesefbesloten:een maatschappijontstaat,bloeitopen
zaIvervolgens aan haargrootsheid ten ondergaan.Geheelvanuitditcyclische beeld w erd aan het einde van de negentiende eeuw de cirkelvoor
W est-Europa rond gedacht:heteinde van de eeuw zou w eIeens een 'fin du
m onde'kunnen betekenen.
Zow elreguliere historiciaIs Iiteratuuronderzoekers hebben zich veelvuldig
m etde genoem de periode beziggehouden.M etde decadentie van hetfin de
siècle is onl
osmakelijkde opkomstvan decadente Iiteratuurverbonden,en
een van de onderzoekers die zich m etdeze ontw ikkeling heeftbeziggehou-

denisJaap Goedegebuure.In Decadentie en Iiteratuur(1987)schetsthijde
achtergronden en kenmerken van deze Iiteraire strom ing,en bespreekteen

aantalschrijversenveelvoorkomende thema's.De Iiteraire reactie op de
ondergangsstemming duidthijaIs'decadentisme',watineerste instantie
een Fransfenomeenis geweestmeteen sterkantiburgerli
jke enantimaatschappelijke inslag.Hiernazijn bepaalde kenmerkenvan hetdecadentisme
de Franse grenzen gepasseerd en valtbijvoorbeeld ook overNederlands
decadentism e te spreken. Louis Couperus w ordt door Goedegebuure

genoemdaIsdebelangri
jkste Nederlandsevertegenwoordigervan deze strom ing.In ditartikelzaIik De Boeken derkleine zielen (1903-1905)bespreken

in een kaderwaarinzowelzakendie de maatschappeli
jkedecadentie aIshet
decadentisme betreffen een plaatszullen hebben.M aarvoorhetzoveris,zaI
ik eersthetgenoem de kaderschetsen,te beginnen m etde verschillende
houdingen di
e teonderscheidenzijntegenoverde Iaatnegentiende-eeuwse
decadentie.

Verschillende houdingen ten aanziqn van de
Iaatnegentiende-eeuw se decadentle
Een eerste houding ten opzichte van de decadentie die kan w orden gevonden,is dievan de groep pessim istische intellectuelen enw etenschappersdie

de 'tekenen desvervals'overalom zichzagenopdoemen.Zi
jwarenhetdie
hethuidige idee overde stem m ing die aan heteinde van de negentiende
eeuw heerste grotendeels bepaald hebben.'

Een belangrijke vertegenwoordigervan deze houding was schrijverMax
Nordau (1849-1923),die metEntartung in 1892-1893 een boek schreefwaar
hetpessim ism e vanafdroop;de w esterse beschaving was volledig ontaard

enin alleopzichtengedoemd ten onderte gaan.Andere pessimisten zi
jnte

vinden onderlaatnegentiende-eeuwse bi
ologen,medici,criminologen,sociologen en antropologen.Erw erd doordeze w etenschappers uitgegaanvan de
evolutietheorie,die behalve op de natuurook op de cultuurvan toepassing

zouzijn.AIsde beschaving in hetevolutieproces steedsgecompliceerder
werd - anal
oog aan hetontstaan van steedsgecom pliceerdere organism en in
de natuur-,dan w erd hetvoorsteeds m inderindividuen haalbaarom de
nieuw e standaard voorhetbestaan te halen.M en vieldan terug in Iagere

Ievenswijzen:mendegenereerde.(Botermanen De Rooy 1999,voornameli
jk
pp.17-38)All
erl
eiuiterli
jke kenmerkenvandemenswerdenaangehaaldom
aantetonendatditookdaadwerkeli
jkzowas:defrenologie ('schedelkunde')
w as een van de w etenschappen die hiertoe beoefend w erd.Ook analyses
van de m oderne stad en haarbevolking bevestigden de degeneratie in het
culturele evolutieproces:de crim inaliteitsteeg hiersterk,en de hogere klassen degenereerdendooreen steeds grotere hang naarhedonisme en zel
fver-

rijking.Hetaantalmensen in de hogere klassen datleed aan nerveuze
aandoeningen- voornameli
jkvrouwen- steeg sterk,en overalgrepengeslachtsziektenaIssyfilisom zich heen.De zedeli
jkheid wastanendeende
beschaving wasgedoem d totondergang:aan alle m ateriële vooruitgang was

geestelijkedegeneratieinherent.Dehoudingvande hierbesproken intellectuelen istezienalseenkri
tiekop hetburgerli
jkbeschouwde vooruitgangsgeloof,datgezien de gesignaleerde om standigheden m oesthebben gefaald.

Dateendergelijke kri
tischehouding ookin Nederland te vindenwas,bewi
jst
de vol
gende uitspraak van Frederikvan Eeden (1860 - 1932):
De uitgezogen behoeftigen worden onwetend en r&G de gem ak-

kell
jkIevende uitzuigersworden vadsig,ofbrooddronken,ofgeldgierig,ofbekrom pen en trots,ofzenuwziek dooreen overprlkkeld

onharmonisch IevenI...1W (Ieven allen,allenz/
)'
nmedeplichtig en
w/
)'allendragendestraf.(Ibidem,p.36,uitspraakafkomstig uitVan
Eeden,W aarheenIevenwij?,1898,p.22 en25)
Nederland Ieek volgens Piet de Rooy in Op de grens van lw ee culturen,
Nederland en Duitsland in hetfin de siècle (ibidem ,1999)overigens m aar
matig geïnfecteerd m etondergangsstemm ingen.Publicaties van bui
tenl
and-

sewetenschapperswerden in de Nederlandse tijdschriftenvaak metgrote
belangstelling gevolgd,m aarsom s zw aaroverschatverkl
aard.De titel'een
dom boek'w aarondereen recensie van hetin 1893 aIs 'Ontaarding'vertaal
de w erk van Nordau in DeAm sterdam m erverscheen,Iaathiervan iets door-

schem eren (ibidem ,p.24).Hetm erendeelvan de Nederlanders w as eerder
binnen de derde hier nog te onderscheiden groep te scharen,zel
fs Van
Eeden,ondankszi
jnsom s harde aanklachten.Een tw eede te onderscheiden
groep w erd gevorm d doorm ensen die onderinvloed van de vermeende

geesteli
jkeverloedering hun heilzochten bijnieuwe mystieke ofpseudom ystieke strom ingen.Te denken is aan hetSaint-sim onism e,de W agnerverering,hetholism e,het occultisme,hetspiritism e en het sym bolisme.
Vooralde eerste tw ee oefenden hun aantrekkingskrachtuitop grote groepen
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mensen.Deze 'geestelijkedwalingen'vormdenvoorde hi
erbovenbeschreven cultuurpessim isten reden te m eerom te denken dathetgedaanw as met
de m ensheid.Naasthetgew one volk kregen ook w etenschappers steeds

meerinteresse in geesteli
jke zaken.De menselijke psychewerd hetonderwerp van diepgravend onderzoek,w aaruiteraard de naam van Sigm und
Freud aan te verbinden is.De gedachte kw am op datvoorgezonde 'Iicha-

men'(menselijk dan weImetaforisch te gebruiken aIs 'maatschappelijk')
gezonde geesten noodzakeli
jkwaren.Doorhetontwikkelen entoepassen
van allerhande therapeutische m ethoden,w aaronderpsychoanalyse en hyp-

notherapie,probeerden de wetenschappers de menseli
jke geestweer
gezondte krijgen.
Hetderde te onderscheiden standpuntw erd ingenom en doorhen die onder

invloedvandevermeende kritieketoestandwaarinde modernemaatschappi
j
verkeerde,alles in hetw erkstelden om deze te verbeteren.Politicirichtten

hiertoe nieuwepolitieke partijenop,engeëngageerde burgersen kunstenaars namen di
verse initiati
even.Hetstreven naar'gemeenschapskunst'dat

gemeengoed wasonderde kunstenaarsdiezichin 1890 verenigden intijdschriftDe kroniek is hiereen voorbeeld van.
De Rooy betoogtdatin Nederland verschillende stappen w erden gezetrich-

tingeenrechtvaardigere samenleving.Aandeene kanthadjemensendiede
maatschappijdoormiddelvan persoonli
jke initiatieven(bijvoorbeeldarmenzorg)en doorgrotere politieke aandachtenw etgeving waarnodig w ilden ver-

beteren.Anderzi
jdswasersprake van een groepmensendie haarradicaal
wilden veranderen- watbi
jvoorbeeld de nieuwe politieke deelnemers,de
socialisten,voorstonden.Van Eedenis metdeactiesdiehi
jopzijnbovengenoemdedoemdenkenlietvolgen,indetweedecategorieteplaatsen.Hi
jwas
afgestudeerd in de medicijnen,en hing hetidee aan datmaatschappelijk
onrechtende moderne levensstijleen ziekmakend effectop de menshadden.Om hettijte keren moesteenaantalzakendrastischveranderen:de
levensstijlmoestweereenvoudigworden en iedereen zou weermoeten
gaan w erken vooreigen behoeften.Ditprobeerde Van Eeden te verw ezen-

Ii
jken dooroprichting van de 'vestiging W alden'z,dievan 1898 tot1907 bi
j
Bussum bestond (http:
//www aiisg.nl
/bw sa/bios/eeden.html).Verderw as Van
Eeden aIs arts geïnteresseerd in nieuw e behandelm ethoden aIs hypnose en

gaathijhiermeefei
telijkookmee indegroeiendeaandachtvoorhetgeesteli
jke.Zi
jn roman Fan de koelemeren desdoods (1900)isdeelsgebaseerd op
de ervaringen metpatiëntendiehi
jmetdenieuwe methodenhad.
Ten sl
otte kan een vierde houding ten overstaan van de verm eende m aat-

schappelijkedegeneratieaangegevenworden;dieVanpositieve waardering
vandedecadentie als een uitzonderli
jkvruchtbarevoedingsbodem voorde
kunsten.Deze artistieke w aardering ging vaakgepaard meteen afkeuring van

de burgermaatschappijwaarinallesnuttig,winstgevenden voorui
tgangsgezind moestzijn.Deze afkeerisvolgens Goedegebuure grotendeelstoe te
schrijven aan degevolgenvan de emancipatievanschrijversonderinvloed
van de groeiende 'literatuurindustrie' (Goedegebuure 1987,pp.36-56)

Steeds meertijdschriften werden opgerichten erkwamen steeds meer
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broodschrijversnaarParijs.Schri
jversdiezich bedreigdvoeldeninhuneconom ische en artistieke autonom ie isoleerden zich.O m hun ongenoegen te

uiten,zettenze zichafvande maatschappi
jdie hen hun plaats had ontnom en.M ethetbetrekken van de i
voren toren waren het'I'artpourI'art'en het

decadentisme geboren.Een prachtige citaatvoIafkeervan de burgerlijke
vooruitgangsmaatschappijisafkomstig van de godfathervan hetdecadentisme Theophile Gauti
er3:
> a!praatu van vooruitgang?- Ik weeàheelgoed datu m e zult
gaan zeggen datereen Eerste en een Tw eede Kam eris,datm en

hooptopalgemeenkiesrechtin denabl
jetoekomst,endathetaantaIvolksvertegenw oordigers zaIverdubbelen ofverdrievoudigen.
Vindtu daternog nietgenoeg tegen hetFrans gezondigd w ordt

zoalsdaarop hetnationalespreekgestoelte,enz/
l'
nzenog nietvoltallig genoeg om datm inderwaardige klusje op te knappen? Ik
begrl
jp nauwell
jks iets van hetnutom àwee-ofdriehonderdprovincialen in een houten schuurte stouwen,m eteen doorFragonard
beschilderd plafond,om hen te Iaten knoeien en broddelen aan ik

wee!niethoeveelabsurde enafschuwelljkewetten.(Ibidem,p.42)

AIs meestui
tgesprokenantiburgerli
jke schri
jverin Nederland moetLodewijk
van Deysselworden genoemd.Ookhijhad blijkens de volgende uitspraak
weinig op metdeburgermaatschappijenhaar'problemen':
>aàkan hetm/
)'schelen ofde wereld ten ondergaat,heb ikniet
genoeg aanm/
l'
neigen,voordenkorten !/
)'
J vanml
jnIevenl>aàza/
ik m/
)'metstelsels en vraagstukkengaan bezighouden,Iaten de
turfm akers en katoenspinners de deftige Iuim aares op hun kop
geven en op hun beurtde w ereld eens regeren,datis weIaardi
g,

'tzaIvooreven eenIeukgezichtz/
)'
n.(Anbeek1999,pp.59-60)

Hetdecadentism e en Couperus
Zoals hierboven aangegeven,zou hetdecadentisme volgens Goedegebuure

haarwortels vooralhebben in de gedwongen emancipatie van schrijvers
onderdruk van de 'literatuurindustrie' W atde periodisering betreft,ziet
Goedegebuure hetdecadentisme nietzozeeraIs een ui
tgesproken beweging
aIs hetsym bolisme,maarmeeraIs een strom ing die zich in de I
aatste decen-

niavan de negentiendeeeuw onderverschillende schrijvers invariërende
mate manifesteerde.Dientengevolge kan een schri
jverdie,ofeen werkdat
ineerste instantiebijeenspeci
fiekebewegingonderte brengenis,decadentistische trekken vertonen.Zo ook De boeken derkleine zielen.Ditboek is

voornameli
jkals 'naturalistisch'getypeerd;Ton Anbeek spreektzelfs van
''één van de toppunten van hetNederlandse naturalism e''.(lbidem ,p.93)

Verderop zaIblijkendatui
tdethematiekende personages in hetboek66k
eenduidelijkverband metdecadentie enhetdecadentismete leggen is.
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In hetdecadentism e speeltverderhetkunstmatige een grote rol:waren

bijvoorbeeld de romanticimethunindi
vidueleverbeeldingnog reikende naar
eenmetafysi
schewerkeli
jkheid(Schoonheid),inhetdecadentismewordtdie
verbeelding voornamelijkgebruiktvoorhetcreërenvanwelbewuste kunstmatigheid.HetdecadentismewiIhierbi
jindienststaanvanenverwijzennaar
niets anders dan zichzelfen is hierm ee een uiterste consequentie van de

romantische Ieus'I'artpourI'art'.InhetvoorwoordvanOscarW ilde's-bijui
tstekdecadentistische - The picture ofDorian Grav (1891)staan enkele aforism en,di
e w eIspeerpunten van hetdecadentism e genoemd kunnen worden.
Enkele voorbeelden hieruit:''Those w ho find ugly m eanings in beautiful
things are corruptw ithoutbeing charm ing,This is a fault.Those w ho find
beautifulm eanings in beauti
fulthings are the cul
tivated.Forthese there is
hope. En:''There is no such thing asa m oraloran im m oralbook.Books are

wellw ritten,orbadl
y w ri
tten.Thatisall.'(W ilde 1994,p.5)Vooralde laatste
uitspraak is tekenend voorhetdecadentistische gedachtegoed:om datde

kunstnietsandersbeoogtdan kunstte zi
jn,moetvooraldemoraalerbuiten
gelaten worden,en is alleen nog overde inherente kw aliteitvan die kunst
iets te zeggen.
De kunstm atigheid is in decadentistische Iiteratuurondermeerte vinden in

een fl
amboyante schri
jfstijlmetveelwoordkunst.Couperus iseen schrijver
die hierin uitmuntte;wiezi
jn boeken Ieest,bel
andtineen totaalvreemd Iiterairuniversum (watnietalleentoeteschri
jvenisaandedateringvanzijnboeken).Enkele voorbeelden hiervan zullen in verderop geciteerde passages uit

Deboeken derkleinezielente zienzi
jn.
Eenduideli
jkantiburgerlijkelementinhetdecadentisme vormtde uiterlijke
verschijning vande meeste vande decadentistischeschrijvers.Goedegebuure zegthieroverhetvolgende:

Dittvpe onderscheidtzich radicaalvan de burgerop hetm eestin
hetoog springende punt:datvan de uiterl
ljke verschl
jning.Is de

burgerll
jke habitus ereen van conventies (en binnen enkele decennia ook van confectie),de Jandy m aaktvan kleding,houding en
gedrag een zorgvuldl
'
g uitgebalanceerd kunstwerk m etstriktexclusiefkarakter I,..
1Deantlburgerll
jkheid om vattevenseenaristocratisch
i
deaal
dat
m
en
heef
t
v
an
de edelman onderhetancien re'

glme,
'een doorde om vang van z/
l'
n bezitvan financiële zorgen
vrl
jgesteldpersoon,die dezedell
jkeplichtheeftzich teonthouden
van elke beroepsuitoefening.(Goedegebuure 1999,p.51)

Ook Couperus is aIs een dandy te beschouw en.Een van de anekdotes die

overzijn openbare optreden bestaan,isdathijbijhethouden van Iezingen
alti
jd een aronskelk naastzijn spreekgestoelte wenste te hebben staan.
Behalve schri
jven heefthijnooitenig beroep uitgeoefend,en hoewelhi
j
somszijnuitgevermoestverzoekenom eenvoorschot,zi
jngeldelijke zorgen
hem wegens een erfenis van zi
jn ouders veelalvreemd geweest.Ook is
bekenddathi
jalti
jdonberispelijkgekleedging enervan hieldtefl
anerendoor
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illustratie NicoleFeijts

zi
jngeboortestad Den Haag enandere stedenaIsNice,Rome en Florence,
waarhijveelvuldigbivakkeerde.Tekendvoorzi
jnsmetvrees,washetfeitdat
hi
j,waarhijmaarkon,handschoenenaanhad.W e zullendezesmetvreesook
in een van de personages in De boeken derkleine zielen aantreffen.Verder

zouCouperuszich altijd overdadig parfumeren,en sommigenmenenzelfs
dat hijhomoseksueelwas (hoewelhijwas getrouwd, met zijn nicht).
Tegenwoordig is ditnauwelijks schokkend te noemen,maartoentertijd
behoorde homoseksualiteittotdevoorkeurenvandedandy,juistomdathet
als iets tegennatuurlijks,pervers en schokkendswerd gezien.Openbaar
homoseksueelwaren in die ti
jd maarweinig mannen en zijdie ergeen
geheim van maaktendedendatvaakui
tgezagsondermi
jnendeovertuigingen.
OscarW ilde (1854-1900)is waarschijnlijk de bekendste (homoseksuele)
dandyooit.In Nederl
and isJacob lsraëlde Haan een bekend voorbeeld.
OverCouperus zegtGoedegebuuredathi
j'zondereni
ge twi
jfelonzegroot-

ste decadent'is.(Ibidem ,p.69)Hugo Ayl
va,hoofdpersoon van de autobiografisch geachte rom an M etam orfoze (1897),doet ui
tspraken overeen door
hem m etenig genoegen ervaren ondergangsstem m ing,m aarbovenalm ani
-

festeertCouperus'decadentismezich in zijnvoorkeurvooreen decadente
thematiek.DoorGoedegebuure wordtin verband hi
ermee De berg van Iicht

(1905-06)- zich afspelend in hetontbindende Romeinse keizerrijk- ui
tgebreid behandeld,en ik zaInu hierDe boeken derkleine zielen gaan bespreken.

De boeken derkleine zielen en de decadentie
De relatie van hetbovengegeven kaderm etDe boeken derkleine zielen is

mi
jnsinziensvooraltevindenindedecadentethematiek- hetvervalvaneen
fam ilie -,in de personages in Couperus'roman en in de visie die Couperus
erop nahield watbetreftde decadentie,zoals inzijnrom an valtte Iezen.Om
deze gedachtegang te staven zaIik eersthetdegeneratiethem a in Couperus'
rom an behandelen.Daarna zaIik een aantalpersonages koppelen aan de
verschillende houdingen ten overstaan vande decadentie zoals hierboven uiteengezet.Afsluitend volgteen beknopte eindoverweging overwathetboek

aIsgeheeloverdecadentie lijktuitte dragen,enoverCouperus'mogeli
jke
bedoeling hierm ee.

De degeneratie van een fam ilie
In De boeken derkleinezielen staatde fam ilie Von Low e centraal.Deze fam ilie i
s doorhaarbestuurl
ijke binding metIndi
ë insociaalopzichtte pl
aatsenin

hoogburgerlijke regionen.VaderVonLowe isgouverneur-generaalgeweest
te Bui
tenzorg,waarde familie Iangeti
jd heeftgewoond.Rigide,maarongeschreven regels,sturen hetsoci
ale leven van de fam ilie en haarkennissen.
Zorgvuldig wordtbekeken w ie waarwordtuitgenodigd (en vooral:wie niet),
w atm en w aaraan dientte trekken,w elke 'coterieën'w eIen nietm etelkaar

samen kunnen,inwelkevolgorde bi
jwievisitekaartjes'gepousseerd'moe-
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ten worden en hoe Iang elke visite zou moeten duren.Uiteraard w ordtover

hetreilen enzeilenvanditallesheviggeroddeld,onderandere bi
jdewekeIi
jkse 'avondjes'die mamaVon Lowe organiseertom haarfamilie bijeen te
houden.Op een van die avondjes vindtde roman zi
jn aanvang:hetis de
avonddatdochterConstance najareninhetbuitenlandte hebbengewoond
haarrentree m aaktin Den Haag.Doorde hele fam ilie w ordthaarscheiding
van een vriend van de dan overleden vaderVon Lowe aIs een schande
beschouw d,eenste m eerom datdeze is voortgevloeid ui
teen affaire metde
manw aarmee ze nu terugkeertin Den Haag:baron HenriVan derW elcke.
M etdeze baron isbloed van buiten de stand van de Van Lowes in defam ilie
terechtgekomen:de fam ilie Van derW el
ckeisadelli
jk,rijk,woontlandelijkin
Driebergen,heeftslechts één zoon (Henri
)enisbelijdend gereformeerd.De
Von Lowes houden nietzo van opzichtige godsdienstigheid,m oeten flink

rekenenom de standopte kunnen houden,hebben achtkinderen,enzijn
sterk gebonden aan Den Haag.
Overigens zaIde bloedverm enging van de tw ee 'standen'in de persoon van

Addy (de zoon van Constance en Henri)de enige hoop op een toekom stvoor

de beidegeslachten bli
jkente zi
jn.DeVanderW elcke'szouden zonderAddy
ZJ
i-n ui
tgestorvennaHenri'sdood,endeVon Loweszoudentotaalzijngede-

genereerd.Dezedegeneratieis mooitevol
genaande handvandewekelijkse avondjesbijmamaVon Lowe.Hoeverderde romanvordert,hoe minder
mensen op de avondjes komen opdagen en hoe grimm igerde sfeerer
wordt.Defamilie diemamaVon Lowezograag bijeenhadgehoudenval
tui
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een.Di
tisvoornameli
jktew i
jten aan (zenuw lziekten,doden en zelfmoord
onderde fam ilieleden.M aarook de spanningen na Constances terugkeer,
tussen starre en som s hypocriete gedragscodes en onvoorwaardel
ijkefamiIieliefde m aken hetde fam ilie onmogel
ijkopoudevoetvoorttegaan.

Inhetbestekvanditartikelis hetui
teraard nietmogeli
jkalle elementen di
e
opvervalvandefamiliedui
den,tebespreken-erzijnerbovendiennogalwat
te vinden in de 666 pagina's tell
ende rom an.Ik zaIm e daarom beperken tot
tw ee kenmerkende gevallen.Om te beginnen is erde zelfm oord van een

broervanConstance,Gerrit.Uiterli
jkisdezemaneenenalgezondheid.Hi
jis
groot,blond,Iuidruchtig,joviaalenhi
jis ritmeestervanberoep.Hi
jheefteen
gezond 'vrouwtje'en negengezondeblonde kindertjes.Iedereen zi
etinhem
een volkomen solide en gezond figuur.M aaronderde oppervlakte van deze

ui
terlijkheden broeitietsin deze man,''een grote,dikke worm;een beroerd,
groot,dikbeest,en datinzijnbodywroette metpoten,datinzijnrugzat,en
hem Iangzaam opvrat,iederjaarmeer,hetverdomde,Iamme gedierte.''
(Couperus 1975, p. 348) In deel drie van de rom an, getiteld
'Zieleschem ering' zien w e GerritIangzaam w aanzinnig w orden.Deze waan-

zinkomt'als eengrote,dikke worm 'van binnen uithem en kri
jgtextravoedingdoorhetverzwijgenvandezeaandoeningvoorde buitenwereld.
Een angstschootdoorhem heen (...1En hetheelvreem de voor

hemzelfwas datz/
)'n gedachte een diep geheim was,waarvan
Adeline,z/
)'
nmoedezz/
l'
nbroedersenzusterszelfsnooithetminste
zouden veronderstellen,omdath/
)*uiterlljk waseen stevige,ruwe
kerel,een soortvan Germ aan,een beschaafde barbaaz 1...1Iuid van

Stem ,>a!vulgairvanaardighel
'
d,een Iuide vulgaritel'
tdieh/
)*nog
overdreefuiteensoortvanintuitieveblague,aIs wilde h/)'z/ch verbergen.En het>aszo:h/
)'verborg zich,h/)'wasonzichtbaar;niem and zag hem,niem and kende hem - noch vrot?G noch fam ilie,
noch kennissen niem and kende hem in de vreem de duizelingen

en flauwtes,dieplotselingz/
)'
nbrein aIs Ieegden,aIsvloeide alhet
bloed eruit;(...1Niemand kende hem,zelfs z/
)'n vrouw niet,die
naasthem Iag,in dezware drukkendenachtmerrie,aIsh/
)'naIang
wakkerte hebben gelegen,insoesde,totde bergstapell
bgen en

rotslawinesgrl
jnzend wogenop z/
l'
nhersenen.(Ibidem)
ErisinGerritsprake vaneen contrasttussen uiterli
jke krachten innerlijke
zwakte,waarbi
jhetzwakke overwintindedaadvanzijnzelfmoord.Gerritis
hiermee de personifi
catievanhetvervalvandefamilie Von Lowedie ui
terlijk
nog enigeti
jd consistentIijkt,maardi
e innerli
jkinfei
tezijnnoodlottegemoet
treedt.Andere familieleden die aan onderdrukte zenuwzwakte Ii
jden zijn
onderandere broerErnst,die visioenen heeftvan 'Zielen aan kettings'die

hem uitzi
jn slaap houden,zus Bertha,dieal
tijd maarmethaarogenaanhet
knipperenis,ennichtje MarietjeVan Saetzema,eenzwak,stilmeisje:
IzijwaslIang enbleekenz/
)'scheen plotsomhoog in hetgrauwe

Iichtte bloeien aIs een Ielie van treurighel
'
d#hetwitte hoofd geknakt

aan de hals,eenbeetjeschuin.1...1In debeweging van de Iange
armen,vandeIangemagerehandenwasa/seenIomekwljning van
anemieI@:@1Zesentwintl
'
gFIeekz/
)'7bnge6waserinhaarfletse ogen
een onschuld aan alle passie,aIs een onm achtom ooitvrouw te
worden,ofde zinnen van haarverlelie-den m eta/stervingen in der

stengelen buigingen.(Ibidem ,p.560)
Een tw eede elem entvan de decadente thematiek in De boeken derkleine
zielen vorm en de vele toespelingen Op degeneratieprocessen,nervose en
ziekten in de fam ilie.In hetbi
jzonderAddy,di
e medi
ci
jnen isgaan studeren,

analyseertdetoestandvanzijn familieveelvuldig.Hijisdanookeenwetenschapper,w aarvan ervelen,zoals w e hierboven gezien hebben,uitgingen

van een biologisch gedetermineerd degeneratiemodel.Zijnmening overzijn
zieke fam ilie heefthem uitposi
tivistische overw egingen doen besluiten te

trouwen meteen meisje datdanweInietvan zijn stand,maarweIgezond,
m ooien norm aalw as.
erpZI'
eh/
'
er.
'eris gezondheid...terwl
jlh/
)*ze allenziekzag,dez/
)L
nen/naarIichaam /naarziel...zo ni
etzwaarIl
jdend,toch allen aan-

getastofaangezweemd doorde nevrose van hun à/
)'
JEwaser1een
willentotvoorbeeldstellen,z/
)'
nvrouw Mathilde.zienu,hieriseen,
die isgezond en die is eenvoudig wantzo zag h( haarzielen
Iichaam.Omdath/
)'haarzozag,hadh/
)'voorhaargevoeld de Iiefde,
die hem tothaargedrongen had-zl
jnzielgaande die richting van
posltivisme,en materialisme,die naz/
l'
nstudiën op datogenblikde
mvstiekinz/
)'
nzielm eesterwasgeweest.(...)Inzulke ogenbll
kken
zag h/)'hetzo:dewereld,demensheidvernieuwddoorzorgvuldige
'

selectie;hetfrisse bloed voorde toekomstbloeiend aIs m etweel-

derigerozenbloei diedeziekell
jke Ielies van denervosezouoverweldigen.(Ibidem ,p,533)
Ook deze M athilde heeftzo haarbedenkingenoverde kritieke toestand waarin de Von Lowes verkeren.Nadatde fam ilie in Den Haag is uiteengevallen doorde zelfm oord van Gerrit,doorhetsterven van de man van Bertha,door

hetdementerenvanmamaVon Lowe- zi
jn Constance en Henriin hethuis
van de overleden ouders Van derW elcke in Driebergen gaan wonen,De

vrouw enkinderenvanGerritwonenbijhenin,netalsAddymetMathildeen
hun kinderen,en broerErnsten nichtje Em ilie kom en vaak Iangs.Addy fungeertvoorallen als huisdokter,iets watM athilde hevig irri
teert.Hetliefstzou

zijmethaarman een eigen huishouden beginnen in Den Haag,waarhij,
omdathijweIeens 'watmensen hypnotiseerde' een goedverdienende
modedokterzou kunnen worden.Ze voel
tzich eenvreem de in hetgrote huis
in Driebergen,totaalnietgew aardeerd,tussen m ensen van eengeheelander
sIag:

0,die Uan Lowes;z/
)'haatteze eigenll
jkallen -z/
)'gezond voelde
zich van eenanderraslEn >asAddvzelf,aIsz/)'
n vaden ookniet
#ezond,eenvoudl'
g gezonden flink,-eenmooiejonge kerel,-een
man,ookalwash/
)*waàouwell
jk-enhadh/
)'weIietsvanhetbloed
vanz/)'
nmoeder;wash/
)'wel,inhetminstookmaaceen van Lowe,
metalhunzenuwen,hunziekz/
)b,hunhalfgekz/
l'
n-zo morbide
hunallergestellen,datz/
)'ze geen van allen kon uitstaanl(...1Bah,
ze walgde ervan,van die altljd zieke,halfgekke familie van haar
schoonm oeden die zich had genesteld in hun huis,en gelukkig,dat

z/)'inAddveenvoudig een Uan derW elcke vond- baron Uan der
Welcke- een gezondejongen uiteen gezonde normale familie.
(Ibidem ,p.570)

Persqnages in 'De boeken derkleipe zielen'en hun
houdlngen tegenoverde decadentle
Naastde them atiek,kunnen verbanden m etdecadentie in De boeken der

kleinezielenookgelegdwordenviade personages.Indeze personageszi
jn
verschillende houdingen ten aanzien van de degeneratie van de fam ilie,en

vanhetvervalvande maatschappi
jaIsgeheel,tevinden.Ikzalhierdie personages bespreken,die aIs exem pl
arisch in hun houding tegenover'verval'kun-

nenwordenbeschouwd.AchtereenvolgenszijnditPaulvonLowe (eenbroer
van Constance),M ax Brauw s (een oude studievriend van Henri)en Addy.
De houding van Paulis het beste te typeren aIs die van de decaden-

ttistischle kunstenaar.Hetgeldwaarvan hijIeeft,is heterfdeelvanzijnvader
werkendoethijniet.W athi
jweIdoet,isflaneren in kostbare outfits,waar
bijnaalzi
jngeld aanopgaat,enfilosoferenover'demenselijkeell
ende'ende
schoonheidvanzi
jneigenverbeelding.Hijki
jktneeropde rigide regeltjesdie
in hetsociale Ievenvan zi
jnfamilie gelden:hetIevenvan'de kleinezielen'
Hetalledaagse Ievenen de maatschappi
jverfoeithijom hun Ielijkheid enhij
heeftIastvan een ernstige vorm van smetvrees.Niemand behalve hijzelf
mag de kamerswaarinhijwoontschoonmaken,eneensbekl
aagthijzi
chbij
zijn zus omdatde meid van zijn hospita ''vuile handen had enIzijnlIakens
-

eens naarui
en stonken.''s

>a!ikde menselljke ellendenoem,bepaaltzichnietalleen totde
socialekwestie,maartotalles,totalles...I...1Alles wat'Iell
jkis,
VIes,modderig,grauG abnormaaluiteen bl
jzonderstandpunt...
datismensell
jkeellende.&/
)'
ka/die winkels,waarjewat'koopt...of
'

nietkoopt...van prullige industrie,waaraan bloed kleeft- dingen

die7'
ebeweertnunodig tehebben voor# huis. datis mensell
jke
ellende.Hetisallemaal/e//
)'
ken nasleep van eenziekell
jke beschaving...Zie om 7'
e heen,die grote Ietters,die Iiegen,die helle recla-

meplaten...datismensell
jkeellende.Deeen houdtde andervoor
de gek,en datis zo iets stelselm atigs gew orden datniem and er

eigenll
jk inloopt. I...1 Dat sleept zich voort, l'
ndividueel, een

gem iddeld m ensenleven dooL Hetis alles vies,gem een,onop-

recht,egoiàt,/e//
)'
kenmensell
jkellendig.Jedenkt,datikeenpessim istben?0,neen.Ik ben een idealist ikzie alles roze,in mljn
eigen.M /
)'
n verbeeldl
bg is zo,datik alles zie blank en goud en
b/auG a/s antieke standbeelden in tem pels tegen bl
auwe Iuchten

goudenzon.MaaraIsikuitm/
)'
n verbeelding zie,ishetallesmense//
)'
ke ellende.(Ibidem,p.64)
Enzo gaatPaul's m onoloog tegen Constance nog weIeven door.W anneerin
hetvierde deelvan De boeken derkleine zielen zow atde hele fam ilie Von
Low e ui
tDen Haag isweggetrokken,verlaatookPaulzijnkamers.Destadis
hem tevi
esgeworden,enhijgaat'buiten'wonen,vlakbi
jHenrienConstance
in Driebergen.De roIvan Paulin hetboek is die van de observerende buiten-

staander.AI'filosoferend'reduceerthijde zakenwaaraan doordefam ilie,
althans in hetbegin van de roman,nog veelbelang wordtgehecht- de pro-

blemen metde rehabilitatie van Constance bijvoorbeeld - totniets.Ook
Constance heeftsteeds vakerhaarbedenkingen overhetbel
ang van alle rigide regels en toestanden in haarfam ilie.Aan heteinde van hettw eede deel,

'Hetl
ateIeven',iszemethaarmanenkindopeenvandeavondjesbijmama
Van Low e.Ze is hetbeu om doorhaarzus Bertha afgew ezen te worden op

de high societvfeestjes diedeze vaakmethaarmanorganiseert,omdatzi
j
daardoorhaarachtergrond problem en zou veroorzaken.Om datuitallerlei

geroddeltoch alblijktdatConstancezich aan hetHofzalwillenopdringeneen ondenkbare actie vooreen 'gevallen vrouw 'aIs Constance is -,zetze
Bertha op deze avond voorhetblok:ze eistdatze wordtuitgenodigd op één

van Bertha's 'jours'AIsze ditheeftgedaan en ereen ernstig uitde hand
Iopende woordenwisseling tussen Henrien Bertha's man is ontstaan,vraagt

zezichafwatheteigenli
jkvoorzinheeftzichzo intespannenvoorhaarsocia1e positie:

waarom spreekikzo...denk ikzo...wilikzo...>atdoe ikklein...

Eigenlljk...ach,eigenll
jk...>aàkan m( datalles schelen...Die
mensen...en wa!ze denken...en waàze schrljven...enpraten.Is
datIeven....
?Is datalles....
?Is erniets anders.,,?(1bidem ,p.195)
Nu is Constance op geen enkele m aniereen decadentistische visie toe te

schrijven,maarhetgegeven datzijinde Ioopvan hetverhaal,netaIs haar
broer,de betrekkelijkheidvan bepaaldedingengaatonderkennen,is mi
jns
inziens een aanknopingspuntvoorde visie van Couperus die hi
jhiermee
heeftw illen uitdragen.

Hettweede personage datexemplarisch is in zijn houding tegenoverde
decadentie isMaxBrauws.Hijiseenwereldverbeteraarin harten nieren,
sterkbegaan methetIeed van de mens in hetmoderne Ieven.Zijnvaderis
een industrieelin hetnoorden van hetIand,en beoogd w erd dat Brauw s in

zijn voetsporen zou treden.Maarhijwilde Iieverstuderen en deed ditin
Leiden,waarhijHenriIeerde kennen.De twee mannen komenelkaarindeel
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drie van Deboeken derklei
nezielennajaren weertegen,alsBrauwseen
toerdoorEuropa maaktmetbevl
ogen Iezingen over'De Vrede' Hijis hier-

meeop hetmomentdatHenrien hi
jelkaarontmoetenin Den Haag aangeIand.W atBrauw s'ideeën over'De Vrede'nu precies inhouden kom tniet

naarvoren inhetboek.W elwordtduidelijkdatBrauwseenergsociaalbewogen m an is:
De onrusten de smachti
ng hadden hem a/!/
)'
J vooruitgestuwd,de
wereld Joo6 en ze hadden beide hem Iaten zoeken,zowelvoorzich

aIs voorallen,wantzo h( voorallen gevonden had,had h/
)*ook
gevonden voorzich.Z( hadden hem,de onrust,de smachting,
Voortgestuwd naarde grote centra derm etropolen,naarde zwarte
som berhel
'
d van de Engelse en D uitse fabriekssteden,naarde

M oezjiek-ellende in Rusland,naarde uitgehongerdebevolkingen
van S/
'
c/'
//
'
J - in een navrantverlangen te weten,te hebben gezien

doorzien,ondervonden alle ellende van de wereld.(Ibidem ,p.301)

Z/
)'
n geest,geschoold in de kennis derboeken,zag ookhetIeven
zelfin,Ieerdehetkennen,doorgrondde hetmeteenoogopslag.H/
)'
zag de wereld,h/
)'zag haarslechtheid,haaregolàme,
'haarontzag//
)'
k,afgoddell
jkgrootgehuichel
,vooral.(lbidem,p.302)
Brauwsheeftoverigens nogalzijnbedenkingenoverde impactvanzi
jn ideeen,envraagtzichofzi
jooitafdoende zullenzi
jnom dewereldteverbeteren:

Zou ervan z/
)'
ngedachte,vanzln daad iets bll
jven drljven in die
Iagereatmosferen van de Il
jdende wereld,dan, washl
jzekeczou ditzo kleinz/
)'
n,atoomklein,dathl
jzelfhetnietbespeurde.
.aIs
een stofje,zwevend doorde onmetell
jkheid van de toekomst.
M isschien zou dan hetstofje een korrelblljken te z/
)'
n#
'en,greintje#
'
m eebouwen aan de vastheid van hetIdeaal...M aaralware ditzo,

zoklein#zo weinig scheen hem toe z/
)'
ngedachte,z/
)'
n daad en de
mogell
jke nawerking van beide,dathethem vulde m etnederigheid.(Ibi
dem ,p.303)

Ookhierinisi
etsvanCouperus'visietelezen,alseentwijfelenaandezinvan
politiek-maatschappelijke betrokkenheid.
AIslaatste zaIiknuAddy'splaatsin dedecadentiekwestiebespreken.Zijn
houding tegenoverhetvervalvanzi
jn familie ishierbovenaldeelsaangegeven:hijheeftvanuitzijnmedischeachtergrond hetidee dathetvervaldoor
m iddelvan posi
tivistische m ethoden ten goede iste keren.Erroertzich echternog ietsanders in hem .Ditis een krachtdie hem in staatsteltdoormiddel
van hypnose mensen te genezen,endie hem voorzietvan 'hetheilige w eten'

(watookdetitelvan hetvierde en l
aatstedeelvande roman is).Hetin zijn
zi
elnaastelkaarbestaanvanpositivismeenmystiekspli
jtenAddygeesteli
jk:

Fwee voelde h/
)'in zich:de gewone,normale,praktische,een
beetje vroeg-oudeernsti
gejonge man van wetenschap en dokten
'

05 In die zieleen tweedeziel:eenzielvoIgeheim zinnighel'
d,godde-

/(konbegnjpell
jk,een zielvoIvan mvstiek,eenzielvoIvan ondoorgrondell
jkekracht,krachtuitwelke een f/tphde schoot,datheilzaam
was aan velen.(lbidem ,p.572)
ln de keuze die Addy aan heteind van de rom an maaktom terug te keren

naarzijnfamilie in Driebergen,enzi
jnvrouw in DenHaag te verl
aten,is een
overgaveaan zi
jn mystieke inborstte zien.Hijwas in eerste instantie met
M athilde m ee naarDen Haag gegaan om haarw ensvan een eigen huishouden,w eg van de zieke om standigheden in Driebergen,te volgen.In Den
Haag was Addy op haaraandringen een succesvol'm odedokter'geworden,

dieeen ri
jkeclientèlebediendemetzijnhypnosemethode.Hijwordthierechterdoodongelukkigvan,ietswatMathilde nietkanbegrijpen.Hijzietin dat
zi
jn posi
tivistisch beargumenteerde huwelijkeenfarce is,endathi
jvoorzichzel
fzaImoeten kiezen enzich naarzi
jnzielzaImoeten voegen.Ditondanks
zijn schuldgevoelenstegenoverMathilde,die hijvoeltte hebben meegesleeptin eenzinloos experiment.Hetfeitdathi
jtochvan haarscheidt,stel
t
hem opeenhogerplandanzijnoudersdievanwegede socialeomgeving,en
wegenshen nietwillenafzienvanhunzoon,hunmisluktehuweli
jknooi
thebben w illen ontbinden.Het'heilige w eten'stuurtAddy terug naarDriebergen,

waarhijheilzaam werkzaIverrichtenvoorzijngedegenereerdefamilieende
arm e patiënten uitde omgeving:vooralle standen.

Eindoverw eging
De Iijn in Deboeken derkleinezielen iste zienaIseen lijnvan hangenaan
rigide Ievensregels,naareen geloven in 'hogerIeven' Ditis ondermeerafte
lezen aan de titels van de vierdelen van de roman,achtereenvolgens 'De
kleine zielen','HetIate leven' 'Zielenschem ering'en 'Hetheili
ge w eten' De

wisselende nadrukdie inde afzonderlijke delenop specifieke personages
wordtgelegd is mi
jnsinziensveelbetekenend vooreeninterpretatie van het
boek als geheel.Zo wordtin 'De kleine zielen'de gehele fam ilie gepresenteerd en w ordtde ziekte van de familie in alhaarkleinzielige facetten uitgeIicht.In 'HetIate leven'treedtw ereldverbeteraarBrauws de romanw ereld

binnen.Metzi
jn ideeënbrengthi
jonderandereConstances'geloofinhet
determ inism e betreffende haarmi
slukte huwelijkendeonveranderbaarheid

van de maatschappijaanhetwankelen.Voordatdeze echterdefiniti
efvallen,
zietConstancede illusie vande doorBrauwsgeïnduceerde nieuwedenkwi
jze in en deonmogelijkheid,voorhaaralthans,zich hieraan overtegeven.
Brauwsenzijnideeënverdwijnenweervanhettoneelendekleinezielenbli
jven klein.'Zielenschem ering'verhaaltde definitieve vaIvan de fam ilie,gerepresenteerd doorhethierboven behandelde personage Gerri
tdatin ditdeel
centraalstaat.Addy speeltin hetIaatste deel'Hetheilige w eten'de hoofdrol.

ZoalsgezegdwoedtinAddy een tweestrijdtussen geloven inlotsbestem35

m ing en eigenmacht- tussen determ ini
sme en positi
vism e -,ui
tm ondend in

een compromisvanovergaveaanzi
jn mystiekegevoel.Doordeze overgave
heefthi
jenerzijds machtom goed te doen,om zi
jn 'patiënten'beterte
maken,anderzijds Ieverthi
jzich hiermee overaan zi
jn gedetermineerde
omstandigheden,aanzijnfam ilie.'Hetheiligeweten'is hetenige deeldat
geen negatieve bi
jklankheeftenzowelwereldverbeteraarBrauwsaIsdecadentistisch 'kunstenaar'Paulontw aren in Addy een gave die hen hoopvol
stem tvoorde toekom st.Hiernaastis Addy van kinds afaan bem iddelaar

geweestinconflictendie uithetongelukkige huwelijkvanzijnoudersvoortSproten,en is hi
jook in die hoedanigheid te beschouwen aIs een hoopgevend maarook een overbruggend element.DitIaatste is algeconstateerd
in de verm elding datAddy,als produktvan een verm enging van tw ee afzon-

derlijke standen,voorbeide de enig mogelijke voortzetting betekende,
ZonderAddyzouHenriaIsenig kinddelaatsteVanderW elcke zi
jngeweest,
enzoudendeVan Lowesaan hundegeneratiegeheeltenondezi
jngegaan.
Di
talles overwegende zou ik willen stellen datCouperus metAddy een per-

sonage heeftwillen creërendatdehoopvoordetoekomstrepresenteert.Hij
verbeeldteen mystiekgericht'heilig w eten'van een uitw eg voorde gedege-

nereerdefamilie,enmisschienhiermeeookvoorde maatschappi
jaIsgeheel.
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Lulu Wang Il
De receptie van De geschiedenis
van mijn kaalheid
Benjamin van Yliet

De literatuurkritiek lijkt soms in de eerste plaats af te gaan op de naam
die de kafr sien, en dan pas op wat er tussen de kaften gedrukt staat,
aldus de
• overtuiging van Arnon Grunberg. Om de proef op de som te
nemen, verscheen er een roman van zijn hand onder het pseudoniem
Marek van der Jagt. Was deze gedaanteverwisseling voldoende om de
kritiek eens goed door de mand te laten vallen? Benjamin van Vliet
onderzoekt in dit artikel de recensies die deze markante debutant ten
ded viden en komt tot verrassende conclusies.
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j agr werd destijds geïntroduJagt.
uir Wenen,
W en en, geboren
gebor en uit
eee rd ais
als een
ee n debutant uit
ceerd
Nederlandsralige vader en een Duitstalige
Duirst alige
een Nederlandstalige
m oeder. Een ex-filosofiestudent
ex- filoso fiesrude n t die
di e werkre in
moeder.
drogisrer ij en door
d oor dat
d ar werk
we rk niet
ni et bij
b ij de
d e prepr eee n drogisterij
een
aa nwez ig kon zijn
se n rarie van zijn debuutroman
d ebuurrornan aanwezig
sentatie
Interv iews gaf
ga f hij per e-mail.
e- ma il.
(Takke n 2000). Interviews
(Takken
d aarop de
d e Anton
Amon Wachrerprijs
Wa eh[erpri js
Toen hij kort daarop
voor debutanten
won , kwam hij eveneens niet
d ebutanren won,
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opdagen.
o pdagen . Zijn
Z ijn excuus
exe u us was ren
[en eersre
ee rsre dat
d ar hij
hi j het
her
had in de
d e drogisrerij
drogisreri ] en ten
no g sreeds
stee ds te druk had
nog
z ijn persoon de
d e aanrweed e dat
d ar de
d e ophef
o p he f rond zijn
tweede
dachr afleidde
a fle id de van het
her boek
bo ck ( TrOItW
Trollw van 23
23 oktookrodacht
20 00). Hiermee
Hi ermee doelde
d oelde hij op
o p de langzaam
ber 2000).
stee ds hardnekkiger wordende geruchren
ge rueh [e n dat
d ar
sreeds
ac h rer deze
d eze mysterieuze
rnyst er ieu ze Van der
d er Jagt
j agt de
d e schrijver
se h rijve r
achrer
Arnon Grunberg
G ru n be rg zou
zo u schuilgaan.
se h u ilgaa n. Inmiddels is
gewo rde n, bij de
d e presentatie
presentari e van
va n Van der
d er
bek end geworden,
bekend
Jag[s tweede
rweed e boek
bock Gstaad 95-98 (2002),
(20 0 2), dat
d ar die
di e
Jagts
juisr waren. Grunbergs plan om
o m re
tc
geruclHen juist
geruchren
publiceren
publieeren onder
o nder een
ee n andere naam,
naam , heeft
heefi hij dus
verwezenlijkr.
verwezenlijkt.
De
D e hele
hel e actie
ae rie roept
ro ep[ natuurlijk een
ee n hoop vragen
vrage n
slech ts een
ee n doorzichtige
doo rzichtige publicireitspubl icir eirso p. Was het
her slechts
op.
stunt
stu n t van Grunberg
G ru n berg en zijn uitgeverij?
uirgeverij ? Dit lijkt
onwaar schijnlijk, omdat
o rnd ar de
d e thematiek
rhematiek van De
onwaarschijnlijk,
geschiedenis
gescbiedenis van
vall mijn kaalheid
kaillheidzich
zich nu juist in het
her
ficti e en
e n werkelijkheid
sehc me rge b ied tussen fictie
schemergebied
bevindr. Bovenstaand
Boven sraand citaat
c itaat doet
d oer daarnaast
daarn aast verbevindt.
moed en dat
d ar een van zijn motieven
rnotieven was om
o m de
de
moeden
draaicn , werende
wc tc nde dat
d ar Lulu
c riti ci een
ec n 10er
Io cr te
tc draaien,
critici
Wan g een
ee n schrijfster
sch rijfste r is die bijna automatisch
au ro ma tisch
Wang
her verschijnen
versehij nen van
va n
slcch te recensies
reecnsies krijgt bij het
slechre

een nieuw boek.Klopt het,kortom ,datveel
recensenten nieteen boek recenseren,m aarde

schrijversnaam?Eenanalysevandenegenrecensiesvan Degeschiedenisvanzzij/z
ckaalheidinverschillendelandelijkedagbladenkanonswellicht

overeen eigen toon''(DeBoerzooo).
Eenzelfde conclusie trektJeroen Vullings een
daglaterin Wfg'Nederlani Hijbegintzijnrecensie metop te merken datVan derJagtsroman
opvieldoorhetgebrekaan tamtam bijhetver-

ietsvertellen overdecapaciteiten en beweegredenen van deNederlandseliteratuurkritiek.

schijnen ervan,ietswatvolgensVullingszeldzaam isbijdebutanten.Hetenigeuiterlijkever-

-

toon van de rom an isdatheteen leeslintheeft.

M inderorigineelvindtVullingsdatVanderJagt
soms aan Arnon Grunberg doetdenken,maar

toch vindthijdatde roman een eigen stem
heeft.Van derJagtvalteerderin ''
een M iddenEuropees literair kader'' (Vullings zoooa) te
plaatsen.Voortsgaathijinopdethematiekvan
hetboek,hetmilieu datgeschetstwordt:

Degeëvoceerdewereld in zi
jn gvan derJagts,
Bvvqanekdotisch ri
jkeroman isdievansmoe-

zelige kelners, verliefde bloemisten,excentrieke
zielkundigen g...1 en onpeilbaar lee4 vergane
glorieen decadentie.(lbidem)

De schrijnende tragiek wordt constant met
hum oren ironie beschreven,watVullingszeer
Een virtuoze pirouette boven
een afgrond van nihilism e
D egescbiedenisvan zzi/
g'
a kaalheidveçscheen eind
septem berzooo.H etNoordhollandsdagbladwas

eralseerstebij,opzgseptember.NicodeBoer
schrijftdatheteen uitzonderlijk debuutis,dat
sterk opvalt te m idden van de storwloed van

boeken diewekelijksuitkomen.Drieaspecten

waardeert.Van derJagtis''een volleerd romancier''(Ibidem).
Een week laterm engtdeNRC zich in deintrige.O p 5oktoberzooo publiceertheteen artikel

waarin zijmeerdereaanwijzingenaandragenop
rond waarvan Arnon Grunberg wel eens de
auteurvanDegeschiedenisvanmi
jnkaalheidzou

kunnen zijn (Fortuin/lusek zooo).Alsdevolgende dagW ilfred Takken de roman bespreekt,

vallen hem op:de titelvan hetboek,debelofte

gaathijineersteinstantienietexplicietinophet
opdeeerstepaginavandeauteurdatzijneerste gerucht,maarveroorloofthijzichwe1eenZein
boekookdirectzijnlaatstezalzijnenhetmyste- VFQPJC:''Een Nederlandseschrijverwerktvoor
rieronddeidentiteitvan deauteur.D atVander zijn brood in een drogisteri
jin Wenen;dat
Jagt in Oostenrijk woont en toch in het klinkteven romantischa1seenschrijvendeober
Nederlands schrijft,bijvoorbeeld.De roman ln vrijwillige ballingschap in New York.'
wordta1sautobiografsch gepresenteerd,m aarde (Takken zooo) Hi
j beschrijft het troosteloze
schrijverheeftop zijn portrettoch een flinke milieuuitderomanenroemtdeironischestijl.
haardos.Tochgeloofthijin hetbestaanvan de Een puntvan kritiek isdatderomanzo veelop
schrijver.Hijsteltdathetboekhetbelangrijkst Grunberglijktdathetbijnaeenimitatieis.Met
is.Datbeoordeelthijophetgebiedvanstijlzeer dienverstandedatVan derJagtmindergetalenpositieflHijwaardeertdehumorendeironieen teerd isen een serieuzerm an danG runberg,wat
de vele originele vergelijkingen die de auteur hetgevaar oplevertdathijsomsweleenswat
maakt.Hijbestempelthetwerkdusalsorigineel, <tpotsjerjjJ-k',(ibidem)overkomt.Pasdan begint
maarmerktop daterwelstijlovereenkomsten Takkenoverhetgeruchtuitzijneigenkrant.Hij
zijnmetArnon Grunberg.TochisVan derJagt steltdatditmooizoupassenbijGrunbergsfasvolgenshem geen epigoon,wanthij''beschikt cinatie voor het thema ûctie/werkelijkheid en
*

*

Jagtbeter,omdatzijnwerkminderstoeltophet
joodse element,waardoor hetmeeralgemeen
toegankelijkis.Hijbespreekthetboekbijnaa1s
kaalheid mindergetalenteerd is.Alseen moge- hetnieuweboekvanGrunberg,wanthi
jnoemt
lijkeverklaringhiervoorgeefthij,naasthetfeit het''hilarisch a1svanouds''(Pam 2000).Dehudatdezeroman nietop Grunbergsautobiograû- mori
n hetboekwaardeerthijzeeren ookhet

zijn voorliefdevoormystiûcaties.Alsdatwaar
zou zijn,zegtTakken,dangeldtnogsteedszijn
PuntdatdeauteurvanDegeschiedenisvanmi
jn

sche gegevens leunt en Grunberg m isschien
slechtisin completeflctie,datGrunbergdegrap

zoverheeftdoorgevoerd dathijookdeonervarenstijlvaneendebutantheeftaangenomen.
AlsYravanDijkop13oktoberzooohaarrecensieindeWlkskrantschrijft,kanzenietmeerom
het geruchtheen.D e recensie opentdan ook
m etdevraagwaarom Grunberg ditpseudoniem
aangenom en zou hebben.Vervolgenskiestzeer
echtervoorhetboek onbevangen telezen,t'
als
betrofheteen rom anvaneen ûlosofestudentuit

Wenen.'tvan Dijk zooo)ln diehoedanigheid

verhalendekarakter.En hetauthentiekegehalte:

t'hijgeeftjesteedsnetgenoegom aannemelijkte
makendathijhierginOostenrijk,BvV1geboren
en getogen is.''(lbidem)
AndréMatthijsezegtindelaatstepaarzinnen
vanzijnrecensieindeHaagscheCourantwathij
van hetboek vindt,derestvan derecensie gaat
over het gerucht dat Van der Jagt Arnon

Grunbergis.Hijspreektzelfshetvermoedenuit
dathet om een 'goed georkestreerd complot''
(Matthijsezooo)gaat,metGrunberg,deN RC
en M artin Ros,de'
Juryvoorzittervan deAnton

vindtzeheteen originele,verrassenderoman.Ze
waardeert het absurdism e in het boek en de

Wachterprijs,a1sschuldigen.Dathijerzoveel

humoristischewijzewaaropdetragischeelemen-

ens Matthijse is het een 'gegeven dat een
roman die doorzijn schriftuurargwaan wekt
nooiteengoederomankanzijn.''(Ibidem)

tenworden verteld.Tevensnoemtzedegelaagdheid van de roman en deverschillendebetekenissen,diedirectweerdoordeauteurzelfonderuitworden gehaald.Hierdoorspeeltde auteur

metbetekenis,metûctie,metwerkelijkheiden
zo komtzeuitop hetbelangrijkstethemavan
het boek: oppervlaltkigheid, afwezigheid van
iederezin,leegte.D itbrengthaarterug op haar
vraag waarom Grunberg dit pseudoniem zou
hebben gebruikt.G runberg,verm oedtze,''heeft

eenschrijvervanvleesenbloedgecreëerdom die
vervolgensa1seen m oderneChristusteofferen,

nietaan deliefde,maaraan deleegte.'(lbidem)
VanDijktwijfeltdusalbijnanietmeeraanhet

aandachtaan besteed,isnietvoorniks,wantvol-

VoorDeM orgen ishetgeruchtdan weereen

stuk minder belangrijk,wantHerman Jacobs
concentreertzichinzijnrecensievanz5oktober
2000 ,een maand naver
schijning,voornamelijk
ophetboek.HijnoemtVanderJagt''
nietzozeer
een pseudoniem alswe1eenheteroniem''(Jacobs
zooo)van Arnon Gunberg.Hetboek staatvo1
eestige zinnen en koppelttragiek aan hum or,

observeertJacobs.Tevenswordterin hetboek
geûlosofeerd over ûctie, waarheid,schrijverschap,waarbijhetthemavolgensJacobscosmetischebuitenkantis.Hijisvrijlovendoverhet

auteurschap van Grunberg van deze ronaan en

boeken noem thet'eenvirtuozepirouetteboven

vergelijktbeideauteursdanooknietmetelkaar.
Max Pam doetdatoverduidelijk we1in zijn
recensiein HPID eTj4 gezi
endetiteltBeterdan
Grunberg.'(Pam 2000)Dehelftvanzijnrecen-

eenafgrond van nihilisme.''(lbidem)
lndetussentijdkomtJeroenVullingsnogeens
terug op zijn recensie middelseen stuk in De
Standaari Laterwerdhem gevraagdwaarom hij
inzijnrecensienietuitgebreidingingopdeweldegelijkdoorhem gesignaleerdegelijkenismet
Grunberg (Vullings zooob).Vullings stelt dat

sie gaatoverhet eruchten decontroverserond

deAnton Wachterprijsvoorhetbeste debuut
van hetjaar,diebijhetverschijnen van deze
recensie inmiddelsaan Van derJagtwastoegekend.Pam vindtdat,alsGrunberg deauteuris,

deprijsonterechtnaarDegeschiedenisvan zziï
/a
kaalheid isgegaan.Pam sluithetnietuit,want

hijbeginthetboek onmiddellijk tevergelijken
met Fantoompfj'
n, de OP dat mom ent m eest
recenteromanvanGrunberg.HijvindtVander

hetboek van zichzelfgoed en origineelgenoeg
wasom opeigen benentestaan,duszom oethet
volgens hem ook worden beoordeeld.Hier is

WalterKrauthetinzijnbetrekkelijklaterecensie (28 oktober)in lkouw nietmee eens.Hij
begintm etde stelling dathetboek zo typisch

Grunbergisdathijniethetpseudoniem Marek

van derJagthad hoeven gebruiken.Daarbijis
hetboek doordehumoren deironie teafstan-

delijk.Detragiek roepthierdoorgeen emoties
op en hetgeheelisnietdiepgravend genoeg.D it
verandert volgens Kraut in de laatste twee

tussen Van derJagten Grunberg noemen,dit
terwijlGrunbergdestijdsmeerderemalenexplicietontkendeVan derJagttezijn.''lkben ook
Helga Ruebsamen niet, noch Jan W olkers'

voegdehijervoordezekerheidnogeensaantoe

hoofdstukken,waarmee ook degelijkenismet
Grunberg (of,deandereboeken van Grunberg)
steedsminderwordt,''
alsofdeschrijvernu eindelijkeen nieuwerichtingprobeertin teslaan''
(Krautzooo).Degewenstediepgangishierwe1

(http://scholi
eren.l
arc.nl
/wcckkrk
lnt/zooo/4l/3.shtm1
).I)e Vergelijkingvaltoverigensafwisselendinhetvoor-

aanwezig en samen metde hogere originaliteit
zorgtditervoordatKrauthetboek toch,dank-

criticidievermoedendatVan derJagteen pseudoniem is. Dat deze critici een stijlverschil

deelvan beiden uit.Toch vinden demeestecri-

ticidatVan derJagteen eigen stem heeft.
Opvallend genoeg isditook de mening van de

zijheteinde,totdebesteromansvan hetjaar opm erken tussen hetwerkvan eenauteurenhet
vindtbehoren.
O p de valreep kom thetNederlandsDagblad
nOg m Ct eCn recensie. O P 17 novem ber Ver-

werkvan dezelfdeauteurdatondereen pseudoniem isuitgebrachtylaatziendatcriticiwe1dege-

schijnteen stukvanlkienvanden Berg,waarin
hijuitgebreid ingaatop hetfllosoûsch gehalte

de criticidie hun stuk uitbrachten voordatde
geruchten rond de auteur in de NRC waren

van zoweldegeheleintrigealshetboek zelE De
krantproûleertzichzelfa1s'Krantvoorbetrok-

gepubliceerd deovereenkomstin stijl.Nico de
Boer,bijvoorbeeld,diedeeersterecensieschreefl

ken christenen' (http://www.
nd.
l
al/newsite/votlrpagil
ak
z.
asp)

baseerdezich daarvoornietop dehype,maarop

en het boek wordt dan ook vanuit een sterk

zijn eigen inzicht.De geruchten die daarna

christelijkoogpuntbekeken.Hetthemavaneen

opdoken,hebben deze testcase voor criticiop
datgebiednatuurlijkwatbelem m erd.Tegenover

afwezigheidvan betekenisofzin wordtdan ook
directgekoppeld aan deafwezigheidvan God in
deopvoedingvan hethoofdpersonage.Datsoort

lijkergaandachtiglezen.Bovendien zagenook

ditpientereoogop hetgebiedvanstijlvaltdan
we1opdateigenlijkalleenRienvan deBergen
conclusies zijn misschien aanvechtbaar,maar inminderemateYravanDijkhunvisiegavenop
elderskomtVan den Berg totinteressanteinterPretaties.Deverwarring rond deauteurvan het

boekdraagtbijaandeverwarringinhetboek,zo
stelthij.Dehoofdpersoonvermoordtzijnmoeder,maarontkentditaanvankelijk.Alshijhet
dantochopenbaartviaDegeschiedenisvanmi
jn
kaalhei4 een roman diegepresenteerd wordta1s
hetlevensverhaalvanM arekvan derJagtzelflzal
hetgeen gevolgen hebben,wantniemandwi1de
waarheid horen.VolgensVan den Berg draagt

alles,dusvandehardestijlen deseksscènestot
zelfsdeauteursnaam,bijaan ditvraagstukvan
waarheid en hctie.
Het pientere oog van de

de ijzerenwetvande hype
Deze analyse biedt ons zowel aanleiding om
Grunbergsvisieop deNederlandseliteratuurkritiek te beam en,a1som hem tegen te spreken.

Zijnkritiekdatcriticislechtlezenisbijvoorbeeld
slechtsgedeeltelijkterecht.Hetisimmersopvallend datallerecensieseen overeenkomstin stijl

hetgebiedvan thematieken in hoeverredehele
truc rond de auteursnaam wellichtin verband
valttebrengen m etdie them atiek.I)e overige
criticiinterpreteerden weinig totniet.
D aarnaastishettoch frappantdatvoorallecriticideidentiteitvan een auteurergbelangri
jkis.
Twee van de grootste kranten van Nederland,
het NRC Handelsblad en de W lkskrant,publiceerdenhunrecensiebijvoorbeeldPasnadathet
geruchtin dewereldwasgekomen datGrunberg
erwellichtachterzat.Vervolgens behandelden
enkele recensenten het boek a1s hetvolgende
boek van Arnon Grunberg,metbevooroordeelde meningen over die auteurvan dien.André

Matthijse baseerde zijn negatieve oordeelzelfs
m ede op hetfeitdaterverwarringwasrond de

auteur.Hetza1nietgeheeltoevalligzijndatzijn
oordeel over het vorige boek van Grunberg,

Fantoompi
jn,ooknietpositiefwas.Watnuprecies de intentiesvan Grunberg waren om dit
Pseudoniem aan te nemen,zaldeze enigm ati-

scheNew Yorkeronswaarschijnlijknooituitde
doeken doen.Alshet,zoals hieraangenomen,

inderdaad een poging tot ontm askering van de

Nederlandseliteratuurkritiekwas,ishijslechts
gedeeltelijk geslaagd.Hetheeftonsechterwe1
getoond hoezeerdemedia,dusook deliteraire
kritiek,wordengeregeerd doorhypes.

BenjaminvanVliet
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C olum n
Studeren IO
N ederland
A ndréKlukhuhn

G ezien depublicitaireaandachtdieertegenwoordig aan wordt

besteed,ishetzeermodieuseenvergelijkingtemaken tussende
kwaliteitvan de studenten en hetstuderen in N ederland aan de

enekant,en deVerenigdeStaten aan deanderekant.Ditlijkt
meeen onmogelijkezaak,alwashetalleen maaromdatNederland en deVS op zoveelessentiëlepunten van elkaarverschillen

dathetal auw op hetvergelijken van appelsmetperen uitdraait.O m een paarvan dieverschillen tenoem en:watbetreft

Politiek zijn deverenigdestaten aanzienlrjk gewelddadigeren
arroganterdan Nederland;in economisch opzichtzi
jn derijken
in deV S veelrijkerdan derijken in Nederland en dearmen
veelarm er,en w atnog m eer zegt,dearmen zi
jn erm eestalook
ekleurd.Vanuitsociaalen dem ogragsch perspectiefhebben
alle grote steden in de de tstates'sloppenwi
jken diejeverder
alleen m aarin de D erdeW ereld aantreft.W aternog restvan de

oorspronkelijkebevolkingisweggestoptin treurigereservaten.
Volledigheidshalve nog een paar kleinigheden: in de V S

wonen derichen retiredkn beveiligderesorts,terwijlhetschoonm aak- en bedieningsw erk voor een habbekrats door de

buitenmuursgehuisvestesloeberswordtverricht.ln deVS zijn
(buiten deEuropeesaandoendesteden)veelmensen getrouwd
om datvierkeertrouwen fatsoenlijkerwordtgevonden dan
ongetrouw d sam enw onen.W ie ten slotte in de V S volgensde

buurtbewonersnietnaardejuistekerk gaat,leidthetbestaan
van een paria.En om datuniversiteiten,inclusiefde studenten-

populatie, niet uit de lucht kom en vallen, m aar een geïntegreerd onderdeeluitm aken van de hele sam enleving waaruitze

voorkomen,zullen dievan aldiepunten weleen tikjehebben
meegekregen.Bovendien moeten weonsdaarjuisteerderverre
van houden dan ereen voorbeeld aan tewillen nem en.D atvinden deAm erikanen zelftrouwensook.Europeanen diein de
V S universiteiten bezoeken om te zien hoe ze het daarhebben

eregeld,krijgen doorgaansverbaasdereacties:<Hé,komenjél1iekijken hoewfjhethferdoen?'Dusliever even geen gezeur
meeroverdathandjevoltopstudenten aan diepaartopuniversiteiten in datontw ortelde land,w aar ze hun gebrek aan cultuurgeschiedenis proberen te com penseren door Europese
kastelen steen voorsteen genum m erd afte breken,overte varen
en daar in de goede volgorde weer op te bouw en,a1s een soort
M adurodam op w are grootte.Laten w e ons m aar liever bezig-

houden met wat er hier in Europa, en in het bijzonder
N ederland,op hetgebied van universiteiten,studeren en studenten aan dehand is,wantdaaraan hebben weonzehanden al
m eerdan vol.
Als inleiding daarop eersteven iets over m ezelfen vroeger.

Studerend in dejaren zestigvan devorigeeeuw,heb ik erzes
jaarovergedaan mijn studiein defysischechem ieafteronden.
Ik heb zo verschrikkelijk hard gestudeerd datik deeerstevan
mijnjaarwasdieafstudeerde,dedrieeerswolgenden hadden er
zevenjaarvoornodig,derestdusachtofm eer.Nietdatikzo'n
studiebol w as, of 'nerd' zoals dat tegenw oordig op z'n
A m erikaans heet,m aarik w asgetrouw d,had een kind en geen
cent te besteden. lk m oest dus zien af te studeren en een

behoorlijk betaaldebaan tekrijgen voordatik,en metm ijde
hele fam ilie,de hongersdood zou sterven.O ver die arm oedig-

heidwi1ik hetnu niethebben,maaroverdiezesjaar.
Tegenwoordig ishetde offlciëlenorm datstudenten in vieré

vijfjaarhun universitairestudiemoeten hebben afgerond.Dat
isgemiddeld toch anderhalfjaarkorterdan ik ervoornodig
had,terwijlik mijn tijd toch echtnietheb verdaan en ik m e
ook nietkan herinneren veeloverbodigs te hebben geleerd,eer-

dernog teweinig.En om dathettoch uitde lengte ofbreedte

moet,en aangezien ersindsien in debreedtenietsisbijgekom en,m aarer in de lengte w e1het nodige is afgegaan,kan ik
alleen m aartotdeconclusiekom en datstudenten OPdeuniversiteittegenwoordig zo'nvijfentwintigtotdertigprocentminder
teweten kom en dan vroegerhetgevalwas.Nou ja,datzou zo

zijn a1sweervan uitgaan dater,gezien debeschikbaretijd,ook
een kwart m inder studiestof wordt aangeboden. M aar veel

waarschijnlijkerisdatdevolledigestudiestofdievroegerminimaalzesjaarin beslag nam nu staccato in ruim vierjaarmoet
worden afgew erkt, wat het probleem niet kleiner,m aar in

tegendeeljuistgroterm aakt.lkza1datuitleggen.
Jehoeftgeen onderwijsdeskundigetezijn om teweten dathet
procesvan kennisverwerking in drieonderscheidbare fasesver-

loopt.ln deeerstefase,hetfeitelijkecollege,wordterbegrepen
waterdoordedocentallem aalwordtuitgelegd.ln detweede
fase w ordt de kennis zo verw erkt dat deze niet alleen w ordt
begrepen,m aarook naverteld kan worden.En de derdeen laatste fasem oetervoorzorgen datwaterbegrepen isen naverteld
kan w orden ook aan anderen kan w orden uitgelegi Alledrie de

fasesnemen ongeveerevenveeltijd inbeslag,watbetekentdat
na een week intensiefen geconcentreerd collegelopen,waarin
de aangeboden stofwordtbegrepen,ernog tweecollegevrije
weken nodigzijn om die stoftotparate,overdraagbare kennis

teverwerken.Blijven delaatstetweeweken achterwegedoordat
erbijvoorbeeld onmiddellijk m etnieuwecollegeswordtdoorgegaan,dan krijgtde kennisuiteersteweek nietde tijd die
nodigisom tebeklijven.Destudiestofkomtnietverderdan in
hetkortegeheugen alaanwezigekennis,waardoordenieuwe
feitjesen weetjesweernetzo snelworden vergeten a1szezijn

binnengekomen.Daarom adviseerik mijn studenten altijd om
bijvoorbeeld naeen collegevan tweeuurgedurendevieruur
ietstotaalanderste gaan doen om de nieuw verworven kennis

dekanstegeven zich blijvend op een geschikteplekin hetbrein
te nestelen:uitgebreid in bad ofbed liggen,sociale contacten

onderhouden,een Potjekaarten ofbiljarten,van datsoortdin-

gen,maardaardan vooralnietteveelbijdrinken,wantdan lost
de kennisjuistweerop in plaatsvan zich vastte hechten.
M ochtdatallemaalnietlukken binnen deofûciëlestudietijd,
Pech gehad,dan maareen jaartjeofnog w atlangeroverdestudie doen.En die reflecterende,rustigdetijd nemendemanier
van studeren is precieshet tegenovergestelde van de ratracedie
erop deAm erikaanse universiteiten van de studenten wordt
verw acht.N u w eetik w eldat ik m etdeze adviezen hetrisico
loop de katop hetspek tebinden,en de m inderestudenten de

mogelijkheid bied ermaareen potjevan temaken.M aarikheb
er ook hetvolste vertrouwen in datde studenten die erechttoe
doen,degenen diestuderen leuk en interessantvinden,ergeen
m isbruik van zullen m aken en hun kennis later terbeschikking
stellen aan deEuropesesam enleving,die erdeste interessanter
om za1worden dan deA m erikaanse.

André Klukhuhn ishoofd van deafdeling
Studium Generale van de Universiteit

Utrecht.Zijnveelgeprezen boek Degeschiedrnis van /Jcrdenken is inmiddels aan de
vierdedruk toe.
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Gkburtder Tragödie ausdem G eiste

derM usik (I87z)
Anne Veenstra

De Dionysische roesversus de Apollinische droom ,hetongrijpbare versus het verbeeldende;volgens Nietzsche dankte de
Griekse tragedie haarbloeiaan hetsam enspeltussen deze tw ee
elem enten.De groeiende overheersing van hetApollinische ten
koste van het Dionysische in de Iatere tragedies betekent dan
ook de ondergang van dit genre, aldus Nietzsche. Vooral
Euripides m oet het ontgelden.Aan de hand van De Bachanten
poogt Anne Veenstra Euripides in ere te herstellen. Im m ers,

Nietzsches argumentatie Ii
jkthieren daartekortte schieten...

De klassieke Griekse tragedie w ordtvandaag de dag nog vaakop de planken
gebrachtdoordiverse toneelgezelschappen.De w erken van de grote drie uit
de bloeiperiode van de Griekse tragedie,Aeschylus,Sophocles en Euripides,

bezitten blijkbaareen aantrekkingskrachtdie de tand destijds bli
jftweerstaan.M aarw aarin schuiltde grote krachtdie de voortdurende popularitei
t
van deze tragedies garandeert? Overdeze vraag hebben velen zich gebogen,

waaronder Friedrich Nietzsche (1844-1900).Zijn werk Die Geburt der
Tragödie aus dem Geiste derM usik (1872),w aarmee Nietzsche doorbrak in
de fil
osofische wereld,w ordttegenwoordig gezien aIs standaardw erk op dit
gebied.In ditw erk presenteert Nietzsche een bipolairsysteem datde werking van de Griekse tragedie probeertte vatten.Nietzsche onderscheidteen
Dionysische en een Apollinische com ponentvan de tragedie,zoals ik hieron-

derzaIbeschrijven.De denkwijzevan Nietzsche maakthetmogelijkhetontstaan,de grote krachtèn de ondergang van de tragedie te verklaren.Na een

beschrijving van detekstvan Nietzsche zaIikdezetheorietoetsenaaneen
primairwerk,de tragedie De Bacchantenvan Euripides.Ti
jdenszijn Ieven
kreeg Euripidesnaarverhouding nietveelwaarderingvoorzi
jnwerk.Hijgold
aIs de m eestexperimentele van de grote drie,vooralin m uzikaalopzicht,en
datw erd nietdooriedereen gew aardeerd.De Bacchanten behoorttotde
Iaatste w erken van Euripides,en w erd pas opgevoerd na de dood van de

dichterin 406 voorChristus.W aarschi
jnli
jk zorgde zijn zoon,eveneens
Euripides genaamd,voorde productie.

De muziekbijde Griekse tragediewordtverzorgddooreen koor,datwordt
begeleid dooreenvoudige instrum enten zoals de fluit.Di
t koorhad in de
m eeste tragedies slechts een becom m entariërende functie.Aan hetbegin

vaneentragedie komthetkoorbijvoorbeeld op meteenzogenaamde 'parodos',eenIiedwaarbijdebeginsituatiewordtgeschetsten de hoofdrolspelers
w orden geïntroduceerd.Tussen de aktes doorIeverthetin koorzangen,'stasima'lcom m entaarop de gebeurtenissen en verw oordt hetde gevoelens

vandepersonages.HetkoorwordtnadrukkelijkgepresenteerdaIstoeschouwer,bi
jvoorbeeldaIseengroepburgersdiebuiten de actie staan.Hetpubliek
w ordtzo gestim uleerd zich te identificeren m etde personages.

Bi
jdetragediesvan Euripideskrijgthetkoormeervri
jheid,hetmaaktmeer
deeluitvan hetverhaalen hetgaatsom s de dialoog aan m etpersonages.De
strikte scheiding tussen gesproken en gezongen tekstw ordtdoorbroken.

Euripidespermitteerdezich ookmeervri
jheid vanvorm in de koorzangen.
Zoals ikinmijnanal
yseza1laten zienis De Bacchanteneengoedvoorbeeld
van een tragedie w aarin de roIvan hetkooris ui
tgebreid.
Nietzsche is in Die Geburtder Tragödie aus dem Geiste derM usik opvallend

negatiefoverde tragediesvan Euripides.HijachtdeIatere tragedieskenmerkend voorde ondergang van hetgenre.M ethetonderstaande hoop ikaan te
tonen datde doorNietzsche gem aakte generalisaties,hoew elzeerw aarde-

volvoorhetbegripvan de Griekse tragedie,op bepaalde punten in twijfel
kunnenw orden getrokken.
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Nietzsche overde w erking van tragedie
In Die Geburtder Tragödie aus dem Geiste derM usik schrijftFriedrich
Nietzsche overde oorsprong van de Griekse tragedie en de teloorgang van
di
tgenre.Zoals gezegd,maakthi
jinzijnbeschrijving gebruikvande begrip-

penApollinischenDionysisch.Metdezetweebegrippen,verwi
jzendnaarde
Griekse goden van de kunst, Apollo en Dionysos,geeft Nietzsche het

contrasttussenrespectievelijkvisuele en niet-visuele kunst(muziek)aan.
Nietzsche komttotditbegrippenpaardoorallereerstte kijken naarhetontstaan van detragedie,datte vinden is in deverering vande god Dionysos.De
cultus rondom deze godheid had een sterk m uzikaalkarakter.Dionysos werd

bezongenin 'dithyramben'Iiederen diede mensbeschrevenaIs Iijdend aan
zijn individualiteit.Inde Dionysoscultuswerdgestreefd naareen oergevoel
w aarin deze individualiteitin een groepsroes w erd opgeheven.Doorzang,
dans,hetdragen van speciale kleding en hetui
tvoeren van rituele handelingenw erd geprobeerd deze roeste bereiken.
Onderandere doorde verm eende m etam orfose die de aanhangers van de

cultus tijdens de riten ondergingen, is het theatrale karakter van de
Dionysosverering goed voorte stellen.Doorinvoering van solo's en w eder-

zangen kwam de nadruk steeds meerop (toneellspelte Iiggen.De vroegste

vormenvan tragedie die hieruitzijnontstaan,zullen vooreengrootdeeluit
m uziek hebben bestaan en hadden een sterk religieus karakter, aldus
Nietzsche.

Dionysos is onderandere de god van de wijn.Nietzsche vergeli
jkt het
Dionysische aspectindeGrieksetragediemetwathi
jnoemt'dewereldvan
de intoxicatie' HetDi
onysische gevoelspeel
tzich afin hetonderbew uste en
creëert een band tussen m ensen onderling en m ensen m et de natuur.
Dionysische m uziek is extatisch,onderbew ust,spontaan en w ordtbeleefd

methetvolledige Iichaam .Belangri
jkisdatdezemuziekgeenschil
dering in
noten is,m aaralleen een representatie van zichzel
f.Hetroesgevoelvan de
di
thyram be w ordt in een goede tragedie overgebracht op het publiek.
Nietzsche parafraseertSchopenhaueroverDionysische m uziek:

fBlecause m usicis not,Iike aIIthe otherartform s,I'
m ages ofappearences,butan im m ediate reflection ofthe willitself and also
because itrepresents itsel
'fas the m etaphvsicalcounterpartto aII
#hvsicalthings in the world,the thing-in-itselfas counterpartto aII

appearences.(Nietzsche 1872,deel16)
Apollo is onderandere de god van de drom en.De Apollinische com ponent
die in de tragedie aanwezig is,staattegenoverhetoergevoelvan hetDionysi
-

sche.HetApollinischevergeli
jktNietzschemetdedroomwereld.Kunstisvol
gens de Apollinische visie een representatie van wat de kunstenaar in

dromen heeftgezien.De Apollinische componentvan detragedie haaltzijn
krachtuitde identi
ficatie van hetpubliek meteen gerepresenteerde indi
vidu

ofheld.De muziekdie bijde Apollinische componenthoort,heefteveneens
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een verbeeldend karakter. Het is een representatie in noten van het
Apollinische kunstenaarsbrein.
Wanneer de twee componenten worden gecombineerd in een tragedie,
versterken ze elkaar op twee manieren. Het Apollinische is in staat het onderbewuste gevoel van het Dionysische in beeld te brengen. Door de
Apollinische representatie voelt het publiek het Dionysische oergevoel en is
zich tegelijkertijd bewust van het feit dat het hier om een afspiegeling gaat.
Op zijn beurt vult het Dionysische het individualistische karakter van de
Apollinische droomwereld aan met de roes van het groepsgevoel:
We are forced to gaze directly into the terror of individual existence
but, in the process, must not become paralyzed. A metaphysical
consolation tears us momentarily out of the hustle and bustle of
changing forms. For a short time we really are the primordial
essence itself and feel its unbridled lust for joy in existence.
(Ibidem, deel 17)

In dit citaat schetst Nietzsche de werking van de Dionysische component.
Dionysische muziek dwingt haar publiek om verder te kijken dan de beelden,
maar wanneer de gerepresenteerde held (beeldend dus Apollinisch) aan het
eind van een tragedie sterft, voelt het publiek de opluchting van de suggestie
die wordt verbroken. Het publiek heeft de droom meebeleefd, realiseert zich
nu dat het allemaal niet echt was, en kan opgelucht naar huis. De Dionysische blik op het oneindige zorgt echter wei voor een dieper gevoel, de zogenaamde 'catharsis'. De wijze les van de tragedie wordt ondersteund door een
verkregen inzicht in het onderbewuste. Het ongrijpbare fenomeen van de
catharsis aan het einde van het stuk is het bewijs dat de wisselwerking tussen het Dionysische en het Apollinische is geslaagd.
Het bijeenkomen van deze twee elementen in de Griekse tragedie is volgens Nietzsche echter een schijnhuwelijk. De twee werelden verschillen zo
van elkaar dat de kloof uiteindelijk onoverbrugbaar is. Door deze onverenigbaarheid zijn de twee elementen voortdurend in strijd en ontstaat de onbestemde, ongrijpbare spanning die volgens Nietzsche het antwoord is op de
vraag waar ik mee begon: waarin schuilt de grote kracht van de tragedie?

De ondergang van de tragedie
Voor de ondergang van de tragedie wijst Nietzsche met een beschuldigende
vinger naar de wetenschap. De steeds grotere honger naar kennis, die
my then ontrafelde en muziek probeerde te temmen. Vooral de invloed die
het den ken van Socrates op de tragedies van Euripides uitoefent ziet hij als
een grote boosdoener. Volgens Nietzsche ging het mis bij de invoering van de
nieuwe dithyrambe, de koorzang die slechts als entr'acte reflecteerde op het
spel:
The instinct of Aristophanes (which grasped issues so surely) was
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certainlv rightwhen he Iinked togetherSocrates him selç the tragedies ofEuripides,and the m usic ofthe new writers ofdithvram bs,
hating each ofthem and sm elling in aIIthree ofthem the characte-

ristics ofa degenerate culture.(Ibidem,deel17)
HetDi
onysische karaktervan de muziek isvol
gens Nietzsche in deze nieuwe
vorm volledig verdwenen.M uziek is Apollinische uitbeelding gew orden en

geeftnietIangereendirecte ki
jkop dewereldachterdebeelden:
Trulv Dionvsian m usic w orks on us as a universalm irrorreflecting
the willof the world.Each vivid event reflected in this m irror
widens outatonce foroutfeelings into the im age ofan eternal
t
ruth. Sy contrast, the sound painting of the new dithvram b
'
Im m ediatelvstrips such a vivid eventofits m vthic characteL Now
the m usic has becom e a feeble copv ofa phenom enon and,in the

process,infinitelvpoorerthen the phenom enon itself.(Ibidem ,deel
17)
In deze nieuw e tragedies heefthetApollinische elem enthetDionysische

definitiefaan banden gelegd.Aangezien destrijdtussen de componenten
een voorw aarde is vooreen goede tragedie betekentditheteinde van de

bloeitijdvan hetgenre,aldusNietzsche.De personageszijnverwordentot
wetenschappelijkberedeneerde individuendie zich nogslechtskunnen ui
tdrukken in gew elddadige gepassioneerde emoties.HetIuik naarde eeuw ig-

heid bli
jftgeslotenwaardoordewerking vaneenechtetragedie ui
tblijft.De
heldwordtgestraftvoorzi
jndadenaanheteindvan hetstukendaarna isde
illusie afgelopen.In nog I
atere tragedies kom tzelfs een 'happy end'voor

waarinde heldwordtbeloond metrijkdom ofeenhuweli
jk.
In eentragedie zonderhetDionysischeelementkan ergeen sprakezijnvan
een echte catharsis om datde Dionysische wereld achterde beelden verbor-

genblijft.''Assoonasthe geniusofmusi
cflew awayfrom tragedy,tragedy
is,in the strong sense dead.Foroutofw hatare people now able to create

that metaphysical consolation?'' (Ibidem , deel 17) Ten slotte spreekt

Ni
etzschede hoop uitop eenwedergeboorte van de echtetragedie.Hijziet
om zich heendatdewereld isverwordentoteenkennismaatschappi
jwaarin
deApollinische mensregeert.Nietzsche achtdetijd ri
jpvooreenwederopstanding van de onderdrukte Dionysische oergevoelens.

De Bacchanten van Euripides
De tragedie De Bacchanten van Euripides begintop hetm om entdatde god

DionysosterugkeertnaarzijngeboortestadThebe.Dionysoswerd hiergeboren uitde overspelige rel
atie van oppergod Zeus metde stervelinge Sem ele,

dochtervan koning Kadmos.Hera,de immerjaloerse vrouw vanZeus,was
destijdswoedendoverditoverspelenzondhaarbliksemschichtennaarbeneden.Hierm ee vermoordde ze Sem ele en Iegde ze hetI
and van Thebe in as.

De toenmalige koning Kadmos bouwde de stad w eerop,methulp van de
god Dionysos.
Thebe wordtop hetm om entdat Dionysos terugkeert,geregeerd doorde

jonge koning Pentheus.PentheuswiInietswetenvan deze onbekende god,
die in Kl
ein-Azië helevolksstammenmetzijnri
teninextase brengt.Dionysos
is w oedend over deze m iskenning en zorgt ervoordat alle vrouw en van

Thebe hem,bedwelmd doorzijn riten,volgen naarde nabijgelegen berg
Ki
thaeron.Dionysos zaIdaarom de vrouwen,w aaronderAgaue,de m oeder

van Pentheus,in zijn machthoudenzolang Pentheuszijngoddelijkheid niet
erkent.
De blinde Theiresias en de oude koni
ng Kadmoszijn de enige mannen die
inzien datDionysos een ware god is,w i
ens riten m oeten worden ingesteld.

Ondankshunhoge Ieeftijdvoegende mannenzich bi
jhetgezelschap op de
berg en dansen m ee m etde vrouw en.Ze weten Pentheus echterniette

overredenen hi
jbli
jftbeledigd inhetpaleisachter.Viaverscheidenebodes
wordt Pentheus op de hoogte gebrachtvan de gebeurtenissen op de berg

Kithaeron.W oedendbeveelthi
jzi
jnbediendende 'vreemdeling'gevangente
nem en en hem voorte leiden aan hethof.De vreemdeling Iaatzich totieders

verbazingvri
jwillig indeboeienslaan engaatmee.
AIsDi
onysos,inzijnmenseli
jke gedaante,bi
jPentheusverschi
jnt,raaktde
jonge koning Iangzaam onderinvloedvan de god.Naeen kortgesprek,waarin Pentheus blijktgeeftvan totale onwetendheidomtrentde Dionysische
riten,w ordtde vreem deling opgesloten.Dionysos Iaatde grond beven en het
pal
eisopzi
jngrondvestentrillen.De god spiegeltPentheusallerleiw aanbeel-

denvoorenzetinzi
jnplaatseensti
erinde gevangenis.Pentheus rentbezeten doorhetpaleis,vechtend met illusies terwijlhijopdrachtgeeftniet
bestaande branden te blussen.M eteen Iaatste aardschok laatDionysos het

paleis ineenzakken en hijverdwijnt.AIs Pentheus uiteindelijkuitde ruines
tevoorschi
jn komt,staatDionysoshem optewachten.
Erverschi
jntopnieuw eenboodschappervan de Ki
thaerondie vertel
tover
vrouwen die,in razernijontstoken,de streekplunderen.Pentheus roeptzi
jn
troepenopom de si
tuatie opdebergtebeëindi
gen.Maardanblijkthoezeer
degod Dionysos hem alinzijnmachtheeft:Dionysossteltvoorom devrouwenopde bergeersttegaan beki
jken.Overmanddoorzijnperverse nieuwsgierigheid vergeetPentheus zijn orders en stemttoe.Dionysos krijgthet
zelfs voorelkaarom Pentheus vrouw enkleren aan te Iaten trekken om zo

zogenaamdonopgemerktde ritenvandichtbijtekunnen bespieden.
Op de bergaangekomenbuigtDi
onysos methetgrootstegemakeen pi
jnboom naarde grond,en IaatPentheus plaatsnem en op de top.Langzaam
veertDionysosde boom w eerom hoog zodatPentheus de vrouwen goed kan
zien.Hettegenovergestelde gebeurtechter,de vrouwen zien hem .AIs een

groepwolvenstortendevrouwenzichopdekoningenhi
jwordtverscheurd.
Doorde extase herkentniemand hem,enzelfszi
jn eigen moederspeeltna
afloop uitgelatenmetzijnvlees.Uiteindeli
jkwordtde betovering verbroken
en beseftiedereen waterisgebeurd.DionysosIegtuitdathi
jdathijdoor
Pentheus zwaarvernederd is en daarom Thebe in hetongeluk stortte.Diep
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ongelukkig blijvende Ieden van hetkoninklijkhuisachter,de oude Kadmos
besluitde restvanzijnjarente slijtenalspelgrim.

Overde riten van Dionysos
Voordatikterugga naarhetDionysischezoals Nietzschedatin zijnbetoog
gebruikt,is hetgoed om te kijken naarde originele vorm van ditbegrip.
Extatische m uziek speel
teen belangri
jke rolin deverering van Dionysos,
maarde riten hadden meerom hetIijf.De Bacchanten geeftde uiterli
jke
vorm van deze cultus zorgvuldig w eer.
De titelvan de tragedie is ontleend aan Bakchos,een andere benam ing voor
de god Di
onysos,die ook Iuistertnaarde naam Brom i
os.De verhalen van de

verschillende bodessprekenvan maenaden,de naam voordevrouweli
jke
aanhangers van de Dionysoscultus.Deze maenaden hebben zich verenigd in

groepen,'thiasoi' Eenherderdie optreedtals bode omschrijftde gebeurtenissen op de berg Kithaeron aIsvolgt:

Thegrazing herdsofcattle werejustmoving up to thesummitof
the slope,when the sun em its ravs as itwarm s the earth.And I
see three thiasoioffem ale choruses,ofw hich A utonoe Ied one,
vourm otherAgaue the second,and Ino the third.And thev were aII
sleeping,relaxing in bodv som e Iving on theirbacks on fir-tree Ieaves,others am ong oak Ieavesputting theirheads on the ground at

random,m odestlv-not,as vou Ipentheus,AV1sa: drunk from the
m ixing bowland with the sound ofpipe hunting Aphrodite in the
wood,abandoned in the wild.And vourm otherstood up in the
m iddle ofthe m aenadsand ululated,forthem to m ove theirbodies
from sleep,when she heard the lowings ofthe horned cattle. 1...1
those w hose binding knots had com e undone,and thevgirdled the
dappled skins with snakes thatIicked theircheeks.Som e held in

theirarm s a roe orwild wolf-cubs and gave m ilk.1...1 one ofthem
tooka thvrsos and struckagainsta rock,from which a dewy stream
ofwaterIeaped out.AnotherIowered the fennel-rod to the surface
ofthe earth,and forthe god sentup a spring ofwhine.Those who
had a Ionging forthe white drink scraped atthe earth with theirfinger-tips and had stream s ofm ilk.
,and from the /'
vy thirsoidripped

sweeàflows ofhonev.(Euripides 1996,regel676-710)
In dit fragm entw orden verschillende kenm erken van de Dionysoscultus
beschreven.Hetgroepsverband,de thiasoi,waarin ook gedansten gezongen

wordt,is duidelijkweergegeven enook hetvoornaamste attribuutvan de
maenaden,de 'thyrsos' Deze m etw ingerdranken omw ikkel
de staftoonthier

zijn krachtingoede zin.In meergewelddadige fragmenten blijktdeze staf
een machtig w apen waargeen zw aard ofschild iets tegen op kan.Verder

wordtergesproken overeen 'mixing bowl',een grote panwijn ofandere
drankdietijdensde ritengenutti
gdwordtom inextasete geraken.
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Een belangri
jkelementvandeDionysoscul
tusisdeeenhei
d metde natuur.
De totale vredigheid w aarm ee de maenaden in ditfragm entopgaan in hun

omgeving,endevriendschappelijkeomgangmetwildedierenbevestigendit.
In hetvervolg van ditbodeverhaalwordtde rustverstoord en veranderen de

maenadeninde dierli
jketroep,die PentheusuiteindelijkfataalzaIworden.
De kledingstijlvande maenadenwordtironischgenoeg beschreven in de
scène tussenDionysosaIsvreemdelingen Pentheus,wanneerzijzichopmaken om de vrouw en te gaan bespieden.Volledig in de machtvan Dionysos

gaatde koning zichtijdensdeze verkleedparti
jalhelemaalalseen maenade
gedragen.Had hi
jeerderkritiekop het(letterlijk)verwijfde uiterli
jkvan de
vreem deling,eenmaalinvrouw enklerengedraagtPentheuszich als een ware
travestiet:
How do IIook then?Am Inotstanding Iike Ino stands? Or
Agaue,m y m other
In seeing vou Iseem to be seeing them in person.Butthis
Iockofhairofvours has com e outofitsplace,notas Ifitted it
underthe sash.
Pe Inside, in shaking it forward and shaking itbackward and
acting as a bacchant,Idislodged itfrom its place.
ButI w hose concern itis to attend vou,willputitback in
Position.Buthold vourhead straight.
LooklAdorn m elForon yotp/depend indeed.
Yourbeltis Ioose and thepleats on vourrobe are notin order
w here thevhang below the ankles
Ithink so too,atIeastby the rightfoot.Buton this side the
robe is straightatthe tendon.
Certainlv vou willconsiderm e as firstofvourfriends,when
vou see the m aenads unexpectedlvself-controlled.
ShallItake the thvrsos in m yrighthand orin this one so as to
seem m ore Iike abacchant?
Fotpm ustralse ItIn vourrlghthand,ln tlm e wlth vourrlght
foot.Icongratulate vou on vouraltered m ind.

(Ibidem ,versregel925-945)
De kleding van de m eanaden wordthierom schreven als een Iang gew aad

datinplooien totop de enkelsviel.Hetgewaadwordtbijeengehoudendoor
een gordelom de m iddel.Een haarband,wellichtnetals de Thyrsos voorzien

vanwingerdranken,houdthethaaropzi
jnplaats.

Het Dionysische elem ent in deze tragedie
Zoals gezegd,is de kritiek die Ni
etzsche in Die GeburtderTragödie aus dem
Geiste derM usik uitop de Griekse tragedie gerichtop de Iatere tragedie-

schri
jversenvooralEuripides.ErvanuitgaandedatNietzschezeergoedopde
hoogte is van het oeuvre van Euripides is het opvallend dat het stuk

DeBacchantennietwordtgenoemd indeze context.Kenneli
jkisdezetragedie,overDionysos nota bene,géén ui
tzondering binnen ditoeuvre,en is ook
hierhetDionysische elem entvan de tragedie verloren gegaan.

In deel17 van Die GeburtderTragödie aus dem Geiste derM usikwi
jst
Nietzsche op hetfeitdatwi
jhedentendage de Grieksetragedie nogslechts
kennen uitde overgeleverde tekst.Overde m uziek,de m ise-en-scène,het
spelen de expressie van de acteurs is w einig totniets bekend.Ook ui
tspraken overtragediesdie hetDionysische elem entw èIbevatten,kan Nietzsche
enkeldoen op grond van de tekst,Een onderzoek naarNietzsches definitie
van hetDionysische is dan ook noodgedw ongentekstgericht.
In de tekstDe Bacchanten kom en geen bacchantenkoren op hetpodium
voordie hetDionysische gevoelaan de toeschouw ers presenteren.Alle handelingen van de m aenaden op de berg worden in bodeverhalen verteld.Dit

heeftwaarschijnli
jkalleste maken metopvattingenovereenheid van plaats
enactie.Verderishetin de klassieketragedie gebruikelijke geweldzoveel
mogeli
jkbuitenhetpodium te I
aten.Doorhetaanwendenvan bodeverhalen
kunnen gew elddadige ofem otionele scènes gecontroleerd worden overgebracht.De bode doseertde informatie zodathetpubliekde dingen bel
eeftdie

essentieelzijnvoorhetstuk,maarnietwordtafgeleid doorhetspektakelop
hetpodium.Behalveeenbeschrl
jvingvande ritenendebi
jbehorende muziek
moetenw e hetm uzikale elementdus nietzoeken in de Iopende tekst.

De koorzangenechter,hetondergeschovenkindjeindeontwikkelingvande
tragedie volgens Nietzsche,worden gezongen dooreen koorvan maenaden.
De hierboven geschetste ontw ikkelingvan de tragedie gafaan datde m uzikaIe roIvan hetkoorsteeds m eerondergeschiktw erd aan hetspel.ln een Iate
Griekse tragedie aIs De Bacchanten heefthetkoorinderdaad overwegend
een becom m entariërende functie.In deze tragedie zien w e de vaste vorm
van een parodos aan het begin en een stasim a tussen de verschillende

bedrijven.
M aarhetexperimentele karaktervan de tragedies van Euripides is eveneens sterkaanwezig.M aarIiefst28 keerreageerthetkoordirectop de actie.

Metkorte zinnenwaaruitvaaksterkeemotiessprekenaIsontzettingenblijdschap,wordt de Iopende tekstvan com mentaarvoorzien.Hierondereen
voorbeeld van deze actieve deelnam e in de scène:

AGAUE (entering rap/d/: dressed as a m aenad and carrving the
head ofPentheus,from the sam e side as the M essenger)
Asian bacchants.,.
CHO > hy do yo& ca//outon m e,<wom an.>?
AG Y e are carrving from the m ountains a newlv-cuttendrilto the
halls,ablessed hunting.
CHO Isee and willreceive vou as a fellow-revelleL
AG /seized withoutm eshes this <...> voung offspring,as can be
S&O5.

CHO From where in the wild?
AG Kithaeron
55

CHO Kithaeron.
?
AG ...slew him .
CHO W ho was the one who struck?
AG The
privilege to be firstwas m ine.Iam called blessed Agaue
'
In the thiasoi.
CHO W ho else?
AG Kadm os'...
CHO Kadm os'what?
AG offspring afterm e,afterm e handled this wild anim al;fortunate indeed >as this chase.
Partake then ofthe feast.
CHO W hat,am Ito partake,poorwretch?
AG Young is the bullock,and he isy'
ustsprouting growth along
underhis delicate-haired crest.
CHO Fes,he Iooks Iike a beastthatdw ells in the countrv bv his
ha/k
AG Bacchus the hunten cleven cleverlvswung m aenads against
this beast.
CHO Forthe Iord is a hunteL
AG Do vou praise?
CHO Ipraise.
AG And soon the Kadm eians..,

(Ibidem ,versregel1167-1193,onzekerhedenoverde originele

tekstzijnindezevertalingtussen hakengeplaatst,AV)
In deze tragische scène kom tAgaue m ethethoofd van haarzoon Pentheus

hetpodium op.ZowelAgaue aIshetkoorzijninDionysische extase enIi
jken
hethoofd nietaIs datvan Pentheus te herkennen.In deze scène Ievertde

muzikale interventie een belangrijkebi
jdrage aan hetverhaal.Hierisduideli
jk
sprake van actieve deelnam e aan hetspelen de vragen van hetkoorzeggen
veeioverde invloed van Dionysos.De toeschouw erw ordtin onzekerheid
gebrachtoverde geestestoestand van de m aenaden.Hoe sterkis de betovering van D ionysos hiernog? Doethetkoorzich onnozelervoorom Agaue te
sparen?GelooftAugaue opditmom enthaareigenw oorden nog wel?

Behalve de Dionysische inmenging doorhetvrijereoptredenvan hetkoor
zijnerookinde zes'echte'koorzangenaanwi
jzingentevindenvoorde Dionysische com ponent.Heteerste Iied verteltglobaalde geschiedenis van de
god Dionysos.Deze informatie heeftde god zel
fhi
ervoorgegeven,de reflec-

tie hierop isduseigenlijkoverbodig.De nadruk kan daarom hieralop het
m uzikale elem entgelegen hebben,maardatis oncontroleerbaarom eerder

genoemde redenen.De tweede koorzang iseenverwijtaan hetadresvan
Pentheus,ZijnonbegripvoorhetDionysi
sche Ievenwordtgenoemdendaarnavolgtweereenbeschrijving van decultus,Dederde koorzang heefteen
vergelijkbare inhoudenbevatbovendiendeoproepaande godom zi
jn krachtente Iatenwerkentegen de verschrikkeli
jke Pentheus.De Iaatstedrie koorzangen zi
jn gewelddadigervan karakter.De Iiefelijke maenaden beschrijven
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de andere kantvan hetDionysische oergevoel,extatische w oede,consequentgerichttegen Pentheus.De vele herhalingen van D ionysische riten

kunneneropw i
jzen datde koorzangenmeerzi
jn dan reflectie.Eenverm inderde nieuw sw aarde van de tekstkan betekenen dathetzw aartepuntIag op

Dionysischezang endans.Hetismogelijkdatde liederendie hetkoorvan
maenadenten gehore brengt,zi
jngebaseerd op dedithyrambenvandeoriginele Dyonisosverering.

Eenandere aanwijzing voorhetmuzikale karaktervande koorzangenis het
veranderende m etrum .De tekstverandertop slag van hetmetrum van de
dactylische hexam eternaareen kortere versvorm w anneereen koorzang
w ordt ingezet.Hetzou te vervoeren de woordkeuze van de koorzangen te

analyseren.(In koorzangen kan de dichteromw ille van de klank en hetritm e
som sgebruikm akenvan synoniem en).Duideli
jkmagzi
jndatEuripidesinverband metde m uzikale aspecten van de teksteenvri
jermetrum hanteert.ln
emotionelestukkenzi
jnderi
jmklankenvaaksterkstaccatoom hetIied kracht
bijte zetten.De aanwijzingen inde kantlijnvan de originele tekst,'chorus
sings and dances' geven eveneens een kleine indicatie van de opvoering-

prakti
jk.

Slechts een schijnhuw elijk is nodig
Het sterkste argum ent voorde ki
jk van Nietzsche op de tragedies van
Euripides,is hetfeitdatde Dionysische com ponentvan deze tragedie geheel

buiten beeld bli
jft,Debeschrijvingenuitdetweede hand doorboodschappers
zijn een duideli
jke vorm van Apollinische afspiegeling die de kijk in de
Dionysische spiegelvertroebelen.Ditis op te vatten als een totalitaire overw inning van hetApollinische datzo de Dionysische com ponentaan banden
Iegt.
lkhebechtergew ezen op de zes koorzangen.Nietzsche kan onmogeli
jkui
t

de tekstvan deze li
ederen alleen,concluderen dat''Euripides E...1m usthave
had a thoroughl
y unm usicalnature,isforthis very reason an ardentsupporter
ofthe new dithyram b m usicand uses aIlit'sstock effectsand stylesw ith the

open-handednessofa thief.''(Nietzsche 1872,deel17)Ditisookeenvreem -

de opmerkinggezienm i
jn constatering datEuripidesjuistéénvande muzikaalstetragedieschrijverswas.
Ook de koorzangen geven slechts een afspiegeling van hetDionysische,
maarditis niethet Dionysische waarNietzsche hetoverheeft.Nietde reli
-

gieuzecultuszelf,maarhetmuzikale karakterhiervan mi
sthi
jindetragedies
van Euripides.Nietzsche zoekt iets datniette vinden is,een w oordeloos

fenomeen ineen brondie,naareigenzeggen,slechts in woorden totzijn
beschikking staat.Hettegendeelkan ik evenm in bew eren.AIs we echterde

oncontroleerbaarheid van de opvoeringpraktijk achter ons Iaten en De
Bacchanten beoordelenopthemati
ek,bli
jvendeverwijtenvanNietzsche aan
hetadres van Euripides curieus.M etDe Bacchanten heeftEuripides een tragedie geschreven die geheeloverde tegenstelling van hetApollinische en

hetDionysischegaat.Detweewerel
den staan Ii
jnrechttegenoverelkaaren

kom en in hetstuk toteen gew elddadi
ge botsing.Pentheus is de personifica-

tie vandeApollinische denker.Zi
jn wereld isdeAlexandri
jnse kennismaatschappijwaartegen Nietzsche inDie GeburtderTragödieausdem Geisteder
Musikageert.;De Dionysische wereld die hiertegenoverstaat,is Ietterli
jk
een andere dan de wereld van Pentheus.Hetargum entdatde actie zich bui
ten beeld afspeelt,ondersteunt op deze m anier de thematiek.Voor de

Apollinische denkerisdezeDi
onysischewereld namelijkonkenbaar.Detwee
krachtenstaanvoll
edig I
osvanelkaar,slechtseenschi
jnhuweli
jkismogeli
jk.
In de tw eede akte verm engen de twee w erelden zich.Dionysos treedtbinnen in de Apoliinische wereld van Pentheus.De oerkrachten van de cultus

gaaneen rechtstreekse confrontatie aan metde rede.Indi
tduelbli
jktdat
Pentheusopgeenenkele manierbestand istegenhetDionysische.Zi
jnargumentatiekrachtverslaptende enige beschuldigingen diehijnog heeft,wordeningegevendoorzijneigenperversevooroordelen.Dionysostoontaandat
de Apollinische menszi
jn onderbewuste gevoelnietkanwegredenerenen
kri
jgtPentheusinzijnmacht.
Heteinde van de tragedie is een totale vernietiging van hetApollinische,

DionysosonderwerptThebe ensteltzijnri
tenin.De Iesdie de toeschouwer
Ieert,is geen geruststellende.Hetkoorzingttotslot:

M anv are the form s ofdivine things,and the gods bring m anv
things to pass unexpectedlv;and whatseem ed probable was not
broughtto com pletion,and the god found a >ay forthe unexpec-

ted.Thus did this affairturn out.(Euripides 1996,versregel13881391)

IkIeeshierde nederl
aag van deApollinische denkwijze.Vasthoudenaanrati
onele patronen Ievertnietalti
jd hetgewenste resul
taat.Deafloopvandeze
zaakishetbewijsdatonderbewuste oerkrachtennietontkend moetenworden.
Ik hoop in deze casestudv te hebben aangetoond daterin de tragedie De

BacchantenvanEuripidesopzijnminstdenodigeaanknopingspuntenzi
jnte
vinden vooreen alternatieve w aardering/interpretatie van hetDionysische
elementin deze tragedie.Ditternuancering van Nietzsches generalisaties
overhetverlies van hetDionysische elementin de Iatere Griekse tragedies
en de doorhem veronderstelde,hierm ee gepaard gaande teloorgang van de

Gri
eksetragedie inhaaroorspronkelijke,krachtige vorm.
Anne Veenstra studeertM oderne Nederlandse Letterkunde aan de universiteitvan Utrecht.Ditartikelkwam
totstand na een collegereeks overhetschone en het
subliem e.
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Spreken tussen twee
vormen van dood
Een interview met Stefan Hertmans dat
noodzakelijkerwijs ook een essay en een
drama is. Over theater, toneelteksten en
wat het betekent om voor Holderin te
kiezen en tegen Goethe
Anneke Jansen

Beste,
Ik heb dan een interview met Libération; het
lijkt me handig om het interview met u daaraan
vast te haken, Dus laten we zeggen om 14 uur.
Ik stel ,voor dat we elkaar treffen in de grote
lounge van het hotel Métropole, Place de
Brouckère (vijf minuten lopen van het centraal
station, makkelijk te vinden).
Hartelijk,

[Brussel/Bruxelles. Gouden palmbomen. Marmeren zuilen. abers met smetteloze handschoenen
aan. Knipmesbuiging - klapdeur - te grote lederen
fouteuils in een nagenoeg lege foyer. Klassieke
muziek klinkt op het juste volume. Zo nu en Mn
loeit de cappllccinomachine. Hier besteft men geen
koffie verkeerd. Hier wordt caft au lait gedronken.
Hier is Nederlands een overdllidelijke minderheidstaal. Weer een knipmesblliging en een krellpele Franse zin verde!: Aantekeningen en memorecorder in de aanslag. En attendant Hertmans.]

Stefan Hertmans, geboren in 1951 te Gent, heeft
een indrukwekkende lijst werken op zijn naam

staan. In 1981 debuteerde hij met RlIimte, een
roman die meteen twee debuutprijzen in de
wacht sleepte. Hierop volgden vele dichtbundels, verhalenbundels, essays en romans. Zijn
laatste roman, Ais op de ee/"Ste dag (2001), werd
genomineerd voor de AKO-literaruurprijs en
vorig jaar verscheen zijn nieuwste dichtbundel
VlIurwerk zei ze (2003). Naam en faam van de
Vlaamse, vaak ais 'postmodern' of 'experimenteel' betitelde, schrijver strekt tot ver buiten de
Belgisch/Nederiandse grenzen. Vertalingen van
Naar Merelbeke (1994) in het Engels en Duits,
lezingen aan universiteiten in Berlijn en
Washington en kritische essays over kunst en
cultuur onderschrijven het sucees van
Hertmans: ais dichter, essayist en prozaschrijver.
Zijn succes ais toneelschrijver is echter in meer
dan enkel theatrale zin 'dramatisch' te noemen. De theatercritici van Nederland oordelen - in tegenstelling tot hun Vlaamse collega's - negatief over de dramateksten van Hertmans. Ze vragen zich zelfs hardop af of het
nog wel 'drama' kan worden genoemd. De
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Nederlandse literatuurkritiek anderzijds
negeertzijn dramateksten Kopnaai.een tekst
voor vier stemmen (I9:z) en M ind r/7, Gap
(zooo) volledig. Dramateksten worden in
Nederland niet tot nauwelijks gerecenseerd

bij Mind r/Jè' Gap; de Antigone Aantekeningen'(Nieuwzuidz-fzooz,respectievelijk
pp.7I,8z-83,94).Antigone is,naastM edea,
Klytaimnestra en M nemosyne, één van de
hoofdpersonagesuitM ind />,Gap.Hetwerk'
Journaaldraaitom Hertm ans'zoektochtnaar

door de literatuurkritiek. Omdat het genre
dram a binnen de universiteiten '
verwezen'is
naar de theaterwetenschap,geniet H ertm ans
in de literatuurwetenschappelil
'ke kringen

hetwezen en dedrijfverenvan dezeGriekse
tragischeheldin.Hetisaangrijpenden fascinerend om te lezen. Fascinerend om dat

nauwelijks bekendheid a1s toneelschrijver.
Velenwetennieteensdathijtoneelschrijft.

Hertmansde lezerlaatzien wathijallemaal
leesten hoehijwerkenvan schrijversen den-

H ertm ans houdt zich intensief bezig m et
Proza,poëzie,essayistiek en dram a.D egren-

kersalsBlanchot,Nietzsche,Lacan,H ölderlin
interpreteerten verwerktin zijn toneeltekst,
hetgeen ook zekerinteressantisvooronder-

zen tussen de afzonderlijke genreszijn niet
scherp te trekken.Zijnsinziens kunnen de
verschillendegenresonmogelijklosvanelkaar

zoekersvanzijnproza,poëzieenessaybundels.
Een uniekekansom overdeschoudervan een

wordengezien.D einhoud bepaaltdevorm en
dievorm houdtzich nietaangenreconventies.
In datlichtkon hetgesprek m et Hertm ans

schrijvermeetegluren.Daarnaastisheteen
uitermateaangrijpendjournaal,omdatduidelijkwordthoeveelmoeiteHertmansheeftom
Antigonetebegrijpen,tebevatten entoteen
Personagevoorzijndramatemaken.Hetlaat
zien hoe intensief en allesverbrandend het
schrijfprocesvoorHertmansis.Een paaruitsprakenvandeschrijverzelfuitzijnAntigone

onmogelijkbinnendevorm vanhetinterview
blijven.Hetgesprek bepaalde hetinterview.
Hetinterview isdaarom noodzakelijkerwijs
ook een essay en dram ageworden.

Dramaneemteen even belangrijkepositiein
binnen hetoeuvrevan Hertm ansalspoëzieen

proza,zonieteenbelangrijkere.Ookin kritischezin uithijzichgeregeld overdrama.Zo
schreefhijonderandereinParmentiereenarti-

Aantekeningen':
-

H ertmang

g...1Vanuitwelk een verte ik meop Antigone

keloverdeverhoudingtussen deliteratuuren
het theater getiteld A cteur versus auteur'

toe m oetbewegen - via om wegen,getuigenis-

(Parmentier8-z/31:97,pp.8-1:),die terug is

N utteloosheid van research;hoe ik m evan het
weten weg m oetbegeven om weertehoren hoe
die vrouw a1seen doorrode woorden geobsedeerdezitteleuteren,tezeuren,teraaskallen en

tevinden in zijn essaybundelHet:z/4/ van
M ilete(zooz).Ookverscheenerin Nieuwzuid

een ruim zestigpagina'
stellend,werkjournaal
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sen, analyses, historiek en commentaar. g...1

tezingen,diep inmij.g...1Waarom zoutmijn' andersdoen.Ik wistalleen nietwat.Toen zei
Antigonenogsterkzijnindehedendaagsebete- Pauwelstegenmij:tschrijfjijnoumaargewoon
kenis?Zeisvoorbijgoedenkwaad-ikwi1haar waarjezininhebt,ikzetdatwelopdeplanken.
tussen Lacanstweevorm envan dood gooien;ze Schrij
fdesnoodsmaareenstukjeproza.''Nuhad
isdegrote,verwoestendeonwrikbaarheidwaar- ikinmi
jngedichtenalvakerietsgedaanrondde
op deredehaartanden breekt.Zeishetonderdruktegehuilop deeinder,waardoordehonden

ûguurvan H ölderlin.Rond devraagwathetnu

in hun hok gaan liggen janken.Zeishetten

kiezen en tégen Goethe...lk zagdaareen soort

ondergeganelevensgevoel,datzenietbenoem t,
m aar belichaam t. O m dat ze zo soeverein is,

van web van mogelijkheden.En tegelijkertijd
dachtik:'Hertmans,houdjepotendaarvanafl

nogbetekent,indezetijd,om vöörHölderlinte

wordtzedeonhebbelijkheidinpersoon.g...1De Heiner M ùller heeft het algedaan.' Datwas
vrouw dieinmijntekstentotspreken komt,is miJ
'nvraag:iiWatmoetjenaMùllernogdoen?'
a
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Er
v
a
l
t
ni
e
t
s
me
e
r
t
e
J
e
k
untdoen alsofhetnog nietbestaaten weer
'
zeggen'inhetstuk datikvoorogenheb.Detaal eensoortneo-psychol
ogisch theatergaanschrijwordtertotbeeldvanalhetvoorbije,hetonmo- ven.Jekuntook zeggen:'Goed,laatmijdan
gelijke.Hetisdetaalvanhetverlangenvoorbij maarzonaïefzijnom dattegaanproberen.''Zo
de drempelvan hetleven,m etde dood in het
ezicht.Zo m oetAntigonespreken.

ishetideevoorKopnaadonçsçaan.

(14.15uur.Gelukkigisdefoyernogsteedsnage-

ln detheatertekstKopnaai.een tekstvoorvier
stemmen komen vierpersonagesvoor:Friedl,
Lenz en twee Vrouwen Zonder eigennaam

noegleeg.Een derdekofûeverkeerden tien sigaretten later.D oor de klapdeur kom t een m an
aangelopen die verdachtveelop de foto'
svan

(t
eerstevrouw'en <tweedevrouw').HetPerso-

'Stefan Hertmans'op literaire websites lijkt.

nage Lenz verwijstnaar de Duitse dichter
Jacob Lenz (I75I-I79z).Hetpersonage Friedl

M aardan minderzwart-wit.M indergestileerd.

vertoontovereenkomsten metFriedrich Höl-

Engoddank-hijrooktooknog.Of'iseigenlijk

derlin (1770-1843),diedelaatstevijfendertig
jaarvanzijnleven krankzinnigdoorbrachten

estoptmetroken'.Nogbetenl
H ertmangH eeftuerbezwaartegen alsikereen-

tjebiets?lkmoetevenbekomen...

somselkepoging totcontactmetde buitenwereldnegeerdedoorherhalingvan hetwoord
dpallaksch'.
Hertmans greep voor Kopnaad in eerste

IH
'ertmansz/pzl',ineenfauteuil.Desigaretwordt
aangestoken.D eI #*
/,neergezet..
l

instantieterugop eenverhaalvan Rilke(1875I9z6), 'Ur-Gerâusch', waarin Rilke zich
afvraagt''(...1waterzou gebeuren alsmen de

IM
' emorecorderON 1

naaldvan eenoudegrammofoon overdesche-

.

delnaadvaneenmenszoulatenlopen.Zouje
Jansen.U begonin l989methetschrijvenvan

dan zoietsalseen Urgerâusch,de eerste oer-

theaterteksten,aangespoord doorD irk Pauwels
van theaterhuisVictoriateGent.Victoriavroeg
u uithoofdevan hetfeitdatzewistendatu niet
voortheaterschreeE Zewilden zien waterzou

kreetvandemenselijkegedachtenhoren?Die

gebeuren,alsproza-ofpoëzieschrijversdrama
ingenschrijven...

nogalapocalyptischevraagheeftm eheelsterk
aangesproken:in Kopnaad gaathetvoortdu-

rendoverdiefontanel,diedanbijschizofrene
dichterszogezegdnietzoudichtgegroeidzijn,
zodaternogeen oerkreetin tebeluisteren zou

zijn.''(HertmansinEtcetera1995)
Hertmans.LNeemteen trek van desi
garet.j
Ineersteinstantieheb ikgezegd:''Sorry,datkan

Jansen.ln Kopnaad wordt de krankzinnigheid

ik niet.lk kan geen dialogen schrijven.''Dialogen interesseren meeigenlijk ook niet- nog

van Friedldusnietgezien alshetgevolgvan het

steedsniet.lkvindhetzoartiflcieel.Ikwildeiets

hettegendeel:Friedlsondergang is het gevolg

verliesvan contactmetdewerkelijkheid,maar

van hetfeitdathijdewerkelijkheid juistzeer lichamelijkeindruk tegeven van degeestelijke
scherp ziet.Hijbeseftdatdewereldgeen har- spanningwaardiem an doorheen isgegaan.
monieusgeheelis.Hijervaartdegespletenheid,
de breuk die de wereld doormidden klieft en

aatdaaraan tenonder.Alsdevergelijkingtussen hetpersonageFriedlen dedichterFriedrich
H ölderlin wordtdoorgetroltken,ishetdan - in

D evorm die H ertm anskiestin ziJ
'n dram ateksten,isinm eerdereopzichten opvallend.ln
de toneelstukken van H ertm ans kom t het
'

tonende' (mimetische) karakter van toneel

delijndaarvan-correcttestellendatHölderlin

geregeld onder druk te staan. O ok Peter

volgensuiem andwasdiezag,watG oethenooit
heeftkunnenzien?

Verhelst(auteurvan ondermeerAars!(zooo),

Hertmans.lnhetbegin heb ik metKopnaadeen

HetSprookjesbordeel(zoo3) en Sonic Boom
(zoo3)) en Paul Pourveur (Het soorteljk
.
çe
'wichtvanSneeuwwilje(1996))spelen metde

soortmonologueintérieurwillen schrijven over

zogeheten 'm imetische'eigenschappenvanhet

een geschonden mensdie,zogezegd,dewaanzin

genre drama.Hetbelangrijkste dat de mimetischevertelwijzeimpliceert,isdatdever-

isingegaan.Eninantwoordopuw vraag:ja,ik
denkdatHölderlinzijn tijd vervooruitwasen
dathijvooreen deeldaaraan ten onderisgegaan;datdegeestelijkespanningz6 grootwas
dathijhetnietmeeraankon.lkdenkdathijde
eerste was die begreep dat de Griekse cultuur
absoluutnietzo'n mooirenaissancistischverhaal
wasvaneen transparantearchitectuur.H ölderlin

begreep,doorhetlezenvan detragedies,datje
die Grieken absoluut niet kunt begrijpen.
TerwijlGoethestraaldein datlichtvanAujklârung, zelfverzekerdheid en soevereiniteit, was

daariemanddiekopje-ondergingendacht:''Dit
isduister,ditbegrijpikniet.'Deheleargumentatie in N ietzsches Geburt der 7iw.çJ#9 is
ondenkbaarzonderde inzichtsschok van Höl-

tellersam envaltm ethetPcrsonage.En datis

precieshètkenmerkdataltijdaandramawerd
toebedeeld; het gebeurde wordt in directe
rede, zonder tussenkomst van de verteller,
door Personages uitgesproken en ondergaan.
Gekoppeld aan het '
tonende' karakter van
toneel,ishetfeitdatdepersonageshetverhaal
'
verbeelden'in devorm van handeling.D oor
het ontbreken van een iob'
1ectieve'instantie
zoalsdeverteller,kunnen depersonagesalleen
kenbaarworden doorhun zelfkarakterisering
en taalgebruik.Personagesroepeneen context,
een beeld op dooreen dialoog m etelkaaraan

tegaan.Zo krijgtdetoeschouwerdoorgaans

derlin.Maarinzijntijd stondHölderlinvolko-

hetdram atezien;personagesdiedoordialoog
en handeling'tonen'waterin het'hier-en-nu'

m en alleen m etdeze radicale herlezing van de

(ze 'ondergaan'hetimmersop dat moment)

Grieken.LKortestiltejDatheeftmijontzettend
aangegrepena1seensociaalentegelijkertijdindi-

gebeurtin hun wereld.Watopvallend isbij
auteursalsHertmansenPourveur,isdatjuist

vidueeldram a.D aarnaastwildeik diestem van
die goede oude freudiaanse verdringing laten
spreken;watkom teruitiem and diealleen nog

de 'handeling'ondervuurkom tte liggen en
Plaatsm aaktvooreen elementdatnietdram a-

'Pallaksch'zegt,omdathijzogekwetstis?
Hölderlin speelde het hoog. Hij wilde een

N u is dit, vanuit narratologisch oogpunt
gezien,een weinigwereldschokkendeobservatietenoem en.M aarwehebben hethierniet
overproza,m aaroverdram a.En alserietsis,
datdrama dramamaakt,dan ishetdehandeling.Dedialoog ismetdehandelingdehoek-

Europeesverhaalvertellen vanuithetonverm o-

genom tebegrijpenwaterindeGrieksetragediesophetspelstond.Enikdacht;ditiszoveel,

ditiszo moeilijk,ditkanika1stwintigste-eeuwer-watiktoennogwas-bijnanietbegrijpen.
lk kan eralleenviaeen soortachterpoortjein;
viadetaalvandeverwarringdiehem geestelijk
ten grondeheeftgericht.
lk heb hem dus,in sam enspraakm etLenz,poëtisch laten 'razen'om detoeschouwereen haast

tisch,maarbijuitstekepischis:hetvertellen.

steenvanhetdrama.Enjuistditwordtinhet
dram avan H ertmansgeproblem atiseerd.O nderm eerdoordeaanwezigheid van dem ono-

loogen depersonages,zoalsbijvoorbeeld de
viervrouwen in M ind r/J,Gap,buitenhet'
nu'
te plaatsen. In Hertm ans' stukken is het '
te

laat'.Debelangrijkstehandelingenvindenniet

gewerktdoorPhilippeLacoue-l-abarthe,inzijn

Plaatsop hettoneel,maarergensdaarbuiten.
O finhetverleden.D epersonagesvertellen,in
Plaatsvan handelen.

boek f'
imitation desmodernes.hetistelaatvoor

Jansen:Devorm dieukiest,zowelvoorKopnaad
regels'.H eeftudatbewustgedaan?

levensgevoelvan deGrieken tekomen...Door
tebeseffen dathetnietkan.Om datparadoxale
besef van een cultureel'te laat'ging het m e.
M aaralleelementenvandetragediepasserenwe1

Hertmang Ik heb de tekstnietgeschreven met

letterlijk derevue.Dusalleswatbijeen andere
auteurnetjesineenklassiekespanningsboogzou

a1sM ind />eGap,isnogal'
anders';indiezin dat

u duidelijk afstaptvan een aantal'
dramatische

Griekstheater,maartegelijkkunnenweerniet
vanafblijven.Alsjebesefthoegrootditverliesis,
begin jeparadoxaalgenoeg ietsdichterbijhet

hetideeom anderstezijn.Datzouimmerspure
distinctiezijn.Op hetmomentdatGerardjan
mjnders M ind r>e Gap regisseerde,liep ook
M ammaM edeavan Tom Lanoye(zool).Tom is
veelklassieker.Hijiseenklassiekexegeetenook

worden gestopt,laatik alseen soortdolgedraai-

veelpostm odernerdan ik.W atikdoe,isin principeveeleerklassiek-m odernistisch...
M aarm isschien isdatooknietwaar...
D ieterm en m oetenwem isschien schrappen.

vindt,ofeen andere m anier,ofeen alternatief
om dedingen derevuetelatenpasseren.Zonder
datboek van Lacoue-Labarthezou ik H ölderlin
nooitzo radicaalhebben kunnen laten spreken.

depaardjesmolen rond zijn eigen aswentelen.
Datgeeftuiteraard ookaanleiding toteen ande-

reschriftuur,dichterbijdepoëzie...Alswehet
danoverteksthebben,datjeeennieuwemanier

I'
KopjeI/.
/2z'wordtmetkrachtop schotelfegezet. Maartegelijkertijdhebikeigenlijkwelafiniteit
metwatin hetlaat-symbolistisch theaterwerd

79ivansigaret)

Maargoed.BijTom isersprakevaneengradu- beoogd:datde m eestindringende theatertekst
e1etoenam evan actieenspanning.Terwi
jlikhet altijd,netzoalsbijdeGrieken,dichttegen de
evoelhad:nee.Bi
jmijlopen zerond.Bijmij lyriek m oetaanleunen.
zitten zeindiegaP.

IOm metHeinerM tillertespreken.
'
l

JO/ zoals Hertmans al eerder schree
f in

AntigoneAantekeningen'
.
'l
- He
rtmans.Statisch theaterishetgevolg- geen
dynam iekvandegebeurtenissen,geenchronologischevaart,alleen maarstilstand indekern van
een razend conflict.
.

MJ//er.Jemoeta1stheatermakereigenlijkaltijd
s
t
ukken schrijven die in eerste instantie als
i
-.

onspeelbaar'wordenbetiteld.

Hertmans.Ja.Datklinktmisschien ouderwets-

maargoed;ikbeninmiddelseenoudbaasjedus
Hertmans.W eetje,ikhebdaarmetPeterVer-

ik mag ouderwetse dingen zeggen... J1,c>/7

helstvaakovergepraat.Alseralietsisdatik,en

Daargeloofikergin:datjeietsradicaalsmoet

hijook,andersdoevoortheater,dan ishetdat

durven doen mettheater.

wediechronologischeopbouw nietrespecteren,

maardatje,watik noem,een tornadomodel
krijgt.Pourveurheeftdatsomsook,maarhijis
ietsbedachtzamer.Hijisietsrustigerdanik.Hij
heeftmeerafstandelijkeironie.Maardestrategie
iszekerwelverwant:datjeduseenstukbegint

Jansen.Dusmetanderewoorden:in dedrama-

en ik zeg dat ook in die Antigone Aanteke-

geenoverigensookgeldtvoorKopnaad...Klinkt

tekstM ind r/JeGap heeftu geen respectvoorde
chronologie,de dialoog wordtvervangen door
een m onologischestructuuren hetconflict,de

eigenlijkehandeling,vindtoy screenplaats.Het-

ningen'- totusIocusvexatus:F/7,placeisallfuc- verdacht'postm odern'.
kedup.F/Jarfwhereyoustartandr/pz/r!
fwbrreyou
eazfN oprogression.

Jansen.Dekaartenzijndusalgeschud...
Hertmans:Ja.Diegedachteisheelpregnantuit-

HertmangWeetjewathetnareis?Alleswatik
zeg,pastin dietheorietjes.Hoemeerikeraan
Probeerte ontkomen,hoemeerik ermeeword
geassocieerd...Datzegtietsoverdevaagheid,en

van daaruiteigenlijk onbruikbaarheid van die

afbreken...Endathetstukweeroverdieonmo-

term en.

gelijkevorm van radicaliteitza1gaan.Kopnaad

I'
Denktnaenneemteentrekvanzi
jnJikz/re/'
.
/
lk heb een erg sterkevrijheidsdrang.Ik word
claustrofobisch alsmensen mijin hokjesstopPen.Datkomtmisschien toch we1vanuitmijn
katholieke opvoeding.Eensjejedaarvan hebt
losgemaakt,wi1jejealtijd1osblijvenmaken.lk

ging overdewaanzin en detaal,M ind />t'Gap
overhetspreken van devrouwen in een patriarchale wereld. Empedoklesis het stuk over de

wilnietin eenruim tezittenwaarin m endruken
gezelligallemaaldezelfdemeningheeft.Nietuit
snobisme.lk houd gewoon van frisse lucht.lk

onmogelijke,charismatische politiek waar de
Jakobijnsekantvan Hölderlin in geloofde,en
waarop hijstuk isgelopen.De cirkelzalzich
daarook sluiten:a1sEmpedoklesin devulkaan

springt,springthijookindiekloofuitKopnaai
gfz/ci/'
l

voelmebijmijnstrotgepaktalsmenmijinhet M agikernogeentjevan ubietsen?
Lsteektnkarett?
:1
postmodernehokjewi1stoppen.
Jansen:Danishetstukwaarunuaanwerkt-De
doodvanEmpedokles,gebaseerdophetgelijkna-

Jansen.U bentduswelterdegebewustbezigmet
een'ondermijning'vandedramatischevorm.

m igestukvan H ölderlin althansdeproevedie

in deDietscheWàrandeenBel
fort(zooz)stond, Hertmans:Ikgeloofnietin desoevereineauteur

we1ineen geheelanderestijl.U blijftdichtbij dieeenbedoelingheeften diebedoelingdan uitdeorigineletekstvan Hölderlin;erissprakevan
schrijft.Alsjewiltdathetwatdiepergaat,dan
een dialogische structuur, de taal is helder. moetjeera1sauteurtegenaan botsen.Jekunt
Duisternislijktplaatstemakenvoortransparan- achterafstellen:datwaterisgebeurd,datiswat
erop hetspelstaat.Achterafkan ik alleswatik
tie.Watiseraandehand?TochAujklârung?
denktewetenin stellingbrengen,maarik breng
H ertmans.lk ben er metdie Em pedoltlesnog
nietuit.Datkomtomdatik heb geprobeerd te

schrijvenineenstijldienietpersedemijnewas,
die eerste versie die daarstaat.En ik ben niet
tevreden.Ikwi1erietsm eerradicaliteitin.Niet
uittheoretischeovertuiging,m aarom datikvind
dathetmoetbranden...Ik gadatweeranders

schrijven.
Dezegaat- Hupl!fM aaktwegwerpgebaas denkt
even na en schietdanplotsnaarvorenè

hetnietvoorafin stelling.Kijk;ikwi1bestzeggCn dat ik inderdaad iets anders doe m etde
vorm ,m aarhetisnietprincipieel.H etisniethet
uitgangspunt.D athebben wegehad,datwaren

dejarentachtig.DatwasdetijdvandeNouveau
Roman.Hetzijn allemaalclubjes,endaarvoeg
ik menietbij.Detaalmoetandersomdatde
existentiëleemotiesanderszijn,datisvoormij
hethele punt.Taalkom tvoortuiteen m anier
van leven.

Maardatisheelinteressant;ikhadnamelijkop

LRooktj

een bepaald m om ent besloten om te zien hoe
zoietswerkt.lkhad besloten:ikgainprozavorm

lk geloofheelerg in de fysieke Com ponentVan
een auteurschap.Datjemaarop één bepaal
de

schrijven.lkhadgedacht:Daargaikvoor.Dan manier kunt schrijven omdat je dat soort
moetjewelandersbeginnen tedenken.Ikwou, lichaam endatsoortkarakterhebt.Endatjedat
nadeuiwretendeschrijfervaringvan Mind /'
/p, dusnietzosterkkiest.Datjedusveelmeerdoor
Gap,ietsrustigersom de trilogie afte ronden. een sti
jlkan worden gekozen.lk probeerecht
Lstilte,dan bedachtzaam?
een stuk van mijn bewustzijn uitteschakelen,
Ennaeen tijdbegonikweermethetafbreken zonderdathetécritureautomatiquewordt,want
van regels.
Toen werd hetweerradicaler.
lk moetdusopnieuw dichternaardepoëzietoe.
Hetmoet overhet branden van die poëtische
stem gaan.
D usik denk datik aldie regelsweerflink ga
66

daarheb ikeen hekelaan.

Mijnschrijven isperdegnitienietautomatique,
m aarwelvanuiteen drive,vanuiteen intu'
ftief

begrijpen. Bij Blanchot vond ik laatst die
Prachtigebladzijdewaarinhijzegt:i'Eenauteur
kanpaseenauteurzijn,wanneerhijzichverliest

inwathijdoet-''Hijisnooitsoeverein.Hijweet concreet navoelbaar m aakt, is door hem a1s
onbegrijpelijkvandehandgewezen.Hetduidt
eralleen maarop hoeonlichamelijk entheoreJansen:Hoe was de reactie in Nederland op tisch som m igem ensen lezen.
hetzelfniet.
Kopnaaà
Hertmans:D atwerdvooralgezien alsdewaanzin
van een rare Belg.

Jansen. Het onbegrip van uw toneelteksten,
gecombineerd methetfeitdatGerardjan Ri
jndersaangeeftdatdetheaterrecensenten alsH ein

Janssen en Hans Oranje waarschijnlijk '
nog
Jansen.Hetlijktnietzo besttegaanmetuende
theaterkritiek in Nederland.O ok de reactieop
M ind/'
/J,Gap wasnietechtlaaiend enthousiast.

Hertmans.Lplotselingfe?

nooitvan Stefan Hertmanshebben gehoord'is
op zich tekenend voordeafstand dieerbestaat
tussen hetliteraireveld en hettheatraleveld:

Rfjnders.IkdenkdatdeNederlandersnognooit
Zehebbenerwerkelijknietsvanbegrepen;niets. van Stefan H ertm ans hebben gehoord.ln hun
lkbedoel,waterm etAntigonegebeurtin M ind
recensies blijkt daar in e1k geval niets van.
:/7,Gap,datheeftmijeenjaarbeziggehouden. (Stuivenberg,Theatermakerfebr.zooz)
-

En dan dusalleenAntigone...

LKi
jktnaarvorenj

Jansen.Hans Oranje betwijfelt in lïouw of

Zeheeftverdommemi
jnlijfbewoond!
gFr valt een stilte. Cappuccinoautomaat wordt
plotseling aangezet, waardoor er J/pdr/lz/z/,even

M ind ,/Jt'Gap nogweltheateris:

geengesprekmogeli
jkis.Hetlawaaistoptnaenke-

nooiteen dialoog worden.Eris dusook geen

leseconden.j

drama,maareen heftigepoëtischetekstdieje
overjeheenmoetlatenkomen.(lbidem)

-

oranje.g...1hetzijn dustweemonologen die

Jansen.Heeftu hetgevoeldatdetheatercriticiin
N ederland vanuit een vacuiim op uw teksten

Jansen.U heeftin deParmentierenhetPuljevan

reageerden?Om metHeinJanssen tespreken:

M iletede hoop uitgesproken datacteurstheater

Jansen:M ind r/
p:Gap iseen even rigidealsmisluktetoneeltekstwaarin Hertm ansdrieGriekse
tragische heldinnen terug laatkeren op aarde,
ergens in een hedendaagse H ades,een onder-

en auteurstheater dichter bij elkaar zouden
komen.Nulijktdatinsommige evallenwelte
ebeuren;een Lanoyedievoortheaterschrijft,
Pourveur,Verhe1st,Bouazza.Maaranderzijdsis

slechte,ookdiemannelijkepersonageszijnmis-

de klooftussen literatuuren dram a nog steeds
nietgedicht.Op deinstituten besteden neerlandicigeen aandachtm eeraan drama,theaterwe-

plaatst, want overbodig. H ad H ertm ans het

tenschappers richten zich voornamelijk op de

maargelaten bijdiedrievrouwen en ietsmeer
variatiein zijn themagebracht- numoeten ze

voorstellingennietop deteksten ookdeliterai-

grondse.g...1lsdetekstalveelteveelvan het

reuitgeverijengeven geen dramauit.Kijknaar

zicha1sineen uitputtendeexercitiedoordetekst

Kopnaa4 datwordtnotabeneuitgegeven in de

ploeteren. g...1 En voorNufaar nu graag een

poëziereeksvan M eulenhoffl

hoofdrolineentoegankelijkersoorttheater.(ln
deVblkskrantvan Io-ll-zool)

Hertmans.Hadhetvanmijafgehangen,danwas
heta1stoneeltekstverschenen.M aarmi
jnuitge-

Hertmans.LDruktsigarethard uitinasbakj

ver- en datisheeltypischvoordehuidigesituatie - heeft helem aal geen theaterserie meer.

Die man had ernu werkelijk helem aalniets,
geen bal van begrepen. Die man heeft niks
gezien,niksgevoeld,niksgeraakt!D eheleopzet

Voormijishet eenpoëzie,maaralait/zz/le;/?;
erbestaatgeen theaterteksttraditiemeerbijde

van hetstuk,om werkelijk indievrouwen het

Nederlandseuitgevers.

spreken zelfte laten aanvangen,alles wat het

lk had we1even dehoop,juistdoorhetuitte

even bijeen literaireuitgeverij,ennietbijeen
especialiseerdetheateruitgeverijalsdeTheatre
Bookshop of wijlen Bebuquin,dat ik m et

e
enaandoenlijkarcha'
fsch amateurisme.Dusde
'
professionalisering'wi1zeggendatjejeno-non-

Kopnaaden M ind r/7rGap buiten denichevan
hettheaterpubliek kon raken.M aardiehoop is

jesisafgebakend,en datjebinnendatveldaan

ijdel.Integendeel:jestuitopallerleirecensenten
dieditbeternietop hun tafelkunnen krijgen

Jansen:Vindtu dateenslechteontwikkeling?

om dat ze totaal geen benul hebben van het
denkkaderdatdaarin wordtaangereikt.

Hertmans:Ja,absoluut.En datiserg in het

Jansen:En de Iiteratuurçecensentcn pakken die

nadeelvan een auteuralsik.lk ben alzo vaak
gekenschetsta1selitair,alseen om gevallen boe-

teksten nietop...

kenkast,a1spedant...EigenlijkwiIikalleenmaar

H ertmans:Nee.lkheb even deindruk gehad,in
deperiodewaarinikdietekstoverA cteurversus

auteur'schreet datdiedoorbraak erweerkon
kom en.M aarzolang de universiteiten nietvol-

en,zolang daardatseparatistische verhaaltje
wordtopgedist,veranderthetniet.

Enwatmoetenzeookdoen?Erzijnnueenmaal

sensebezighoudtmetdatspecifekeveld,datnettekenstudiedoet.

op een evidentem anierom gaan meteen open
schriftuur zoals die al eeuwen bestaat in de

Europesecultuur.lkweetdatwatikschrijfniet
vooreen grootpubliekblijkttezijn,maardat
heeftdan m eerte maken m etdeverenging van
watmensen tegenwoordig'literatuur'of'teksten'
vinden.Enwatnietin diemainstream past,dat
noem tm en dan experim ent.M aarik wilhele-

theaterwetenschappers. Het gaat ook over pro-

maalnietineenexperimenteelhokjeopgesloten
fessioneleschotten.Misschien ismijn voorstel worden.lk houd nietvan die Bourdieu-distinctoteen nieuwevervlechting van actueeltheater tieom '
anders'tezijn.Ikwerkintegendeelvanen literatuurstudieweleen voorsteldatbroodroofimpliceer.

uiteen eeuwenoude traditie die m en vergeten

lijkttezijn.
lk wi1lne dus niet in datsoortdiscourslaten

Jansen:M aardietheaterwetenschappersrecense-

opsluiten.Hetgaatmijnetzogoedoverwatde

ren geen theaterrcifrèw,dierecenseren voorstellingen.

psychologische theatermakers claimen:inzicht

Hertmans:gzz/c/lrlTja...

indemenselijketragischeervaringen.Hetisniet
ietsandersdan bijJudith Herzbergen Willem
Jan Otten.
lkvindhetdan ookkwalijka1siklees-ikweet

Jansen: Dus de theaterwetenschappers kennen

nietm eerofhetin deVblkskrantofdeNRc was

uw prozaen poëzienieten recenseren alleen de
voorstelling en de literatuurwetenschappers
recenseren uw dram ateksten nietom datzevinden datdatop hetgebied van detheaterwetenschap ligt.De Catch 22van dedram atekst?

-

dathlind J'
/Jz'Gap alleen 'vuilspuiterij'
Dandenkje:Mijngod!lkwi1doordetekstnaar
delichamelijkepassievandieGrieksevrouwen,
en dus naardie van de toeschouwer toe.Naar
watdie vrouwen gevoeld hebben...Alswe nu

alweerinzo'nneo-victoriaansetijdlevendateen
Hertmans:H etgevolg van datseparatisme.D at
geldtnietalleen voortheateren literatuur.D at
geldtvoordegeheleneerlandistiek.D atiswatik
noem de'fouteprofessionalisering'van deneerlandici.H etcomparatism ewasnogeenvaktoen
ik studeerde.D uswekregen zo'n goedeouderwetsehoogleraardieteksten van Rousseaunaast

tekstenvan,bijvoorbeeld,eenauteurvandezelfdetijdinNederlandlegde.Datisafgevoerdals
vak op de universiteit.Datwordtnu gezien als

recensent de expliciete seksualiteit van een
vrouw op scène pervers noem t,dan heeft de
em ancipatie weinig zin gehad. H et betekent
bovendien datdeboodschapvan N ietzscheaangaandehetGriekstheaternogsteeds- ofalweer
nietm eer?-wordtbegrepen.

gVàltevenJJz'
1
Natuurlijk ishetwaardatik van dievrouwen
eëmancipeerde, kinky 'madammen' heb gem aakt. lk besef wel dat ik die vrouwen iets

uiterstseksueelsheb meegegeven.letsdatmij
hetgevoelgafwatikbijHölderlin had gevonden,namelijkdathetGrieksetheaterradicaler
wasdanweooitzullen beseffen.En ookalm aak

Hertmans.Hetwasabsoluutnietmijnintentie.
Hetiszogegroeid.

LHertmansdraaitzicbom indefauteuilenwenkt
eenobenErwordtnieuwelw/-/z
-,bestd4

jezeeigentijds,erblijftaltijdietsoverdatjetoch
nooitaan zalkunnen raken.lk ben erggefascineerd door de m anier waarop m en zich het
D ionysische theater m oetvoorstellen:m ensen

Jansen.Hoezou u deplaatsdie dramainneemt
inuw literairecarrièrewillenomschrijven?

sloegen op trommeltjes,raaktenheelopgewon- Hertmans.LNadenkenA Hetisvoormijeenheel
den,joeldenmee-steljedatvoor:indievroeg- apartonderdeelvanmijnliterairwerk.Hetstaat
Grieksesfeer,in een arena,tegen valavond...ln helemaalop zichzelE Maartegel
ijk houdthet
een stuk over moord en doodslag, jaloezie, verbandmetalles,lijktheterdeverborgenkern
noodlot, m eedogenloze goden... W at een
duisterwereldbeeld.
H ölderlinen Nietzschehebbenvoorheteerstdit
visioen gehad.Zeveegdendaarm eederenaissancistischeillusievan een Apollinische kunstvan
tafelen vervingen haardooreen rauw existentialism e. Dat inzicht vorm thetdenkkadervan

van uitte m aken...

taalgebieda1stheatraalbesefwou introduceren.

teksten.

Hetheeftverbandenmetmijnpoëzie;depreoccupatie metHölderlin,die andere maniervan
spreken dievan dieperkom t.Hetheeftverban-

den metmijn proza;Alsop deeerstedag;het
psychopathische laatstestuk van datboek.D at

zouiknietgeschrevenhebbenzondermijtevermijn stukken.Datisook waarHeinerMuller diepen in Antigone...D athele zwarte.H etis
letterlijkbijaanknoopte.Endatiswatikinons voormijvrijcentraalinmijnwerk-dietheaterkstilte?
lkhebnuweerhetideedathetdaarnaafgelopen

Jansen:HetonbegripnaardeGriekentoe-wat
u bijHölderlin vond was (en is) dateen
belangrijkedrijfveervoorhetschrijven van de
stukken Kopnaa4 M ind r>:Gap en Dedood van

Lstaartnadenkend naarz/
gb schoenenj
Theaterisvoormijveelteintensief.Hetver-

Empedokks?

brandtalleswatik heb.

is.

LRookt.Een gelmndschoendeoberztv de bestelde

Hertmans.Datkunjewelstellen.Datheeftmij
diepgaand gegrepen.Alsjebeginttebegrijpen
datjedieGriekennooitzultbegri
jpen,danvoel
jejetenminstealeveneenzaam alszij.Danheb
jemisschienaleenbegingemaakt.Hetmoment
datjeweet:ikhebdaargeenvatop,ikkan dat
nietbegrijpen,dan heb jemisschieneeneerste
beginvanhetbegrijpengemaakt.Maarveelverderraak jeook niet,dusjezitdaarmeteen
klooftdieletterlijkaanwezigisinKopnaa4 wat

lw/.
/2z'behoedzaam neerenmaaktzichzostilmoge/é# weeruitdevoetenj
Jansen.Hoekomthetdathetjuisttheaterisdat
vooruzo intensiefis?

Hertmang gr /l'ropjDathebikmijookalafge.

vraagd.lk denk dathettem aken heeftm ethet

feitdatje,doorin een personagete kruipen,
meerremmen kuntlosgooien.Kijk,zekeralsje

in hettweedestuk aleen gap isen in hetderde
stukwordtheteen vulkaanwaarEm pedoklesin
springt.D usdietrilogieiseensoortvan opening
van hetgat,van del
tloofinhetbegripen detaal
vandemens.Daarom beniknuheelbewustm et
een trilogiebezig.

indewereldvan dieachttiende-eeuwsetragedies
zit- Racine,Corneille,H ölderlin,Schiller- m et
op de achtergrond dieGrieksetragedie.Al
sje
daarvanuitnuin Probeerttekruipen.D atgeeft
zo'nopening,datik denkdathetopeen bepaal-

Jansen.Hetwasdusnietuw intentieeen theatertrilogieteschrijven?

wat ik daarover lees encyclopedisch,zal ik
m aarzeggen.Ikm oetdatalshetwareiederkeer
Nveer Vcrgeten.H etm oet hum us worden,het

demaniereen soortsprekeninmijdoetlosbarsten.lkhebeen helemoeilijkeverhoudingmet

moetmenselijkheid worden,hetmoetervaring

nietalleen om hetpersoonlijk dramavan één

worden en danm oetikdaarweereen stem voor
;
vinden.H etiseen ontzettend lastigproces.
7
Lstaart in edachten naar een van de gouden
Epalmbomen /
'
z7dejherj

individu,maarook overdrama datietsvertelt
overdesocialecontext.

Jansen.Zijn uw stultken daarmeeook '
politiek
toneel'tenoem en?

Jansen.En datistotaalandersdan hetcreëren
van een rom anpersonage?

Hertmans.Alledriedestukkenzijnminofmeer
politiek.Kopnaadispolitiekomdathetgaatover

Hertmans.Ja.Eenromanisinvergelijkingdaarmeevlijtigjehuiswerk maken.Theaterisveel
bruter.Hetisveelprimairder.En tegelijkertijd
veelingewikkelder,veelmoeilijker.Dusikmoet
een heelgrote Jr/g
vvinden-ietsheelnatuurlijks
in m ezelf- en tegel
ijkmijbewustblijven waar
hetvandaan kom ten waarhetnaartoegaat.En
datkan ik nietop e1k m oment.Daarom duurt

gebrokengeesten,diehetnietuithunstrotkrijgen wathun ontgoocheling is m etde wereld.

Mind /'
/J,Gap ishetstuk overdeonmogelijke
terugkeernaarde Grieksevrouw en Empedokles

isnatuurlijkhetstukovereenmandieinhetgat
van dewereld springtom tebewijzen dathij
goddelijkisendaardoordoodgaat.Datheeftiets
hilarischentragischtegelijk.Mensenzijnopdat

zoietsjaren.lkmoethetjuistemomentvinden. puntnog niet veelveranderd...Alleen is het
Dusikmoetereerstweereenjaaroverpiekeren, allemaalminder rauw,meer ingekleed geworee'rik eensietsopschrijf En dan komterweer den.

ZOn stuk.

Lstilte,paktnog eensigaretj
D itisgeen bietsen m eer,ditisstelen...

gGri
jnstensteektdesigarett
œj

W atpolitiek betreft:ik geloofnog steedsin de
gedachte dat '
politiek'in de kunst tot stand
kom tdoormensen m etonverwachtevorm en te
confronteren,vorm en diehen een schok bezorgen,waardoor ze hun evidenties even kritisch

Jansen.W atverbindt,naastFriedrich Hölderlin
ende'radicale'vorm,Kopnaa4 M ind r>,Gapen

moetennakijken.Mennoemtdattegenwoordig

voorzoveru datalkuntzeggen - Dedood van
Emprdokles?

kwestie.Misschienisonzetijdwe1zopathetisch
omdathijaldieradicalekantenvanhetbestaan

-

H ertm ans. Theater aat bij mi
j over een

bestaanspijn.Hölderlin isletterlijk uitzijn taal
gevallen...Datisgeen puurtekstueleofideolo-

pathetisch ofouderwets,maar dat is naastde
verdringt,m aarwe1in aanbidding ligtvoorde
infantieleplotvan een :lm als TheM atrlk,om
een actueelvoorbeeld te geven van de m anier
waarop mensendantochweernaardeintensiteit
van een voorstellinghaken.

gischeofliterairestrijd.Datishetdramavande
mensinzijn tijd,diehooptgeëngageerdtezijn
endiewe1degelijkmetdemensen bezigis.
Jansen.Waaçom ishetjuistzolastigom degguur
LRooktj

Het aatmijin mijn stultken overtaalen de
terugkeernaarteksten.M aara1shetalleen dat

zouzijn,danzouikeenliterairauteurzijn.En
ikmaakmezelfwijsdathetookeenmaatschappelijkprobleem is.Eenprobleem datpsychologisch,affectiel existentieel,zelfpolitiek is.En

van Em pedokles gestalte te geven? H ölderlin
heeft niet m inder dan drie versies geschreven
tussen 1797 en I8oo,zonderhetstuk ooitafte
ronden.

Hertmannjemoetbedenken:Hölderlin zatdaar
zelfcompleetmeeindeknoop.Hetisechtpijn-

datklinktmisschien ouderwets,ik bedoel:dat

lijkom diedrieversiesvan Hölderlinslbd drs
krijgtniemandmeeruitzijnstrot,zo'nzin...En Empedokles na elkaar te bekijken.Hij raakt
ikdenk,ja,datmoetjedantochmaarproberen. steedsmeerin de knoei.Metzijn toon.Met
En datradicaledaarin,datiswaarik plotseling

alles!

opstoottebijHölderlin.Endatisnogalpijnlijk. Lschul
j lw/g'
,koy enaardezqjkantvandela.#é
Hetgaatoverhetheleleven.Hetgaatmijdus Empedokles(495-435v.C.)waseenongelooflijk

ûguur.Hijisdeeerstedieoveratomenspreekt,
bijvoorbeeld.Hijwistblijkbaarreedswateen
comawas.Hijheefteen stadgeredvandepest
doorbesmetwaterom teleiden.Hadhijbenul
vanhetfenomeenvanbesmetting?Hijwasine1k
Sevalzijntijdtevervooruit.Enhijgingdaar,net
a1sHölderlin en Nietzsche,aan ten onder.Dat

hijdusdingen besefte,waarvoorzijn tijd niet

Lstiltej

Maarooka1sjehetlosmaaktvandeavant-garde
enhetgaatbekijken,zoalsikdatprobeer,ineen
brederecontextvan hedendaagsetragiek,om dat

tebegrijpenwatdaargebeurt,dannooptjedat
weltoteen anderemaniervan schrijven.En ik
benermijuiteraardvanbewustdatikdaardoor

riJ
'P was.

een andere toonhoogte, een ander teksttype
Probeertegenereren.

Jansen.Die sympathie voor ûguren als Niet-

JekunthetzelfsvanuitLacanbekijken.Hetisde

g#/er/'
l
zsche en Hölderlin - beiden auteursdie zoge-

verdringingdiespreekt.H etisdatgenew atm en-

zegdde'
waanzin'zijningegaan-gecombineerd

sen nietuithun strotkrijgen en watondanks

m etuw visieopdeauteurdienietsoevereinisen
de radicaliteitwaarmee u in een Personage a1s
Antigonebentgedoken,en watdatm etu heeft
gedaan.Alsdie visiewordtdoorgetrokken.De
openingvan degap toteenvulkaan,hetradicale
van hetpersonageEmpedokles- diein dievul-

henzelfweluithun strotkom t.

gStiltej
Dat is een manier om Hölderlins obsessie te
besluipen.Vanuitdeactualiteit.

gStiltej

Eigenlijkmoetikduszelfdievulkaanin...

kaanspringtom tebewijzendathijgoddelijkis

gStiltej

en daaraan ten ondergaat- Hölderlin diehet

En ik denk:datmoetbijmijook mislukken.

nietaankon...lsEmpedoklesdodelijk?

W aarom zouikkunnen watHölderlinnietkan?
Het 'lultken'is overigens nooit de bedoeling.
H etgaatom ietsradicalers.H etm islul
tkenisvan

Hertmans.Ja,op eenzekeremanierwel,ja.De
idealistisaltijd dodelijk.Depuristdiemetde bijdeaanvang ingecalculeerd.Theatervan het
goden wilconcurreren droomtaltijd van het verlies,dattoteen krachtwordt.
louterendevuur.D esnoodsdoorin een vulkaan

tespringen.Hetvuurspeelteraltijd eeniconischerolin.Alszuivering,a1sstraflalsteken van
een godenwereld.

Hetgaatnatuurlijk ook overdeplaatsvan de
auteurinhetstuk.Hölderlinwistdathijietsvan
dezeEmpedokleshad,hijvereenzelvigdezicher
gedeeltelijk mee.En ik denk datHölderlin de
tragiek van deze vereenzel
viging pijnlijk goed
besefte. H ölderlin heeft zichzelf op bepaalde
m om enten gezien alseen soortem entvanChristus- daarben ik van overtuigd,zoalsook Em Pedoklesdatdoetin datstuk.

LRoertnadenkendinzi
jnl'
tœg'
,kojhej

lkheb daarietsm ee,m etdatsoortauteurs.D at

ismijnsympathievoordeauteurdienietsoeverein is.D e auteur die daarzelfaan ten onder

aat,aan wathijdenktte weten en hoe het
moet.Datiseenheelanderetraditiein deliteratuur.En datiseen traditiedie heellang isgeassocieerd metavant-garde en barok.Niettoe-

vallig natuurlijk, omdat dat ingaat tegen de
Goethe-ideedatjeeensoevereinauteurbent.
:

g17.15uunDefoyerisnubelemaalleeg.Eenzesde
&/.
#,verkeerd endertk sigarettenlatenDoorde
klapdeurverlaateen man defoyen Zacbtklinkt
'TJ/Zw/Asleep'vanAstorPiazzola.Geloeivan de

cappuccinomachine.j
LM emorecorderOFA
AnnekeJansen (1976)heeftin 2002 haarstudieModerne
NederlandseLetteren afgerond aan defaculteitNederlands
te Utrechtmeteen scriptiegetiteld M ind r>egap.O p dit

momenti
szewerkzaam a1sfreelance-redacteurbijdiverse
uitgeveri
jen.

kerti
jd methetbi
jbelboekdathetinspireerde,ont-
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www.bijbelencultuur.nl
Am sterdam Uni
versi
ty Press
Lanceerdatum novem ber2002
Hetboek derboeken...op hetnet
Dat hetinternetgeen bibliotheek is,w ordtde student met de paplepel ingegoten. Het net is het
domeinvan depseudo-wetenschappen,de complottheoretici,de M alr/k-fanaticien allerleisektarische
cvbercommunities waarde nuchtere Hollanderzich
Iieververrevanhoudt.Tochkaneen iederdie Google
heeftontdekt-w ie kanernogzonder?- ookJoyces
U/ysses integraalop hetbeeldscherm oproepen,of

hetgrosvan de teksten vanbi
jvoorbeel
d Plato'
s of
Nietzsches hand,plus interessante verhandelingen
erover.Nusteeds m eerklassiekers- full-textengra-

sluiten.Uitleg van namen van figuren ofplaatsen in

de bi
jbeltekstverschi
jntdirectonderde cursorvan
de muis.Naast de onbegrensde capaciteit, is het
grote voordeelvan hetnetdatde gebruiker,afhan-

kel
i
jk van zi
jn persoonli
jke interesse,verschillende
ingangen- rodedraden-kankiezen tothetbeschik-

baremateriaal.Zobenutbi
jbel
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ppemedium goed.
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eri
jsurf,begintertochietste
knagen:waarbl
ijvendevi
ngertjesvanGodenAdam
van hetgewel
fvandeSi
xti
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s Da
Vinci'
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jnzi
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bl
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erIetterli
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andse cultuur,en daar
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deur gew ezen. De illustraties m oeten van eigen

bodem zi
jn;eenbeperking van desi
te die welli
cht
val
tte begri
jpenvanui
tsubsi
diewerving en hetvakterrein van de ontw ikkelaars. Het Ieidt echter tot

teleurstell
endesi
tuaties.Vooralbi
jde modernevisueleverbeeldi
ngenvan de bijbelIi
jktde si
te te stokken.Zo si
eren maarl
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Lage Landen.Vandaar dat de gebruikerzich toch

mogel
ijkhedenvanhetnet.
In november 2002 ging de si
te www.bijbelen-

in huiste halen.

cultuur.nlonline.Deze pagina is een 'uitgave'van
Am sterdam University Press,die de begrenzing van
kafttotkaftvoorde verandering inruiltvoorde grenzelozecvberspace.Vooralsnogisde site een 'werkin

ontbreekthetaan heteen en anderop de site.AIis

ui
tvoeri
ng',een predikaatdat bi
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encul
tuucnltot
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Ookde historische contextheeftzich nietnationaal
Iatenindam m en.M aardecultureletakvandeze visu-

weertotGooglemoetwendenom deSi
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Goed,webli
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k
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Am sterdam se gevel w ordt getoond en geanalyseerd,m aar de Dom ontbreekt.Kerkgang van de
Nederlanders en de verbondenheid van de functie

opdesite.Totnogtoezi
jnerreedsachtboekenont-
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centraalgeposi
tioneerde 'wisselgal
erij',die tegeli
jkerti
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aan hetbeeld.W elke evangelistw as nu ook alw eer
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jbelookdoorwerktin
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geopende bi
jbel
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jbelencultuunnlbli
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vi
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ndebi
jbeltekstinteressante'terzi
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De schaduw die de bi
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opgeroepen.Het'encultuur'-stukjevan de site kan w ordtoverigens ook nietbelicht.Van kruistochttot
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storm totvrouw en kerk wordtnauweli
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te hopendatmeervanzulkeessaysinde Ioopvande

si
te natuurli
jk in de bodeml
oze putdie cul
tuurnu tijd aan de si
te zullen worden toegevoegd.Dat
eenmaali
s kunnen storten,dus de ommissie zi
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jbelencul
gedeel
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ookhetonderscheid katholi
ek/protestantnietwordt hetonderwerptoe.Bi
jbelencul
tuurzijnnon-stopin
toegelichtofzelfs m aaraangestipt.AIsietscultuucnl
heeftgevormd,dan is hetweIde perikelen rond de

beweging,enintheorie kan de sitediebeweging op
de voetvolgen.Hetpredikaat'w erk in uitvoering'is

reformatie.De doorwerking van de bi
jbelin onze weIdegeli
jkeenpluspunt;eentjediem i
jnpuntenvan
Nederlandsecultuurval
tdanooknauweli
jkstedoor- kri
tiekmisschienbinnentweejaarachterhaal
t.
AIs voormalig kunstgeschiedenisstudentvind ikde
grondenwanneerni
etwordtaangegevendatzi
jti
jdenlang een meerkoppige draakwas.
De bovengenoemde gebreken van de site doende

sitenietbevredigend.AIs Iiteratuurstudentvind ikde

voorhetgrote publiek? En w elke doelgroep beoogt

m oddertrekken en de grens oversteken? Niet per
se:ook op eigen bodem valternog veelm eerte

site verhelderend,verri
jkend,informatiefen i
llustravraagri
jzenwatnu preciesdi
e Nederl
andse cultuur tief,zelfs inspirerend.AIsIeekkan ikerurendwalen,
inhoudt.De site neigt - w ellicht inherent aan het mezel
fi
n posi
tieve zin verliezen in de ri
jkdom van
medium - naareen popularisati
e van de bijbel
se dezesiteeneindeli
jkachterhalenwaarAbraham zi
jn
invloeden.Gezegden waarmee ons dagel
ijks taal
- mosterd haalt (van een brandstapel, nota benel).
gebruikvanisdoorspekt,w orden herleid;feestenen Dezesi
testaatdegebruikertoeIekkerte'bi
jbel
en',
gebruiken uitgelegd - w antw ie w eettegenw oordig
maarhetstukjecul
tuurwordtnogtesterkingedamd
nog wat Pinksteren is? -; Ramses Shaffy zingt, doorhet.nI.Juisthetstaartje Ii
jkthetm eesteen
vecht,huil
t, bidt, I
acht,werkt en bewondert (niet 'werkin ui
tvoering'tezi
jn.Bi
jbel
encul
tuur.nliseen
zonderonsl;een receptvoorl
inzensoep uitde mul
ti
- bijzondermooiesitemeteengrotebel
ofte,di
e,wancultikeukenvandeBi
jlmerverl
okttotoer-holl
andse neerde Rode Zee zi
chspli
jt,een Hol
landse polder
gezell
igheid en hetkledi
ngmerkG-sus en zi
jn I
ogo blootl
egt:hetbli
jfteendrassi
ge ondergrond.M oet
bli
jkenookproduktvanbi
jbelsei
nspiratie.Lokkertjes ditvolkjenuzijnconclusiestrekken,depotenuitde
bijbel
encul
tuucnlnueigenli
jk?

AIimpliceertAmsterdam University Press eenaca-

demi
sch publi
ek,de site stel
tzich nadrukkeli
jkten
doeleen '
vraagbaakvoordeleek'tezi
jn.Hetisdan
ook ni
et voor niets dat bijbelencultuur.nlvooral
omarmd Ii
jktte zijn doormiddelbare schol
en,die
vanafhun websites er regel
matig naarverwijzen
(
wederom dankaanGoogle).Onderhetkopje'informatief',watmijbetrefthetbeste startpunt,wordt
duideli
jke informati
e omtrent hetontstaan en de
structuurvandebi
jbelaangeboden.Ookdekopjes

halen.Zolang bi
jbel
encul
tuuranleerdoet aan haar
geuzennaam ,'w erk in uitvoering',is ergenoeg om

reikhal
zendnaaruitteki
jken.Zondereni
geschroom
zaIikbi
jbel
encul
tuur.nlopnemen inmijnvoetnoten,
m aarvoordeculturelekantvan hetverhaalzaIiktoch

echtnogdebibli
otheekin moeten(metvermeerderd
pl
ezi
er,overi
gens).Daarnaasti
shetwachtenop kora-

nencultuur.nl,wantdaarhebbenzemi
jopmi
jnkathoIiekebasi
sschoolbijsterweinigoververteld,en.nIis
tochnietmeerdenkbaarzonder.

aan de linkerkantop de overkoepelende w erkbalk,

respecti
evel
ijk 'hoofdli
jnen', 'bi
jbel
se wereld'en

Anai'sConyn

'interpretatie',bieden ruim schoots informatie en Iei-

dentoteengoedbegripvanwatde bi
jbelnuei
genli
jkisNaastmiddelbare schol
enwordtbi
jbelencul
tuur.nl
regelmatig genoemd op de sites van de Ietterenfaculteiten van onze universiteiten en op sites van

kerkblaadjes en bijbelgenootschappen.De ware
krachten diepgang van de site zitin de sterk ver-

tegenwoordi
gde Letteren.Hetbli
jfttoch hetboek
derboeken.Degevarieerdeenvaakonthullende ter-

zi
jdesvergrotenhetbestekendeaantrekkingskracht

LizetD uyvendak:

Doorlezen w ijderhorizont.
Het Haags Dam esleesm useum .
Nijmegen (Vantil
t)2003.
Dissertatie UniversiteitUtrecht.
408 pagina'se 27,90
ISBN 9075697943

van w attoch alstiekem een grootse,m eeslepende
verhalenbundelis.En alhebben de inleidende es-

saysdiedebijbel
tekstenvergezell
en(onder:'refl
ectie'l'essays')vaak ni
et meerom hetl
ijfdan een
inhoudeli
jk voorkauwen van wat op rechts staat

DoorIezenwi
jderhorizont

geschreven,tweeverdiepende essaysstekenermet
kopen schoudersboven uit.Jaap Goedegebuure en

in 1934 tergel
egenheid van hetvi
jfti
gjarig bestaan

Sybol
tNoordal
eggenrespecti
eveli
jkdedoorwerking
van de bi
jbelin de Ii
teratuuren de li
terairewortels
vandebi
jbelbl
oot.Hierkunnenookde reedsinge-

zegten nietsverklaart:'DoorI
ezenwi
jderhori
zont'.
Debeschri
jvi
ngeninterpretatievanI
eesgedragi
shet

W aarom Ieestm en?Hetm otto van hetex libris,dat

vanhetHaagsDamesleesm useum werd ontworpen,
geeftop deze vraag een bondig antwoord datalles

onderw erp van Duyvendaks proefschrift.Preciezer
gezegd:hetgaatom hetl
eesgedrag binnen de kring
van hetoudste en als enige nog steeds bestaande
Ieesmuseum in Nederland - want nog steeds kan
men,naballotage,participerenindezevorm van Iite-

om zi
jnerveelalonderl
ingecontacten:erwordtbridge gespeel
d ofmen bezoektgezamenli
jkmuseum

rairesociabili
tei
ten toegang kri
jgen totde coll
ecti
e

en theater.
Uitvoerig wordtin de enquête hetwaarom van het
Iezenbevraagd.AandeIezeressen is eenaantalstelI
ingen voorgelegd,geordend in drie paragrafen die

van ongeveer30.000 Nederlandse en buitenlandse
w erken op hetgebied van fictie ennon-fictie.
Het Dam esleesm useum w erd opgericht in 1894

achtereenvol
gens de motivati
e van het Iezen (van
zowelfi
ctie aIs non-fi
ctie),hetl
eespatroon (hoeveel
,
op welk gebied,op advi
es van wie)en de redenen

door een groep Haagse jonge vrouwen ui
t een

om li
d te zijnvanhetI
eesmuseum betreffen.Bi
jde

gegoed milieu,metdebedoeling een thuiste bieden
aan de bibliotheekw aarde Ieden van hetdoorhen
gevormdeleesgezelschap kenniskondennemenvan

analyse van de Ieesm otivatie onderscheidt
Duyvendak - op basis van de theorieën van vooral
Bourdieu, Kraaykam p, Fokkem a en Kunne-lbsch -

de ti
jdschriften, boeken en brochures die het
bestuur,bijgestaan dooreen comi
té,had geselecteerd.De behoefteaan eendergeli
jk cultureelont-

vi
ercategori
eën:statusgedreven motieven(hetstre-

m oetingspunt voor vrouw en w as een teken des

I
agergeachtcircui
t),cogniti
eve overwegingen (kennis verwerven, algemene ontwikkel
ing opdoen),
esthetische argumenten (stili
stische, composi
tori
sche ofthematische appreci
atie)en hedonistische

ti
jds.Debestaandegezel
schappenenmuseawaren
in hoofdzaakeen m annenaangelegenheid.Hetstre-

ven naareen 'wi
jderhorizont'voordames uitde
betere kringen valt in verband te brengen m et de
'
eerste feministische golf'. Hoeweler onder het

Iedenbestandnamentevindenzi
jndiewekennenuit
de vrouwenbeweging,waservan eenopenli
jkpoli
tiekengagementechtergeensprake.Enzekervanaf

dejarenderti
g speeltdedeelnameaande poli
tieke
em ancipatie eengeringe rol.
De geschiedenis van de vereniging - de organisatie,de m ores,de fluctuatie in de belangstelling - is
door Duyvendak eerder beschreven in Het Haags

Damesl
eesm useum 1894-1994 (Den Haag 1994),

een uitgave tergelegenheid van het honderdjari
g
bestaan. In de thans verschenen studie w ordt die
geschiedenisbeknoptgerecapituleerd,m aarbelang-

ri
jkerisnudekwesti
e dieinderti
jd nogonderbeli
cht
bleef:watIazen en Iezen de leden van toen en van
nuen waarom ? Heteerste deelvan de vraagstelling

komtaandeordei
nhetderdehoofdstuk,gewi
jdaan
het aanschafbeleid en de collectie gedurende de

ven naarsociale waarderi
ng hetzi
jbi
nnen de peergroup,hetzi
juitdi
stinctiedrangtenopzichtevaneen

dri
jfveren(emoti
onelebevredi
ging).Destell
ingenlui
den bi
jvoorbeeld:'Doorte I
ezen heb ik gespreksstof','Lezeni
svoormi
jeenvande manierenom bi
j
te bli
jven overallerleionderwerpen','lk I
ees fictie
omdatdetekstmijopeenofanderemanierverrast'
of'Lezenisvoormijeenverri
jkingvanmi
jngevoel
sI
even'.Uitdeantwoordenbli
jktdatdecogni
tieveen
hedonistische motieven het zwaarst wegen. De
esthetische argum enten kom en op de derde plaats.
Deze uitslag geeftDuyvendakaanleidingom indebat
te gaanm etde cultuursocioloog Kraaykam p,die aan
de cultuurparticipatie vooralhetstreven naarsociaal
prestigeten grondslag Iegt.Zo ditm otiefw ordtaangevoerd door de deelneemsters aan de enquête,
betreft het vooralw aardering voorde sociabiliteit
binnen de kring van hetleesm useum .Een kw estie
van hetaloude Iering en verm aak dus,datIezen,en
nietzozeervan Iifestvle.Deze uitkomstis deprimerend weinig verrassend.Ditligtbepaald nietaan de

honderdjaarvan hetbestaan;hetvolgende hoofd- wi
jzewaaropDuyvendakdeanal
yseeninterpretatie
stuk richtzich op de actualiteiten bevatde uitslag
van een enquête die hetIeesgedrag en de Ieesm otivatie van de huidige Ieden aan hetIichtbeproeftte
brengen.TerechtspreektDuyvendakvan een 'unieke'kans om tw eevorm en van onderzoekm etelkaar
te confronteren:het historisch onderzoek op basis
van het archiefmateriaalen het em pirisch cultuursociologisch onderzoek. Het w ie,w at en w aarom
van het Iezen worden aldus benaderd vanuittw ee
uiteenlopende m ethodologische strategieën.
ln het onderzoek naar het w/'e heeft Duyvendak
zich,opgrondvanvoordehand Iiggendeafwegingen

betreffende hetrendementvan uiterstti
jdrovend
historisch onderzoek,beperkttotwatde enquête uit
1998 opleverde.De prosopografische schetsvan de
leden toont ons een groep dames van voor het

merendeelmi
ddelbareIeefti
jdui
tde'beteremil
ieus',
hoog opgeleid,en m et een m eer dan gem iddelde

I
eesdrift(ongeveerdehel
ftvandevri
jetijdwordtaan
boekengewi
jd).Ookbui
tendebi
bli
otheekacti
viteiten

dergegevens uitvoert:die is zorgvuldig,nuancerend

en relati
verend.Het zaIvermoedeli
jk een consequenti
ezi
jnvandeweinigtotdi
scriminati
eui
tdagende stellingen die erop het puntvan Ieesm otivatie

kenneli
jkzi
jntebedenken.

De informatie uitde annalenvan hetIeesmuseum
overde leesm otivatie in hetverleden,heeftuiteraard

eenverbrokkeldkarakterenbli
jftveelalimpliciet.Op
grond van waterbi
jvoorbeeld uitde jaarversl
agen,
de maandberichten en boekbeoordelingen te destilIeren valt,kom tDuyvendaktotde conclusie dathet
verlichtingsideaalvanzelfontplooiing en scholing dat
aan de bron van het Iiteraire genootschapsleven

stond,ei
genl
ijkdoordejarenheeninstandisgebl
even.Metdien verstande datdeze behoeften in de

twinti
gsteeeuw zi
jngepri
vatiseerd:hetgaatdeî
ezeressenvannuvooralom de persoonl
ijkegeesteli
jke
ontwi
kkeli
ng,terwi
jlideal
en omtrentde al
gemene
voorui
tgang vande maatschappi
jop deachtergrond
zi
jngeraakt.

>a! werd er nu gelezen in het Damesleesmuseum? Metbehulpvan de catalogivan de biblio-

theek,de sedertde jaren vi
jftig bewaard gebleven
aanschafbeoordelingen en de notulen van bestuursen Ieescom itévergaderingen geeft Duyvendak een

beeld van de Iectuurdi
e erin de Ioop derjaren
omgingonderdeleden.Zi
jheeftervierpeilperi
oden
uitgekozen:1894-1902, 1928-1937, 1954-1965 en

1989-1994.Elkeaaneenperi
odegewi
jdereeksparagrafen heeft dezelfde opbouw. Eerst wordt een
kwantitatiefoverzichtgegeven:hoeveelboeken en

tijdschriftenverwi
erfmen i
ndezejaren,hoewasde
verdeling overhetNederlands ende vreemde talen,
in hoeverre volgde de aankopen de Iiteraire actualiteit?Vervolgens komen de aanschafcriteria aan de
orde,voorzoverdeze althansin de bronnen worden
geëxpliciteerd.In de derde paragraafvan eIkcluster
wordt het aanschafbeleid getoetst aan de Iiteraire
smaakvande buitenwereld,zoalsdie totuitdrukking
komti
n de Iiteraire kri
ti
ek (ofaftelei
den isui
tander-

soortige gegevens over de I
eesconsumpti
e). Di
t

Iei
d isgetoetst,isimmersafhankeli
jkvan bestaand
onderzoekenbeschikbaregegevens.Zo kon voorde
eerste periode gebrui
k gemaaktworden van de studie van Jacqueline Bel,Nederlandse literatuurin het
finde siècle,waarinde contemporaineIiteraire kritiek

objectvanonderzoeki
s.Voordejarentw i
ntigenderti
gontbreekteendergeli
jkreceptie-historischonderzoek en wordteen andere werkwi
jze gevol
gd:ui
tgangspuntvande vergeli
jkingvormthiervooralde

titelsuitde studie van Fokkem aen Kunne-lbsch over
het modernistisch proza, waarin dus door onderzoekers achterafeen corpus m etbepaalde kenm erken wordtafgebakend.Daarnaastwordtgebruikgem aakt van receptiegegevens over het w erk van
enkele auteursuitde literairecanon.Vanafongeveer
1980 is erveelmeerstatistische informatie beschik-

baar(bi
jvoorbeeld uitonderzoek van hetCBS,ui
t
M ekka.JaarboekvoorIezers ofuitde toptienen van

deboekhandel
)envormtdusnaastde li
terair-histori
sche vakliteratuurook hetaldusgeregistreerde consumentengedrag een bronvanbetekenis.

meeri
nhoudeli
jkonderzoekbeperktzich in hoofd-

Noodzakeli
jkerwijsi
sdewerkwi
jzeinzakedeinter-

zaaktotNederlands en in hetNederlandsvertaalde
bellettrie. Daarna verbreedt het perspectief zich
weeren wordteen collectieprofielgetekendvan het

pretatie van het m ateriaaldus eclectisch. Dat elk

nadeelzi
jn voordeelheeft,wordtdoordeze studie
aangetoond:een onvermi
jdeli
jk maar daarom ni
et

gehel
edomeinvanaanschafindebew ustepeil
jaren. minder problematisch tekort aan methodologische
in eenparagraaf'Reactiesopde collectie'kom entot
slot de gewone leden aan het woord.Voorzover
althans deze hetw oord genom en hebben,w ant in
hetalgem een heerste erin hetDam esleesm useum
paisen vree,een enkelcommentaaroverde politieke kleurvan een geschriftof een te uitgesproken
erotische passage daargelaten.Uitde overige con-

consequenti
e en eendui
digheid wordt gecompen-

seerd doorjuistde grote verscheidenheidin invalshoekenonderzoekstechniek.HetisDuyvendaksver-

dienste datzi
jmeestalnietverderspringtdan haar
methodologische polsstok lang is en voortdurend

ui
tersthelderdemogel
ijkhedenenbeperkingenaangeeftdie i
nherentzi
jn aan de confrontatie van de

clusi
esdiehethoofdstukbesluiten,bli
jktondermeer diverse typen vaninterne en externe bronnen.Haar
dathetIeesmuseum van meetafaan heeftgetracht
een brede collectie sam en te stellen,in de eerste

pl
aats gebaseerd op Ii
teraire waarde (stil
isti
sche en
composi
torische kwal
iteiten)en in tweede instantie

studie levert daarmee een ware staalkaart van de
grandeur en m isère op van het Ieescultuuronderzoek.
Ui
teraard berusten de vragen die aan hetmateriaal

ophetvermoedeli
jkedraagvlakonderdeIeden,dat

zi
jngesteldookopsel
ecti
e.Indeparagrafengewijd

de aanschafde actualiteitop de voetvolgt,datde
poëzie het stiefkind van de collectie is,daterveel

aan het collectieprofielwordt een globale schets
gegeven van de zwaartepunten binnen het totale
aanschafbeleid, maar de uitvoerigste behandeling

werkvanvrouweli
jkeauteursisgekochtendathet
Engelseen intoenemende mate bel
angri
jkdeelge- kri
jgt,zoal
sgezegd,deNederl
andstaligebell
ettri
een
bied i
s:vanafdejarenvi
jftigovertreftdezeaanschaf dan vooral de rom ankunst. Doch ook binnen dit
die van de Nederlandsewerken.

DeaIsbi
jlageopgenomencatal
ogivandeboekaan-

schaf- en danalleen nog maarde Nederlandstalige

l
atendui
del
ijkzienwateenheidenskarweideordening en descri
pti
e vanditomvangrijke materi
aalis
geweest.Vooraldankzijhaarheldereafbakeningvan
-

het onderzoeksterrein slaagt Duyvendak erin een

evendegeli
jkeaI
sboei
endeontdekkingsreisinkaart
te brengen.Een nog veelproblematischertaakis de
interpretatie van de gegevens. Het overgeleverde

archi
efmateriaallooptin de peil
jaren nogaluiteen:
boekbeoordelingenenui
tleencijferszi
jnbi
jvoorbeeld
ni
etal
tijdaanwezi
g.Gel
dthieraldatheteenkwestie
isvan 'roei
en metde ri
emendi
e je hebt',aforti
ori
gaatditookopvoorhetinterpretatiekader.De informatiewaaraan de reconstructievan hetaanschafbe-

domein wordthetonderzoek nadertoegespitst.Het
is Duyvendakvooraltedoen om de vraag ofde aanschafpolitiekconformistischdanweIeigenzinnigwas
en oferin hetcontemporaine onthaal(ofbi
nnen de
Iiterairhistorische beeldvorm ing, zi
e hierboven)omstreden of vernieuw end geachte werken w erden
binnen gehaald.
Zo richthaaraandachtzich inde periode 1894-1902
op de belangstelling voorde naturali
stische roman

eninzakedejaren1928-1937wordtnagegaanwelke

moderni
stische auteurs aanwezi
g waren.W el,het

bl
i
jktdaterfli
nkwatnaturali
stischeromanswerden

aangeschaften datmen dezeschokkende literatuur,
anders dan hetgem iddelde leespubliek,nietuitde

wegging.Envrijwelall
e'moeili
jke'ennarratologi
sch
compl
exe modernistische werken ui
t de I
ijstvan

Fokkemaen Kunne-lbschzi
jnin de col
lectiete vin- eengebracht, biedt kortom aanleiding genoeg tot
den.Hi
erui
tval
tte concluderendatde leden van het
Ieesmuseum hoog mikten.Een dwingend verband
tussen de oordelen binnen de Iiteraire kritiek en de

andereen eveneens prikkelende vragen.

Joke van derW iel

aanschafval
tdaarbijoveri
gensnietaantetonen.Dat
het zoeklicht vooral gericht is op de sporen van
belangstelling voorde 'hogere',serieuze Iiteratuur,is

nietverwonderlijk,wanthetisi
ngegevendoortwee

gangbare vooronderstellingen die kritisch worden
getoetst.De uitkom stvan hetonderzoekIogenstraft,
aldus Duyvendak, de vooroordelen omtrent de
m iddelm atige,zo nietinferieure sm aakvan hetvrou-

weli
jkI
eespubli
ek.Tevensonttrekthetdam esgezel
schap zich aan de door Bourdieu gepostuleerde

Yol
anda Rodriguez Pérez

De Tachtigjarige Oorlog in Spaanse

ogen.De Nederlanden in Spaansehistorische en literaire teksten

(circa 1548-1673).
UitgeverijVantilt(Ni
jmegen)2003

scheidi
ngtussen de leefsti
jlvanenerzi
jdseen eco- 336 pagina'se 22,50
nomische,anderzi
jdseencul
turele elite (de eerste ISBN 90 75697 91 0
gefixeerd op het conservatieve, de canon en de
tweede happig op hetonconventionele enavant-gardi
stische). Met behulp van popul
ai
re iconen ui
tgedrukt:'Den Haag en W assenaar'ontmoetten hierde
'grachtengordel'.In de collectie van hetDamesleesm useum was plaats voorzowelhettraditionele aIs
hetexperim entele.
De ruime aandachtvoorde mate waari
n de boekaanschafde 'hogere'Iiteratuurreflecteert,heeftiets

Spiegelpaleis
In één van de m eestm erkwaardige passages in de
Apologie, de uitvoerige rechtvaardiging waarmee

W ill
em vanOranjein1581afstandnam vanzi
jnvorst
Fil
ipsII,aanwiehi
jeerdereeuwi
gdurendetrouw had
gezworen,gaatOranje (ofeigenl
i
jkzi
jn spindoctor

eenzi
jdi
gs.Heti
snatuurli
jkeenIegi
tieme keuzedi
e, M arnix,heervan St.Aldegonde,deechte auteurvan
behalve door principiële overwegingen m isschien
ookweIis ingegeven doorhetfeitdathierroyaalIiterair-historisch vooronderzoek beschikbaaris.Boven-

dienbenadruktDuyvendakbi
jherhalinghoebreeden

de Apol
ogie) in op de wreedheden die de

Spanjaarden de indi
anen hebbenaangedaan.Hetis
de moei
te waard daarevenui
tte citeren.

divers de aanschaf was en in haar vlootschouw

Haddense Ii.e.de Spanjaardenlmaerslechtsde

wordtstelli
gni
etvoorbi
jgegaanaandepopulairelite-

machtghehadtom ulieden (de Holl
anderslinsghe-

ratuurdie m ede isvertegenwoordigd.De negentien-

//
)'
ckstevermoorden,alsoseinIndienIbedoeldis:

de-eeuwseschri
jfsterThérèsevanHoveni
smeteen
fors aantalti
tel
s present;haarti
jdgenote Cornél
ie

Amerikal gedaen hebben, ende nogh dagel
icks

Noordwalbehoorttotde meestuitgeleende favorieten;Jo vanAmmers-KùllerenJohan Fabricius staan

in het i
nterbell
um hoog genoteerd i
n de l
ijstvan
bekendste auteurs;in de jaren vi
jfti
g zwi
cht het
bestuurvoorde aandrang om ookeen hoekdetectiveromans in de bibliotheek in te richten.De ietwat
perfide engoedkopegedachtedringtzich op datmet
hetzelfde materiaalen andere invalshoek preciesde
om gekeerde stelling zou kunnen worden verdedigd
''weliswaarkochtofIas men Van Deyssel,Couperus
ofVan Bruggen,maarde collectie geefttoch duide-

li
jkeenvoorkeurtezi
envoordeinhuntijdpopul
ai
re
vertellers...''De selectiviteitvan elke vraagstelling is

inherentaanwetenschappeli
jkonderzoek,de keuze
vanaandachtspunten ishetprerogatiefvan de onderzoekeren op Duyvendaks methodologische zuiverheid en nuance vaninterpretatie isnietsaan te merken.M en m oetzich alleen realiseren dathetsterke
zoeklichtop datw atde goede Iiteraire sm aakvande

doen;daer se meer dan twintigh millbenen, oft
rw ee hondert m ael hondert duvsentpersoonen

hebbenjammerlickom denhalsghebracht,ende
dertigh maelmeerIandts verdorven ende uutge-

roevtdan dese Nederlanden groots/
)'
n,metsoo
vreselicke grousaemheit,datalle de barbarische,
wreede ende tvrannische fevtenhierte voorenoyr

bedreeven ni
eten s/
)'
n dan spelte achten t)p 't
#enen datdenarmen Indiaenen isgebeurt.

Bi
jdezeparal
lelbl
eefhetniet.In1620verschenenin
Amsterdam,bi
juitgeveri
jJanEvertsz.Cloppenburg
aanhetDamrak(''op'tWater'),geli
jkti
jdigtweeboeken,voorzienvaneenvri
jwelidentiektitelbl
ad,maar
met een verschi
llende inhoud. Den Spiegel der
Spaensche Tvrannv gheschiet i
n West-lndi
en was
een bewerking van de beroemde aankl
achtdoorde
Spaanse priesterde las Casas.Hetanderwas weer
een afgeleide van datafgelei
de werk:Den Spieghel
derSpanensche tvrannvegheschietin Nederlandt.

Dezwartmakeri
jaanhetSpaanseadreswasnatuurijk onderdeel van de propagandaslag die de
op hetvooroordeelomtrenthetvrouweli
jk I
eespu- I
ge Oorlog begel
ei
dde.De opstandeli
ngen
bl
iek)mogeli
jkerwijsjui
sthun (aIdan nietgenderl- Tachtigjari
n de Nederl
anden konden daarbi
jni
etal
leen een
specifieke smaak voorIiteratuurdie buiten de huidi- i
Iezeressenvertegenwoordi
gt(zoal
sgezegdinreactie

ge canon valt,enigszins in de schaduw stelt. Het

beroep doen op hun eigen ervaringen, die vaak

materiaaldat in deze interessante studie is bi
j- afschrikwekkend genoeg waren,maarook op een
76

stereotype beeldvorm ing omtrent het 'Spaanse
karakter',die bekend werd aIs de Zwarte Legende.

Maarhoe dachten de Spanjaarden overhun opponenten,onzevoorouders?Enkel
ejarengel
edenverri
chtte M ari
jke M ei
jer Drees aleen verkennend
onderzoeknaardie vraagin hetkadervan hetfameu-

ze i
jkpuntenproject.Maar haar resultaten werden
beperktdoorhetfei
tdatzi
jde Spaanse taalniet
machtig was. Het is daarom verheugend dat de
Spaanse onderzoekster Yolanda Rodrfguez Pérez
doorhetonderzoeksinstituutvoorGeschiedenis en

Cul
tuur(OGC)in staatwerd gestel
d om deze kwestie nueensgrondig uitte zoeken.Hetiseen compli-

mentwaard datzi
jvan haarbevindi
ngen i
n vlekkeIoos Nederlands verslagdoet.

Voor het onderzoek zi
jn twee soorten bronnen
gebruikt:historische kronieken,w aarin gedetailleerd
verslag wordt gedaan van het verloop van de
Opstand,en Ii
teraire teksten,overwegend toneel
-

geworpen,datze allerleiwreedhedentegen de indianen in Amerika hebben begaan.Ook de hebzucht
van de Hollanders was een dankbaar onderwerp.

Tegeli
jkertijd zagen Spaanse toneelauteurs nog
mogel
ijkhedenvooreenvergel
ijk,zi
jhetopSpaanse
termen.In heelwattoneelstukken uitdeze periode

worden Nederlandse mei
sjes verliefd op Spaanse
soldaten,aanwie zi
jzich ui
teindeli
jkonderwerpen.
Hierontm oetten conceptenvaneerengenderelkaar

ineenookpol
iti
ekwenseli
jkeui
tkomst.Helaasliep
hetanders.ln 1648 sl
oten beide parti
jen een vredestraktaat.DatIuidde heteinde in van de Spaanse
belangstelling voorde Hollanders.In hun plaats traden steeds meerde Engelsen en vooralde Fransen
op de voorgrond.
De veranderingen in hetbeeld van de Hollanders

zijndoorYol
andaRodriguezPérezzorgvul
di
g enmet

gevoelvoorde historische omstandigheden in kaart

gebracht.DeTachti
gjarigeOorlogi
nSpaanseogeni
s
werken,die gesitueerd zi
jn i
n de Lage Landen of hel
dergestructureerdenzeertoegankeli
jkgeschreanderszins naarde gebeurtenissen daarverwijzen. ven.Mi
jn bedenkingen richten zich daarom niet
Hoe oordelen de auteurs overde bewoners van de
Lage Landen en hunconflictmetde Spaanse kroon?

Aanvankeli
jk,datwi
Izeggenvoorhetuitbrekenvan

de Opstand in het midden van de zestiende eeuw,

hadden de Spanjaarden geen scherpomli
jnd beeld
van de noorderlingen.DatisIogischw antze hadden
w einig m etelkaarte m aken;de innige band was het
gevolg van een dynastiek toevalen pas recenttot
stand gekomen.Duskoesterden de Spaanse auteurs
debekende clichés:Hollanderswarenzachtaardigen
vreedzaam,maarookgoedgelovige kettersen soms

zozeertegen w aterin staat,aIstegen datgene w at

erjuistnietinstaat.M ethodi
sch knoopthetonderzoekvanRodrfguezPérezaanbi
jdeimagologi
e,een
takvanwetenschap die moei
lijkI
oste zi
envaltvan
hedendaagse obsessies rond beeldvorming en de
media.Hetis misschienookdaaruitte verklaren dat

deschri
jfsteropvall
endweinigmoeite heeftgedaan

om haarteksten in een bredere contextte situeren.
Slechtsterloops komen we te weten datsommige

kroni
ekschri
jversindeLageLandenwarengeweest
en een deelvan de feiten die zi
jbeschreven met

botinhunomgangsvormen.Xjdensdetweedehelft

eigen ogen hadden kunnen observeren.Voor de

van de zestiende eeuw veranderde dit beeld sterk,
zoalsalevenzeerteverwachtenviel.Erontstond een

meestetoneelschri
jversIi
jktdi
tdanweerniettegel
den.Heti
sallichttyperend datzi
jhun Nederlandse

ui
tgesproken vi
jandbeel
d,waarin de bewonersvan

karakters nam en m eegeven aIs Rosela, Aynora,

de Lage Landen doorgaans overeen kam werden
geschoren en allerhande negatieve kenmerken kregen toegeschreven.De Nederlandse adelmoesthet

Arcil
aenIrcana,di
e opgeenenkel
ewi
jzeteverbindenzi
jnmetbestaandenamenuitdezestreken.Van
eenverschiltussencal
vi
ni
sten en Iutheranen Ii
jken
in hetbi
jzonderontgel
den;edelen,Oranje voorop, demeesteSpaanseauteul
'
szichni
etbew usttezi
jn.
werden afgeschilderd aIs bezield door een antiSpaanse gezindheid en een ambitie om zelf in de
Lage Landen de dienst uitte maken.De bevolking

had zich doordeze dri
jverszand in de ogen l
aten
strooien.Spaanse soldaten werden in dezelfde tek-

stenafgeschi
lderdaIsdapper,superi
eurindestri
jd
en Ioyaalaande koning en hetkatholieke geloof.

Ook zou men will
en weten voorwelk publiek deze

teksten werden geschreven.W ie gingen i
n Spanje
naarhettoneel:alleen hethofen de adel,ofbereiktendezestukken een'breed publiek'? En werdende
kroniekenvooralvooreenperdefinitie klein,boekenkopend publiekgeproduceerd,ofkonden ze in goedkope edities een grotere oplage bereiken?W erden

Xjdens het Twaalfjarig Bestand (1609-1621)ver- zeweleensherdrukt?Hetzi
jnmisschi
envragendi
e
stomde veelvan de Spaanse kri
tiekop de Holl
andse
rebellen.Voorhet eerst werd systematisch onderscheidgemaakttussendebewonersvande koningsgetrouw e gew esten,die aIs Flandesw erden aangeduid,en de opstandige gewesten,Holandés.Maar
vooral opvallend w as een toegenom en aandacht

een historicus zich eerder stelt dan een Iiteratuurhistorica.Toch hadden deze vragen een interessant

Iicht kunne werpen op de vraag bij welke
Spanjaarden di
e kri
tische beel
den van de Lage
Landen en hun bewonersterechtkwamen.
Ook binnen de traditie van de intertekstualiteitdie
doorRodrf
guez Pérezwordtbeoefend,washetm i
s-

voordeeigen,Spaanseidenti
tei
t,meerbi
jzonderde
eervanhetSpaanseri
jk.Veleauteursvroegenzi
chaf schi
en mogeli
jkgeweestwatmeerzichtte kri
jgen
ofdezeeerhadgeledenonderhetvergeli
jkmetde op de ontwikkeling van de verschillende elementen
rebel
len.Na de hervatting van de vi
jandeli
jkheden inhetclichébeelddati
n SpanjevandeNederl
anden
nam vanzelfsprekend de kritiek op de Hollanders
weertoe.Hen werd onderandere voorde voeten

bestond - en omgekeerd.Het voorbeeld van het
gebrui
k van een zestiende-eeuwse Spaanse aan-

klacht tegen het Spaanse optreden in LatijnsAm erika, voor zow el Nederlandse kritiek op het
Spaanse optreden in de Lage Landen, aIs voor
Spaanse kritiek op de Nederlandse opstandelingen,
demonstreert hoe bepaalde beelden zich voor uit-

eenl
opendedoel
eindenIi
etengebruiken.Bi
jverschil
Iende gelegenheden IaatRodriguezPérezweliswaar
zien hoe Spaanse auteurs hun gegevens aan elkaar
en aan bekende bronnen aIs Guicciardini's Descnt
'tl'one d'
/tutti1PaesiBassl'ontleenden,m aareen

systematischeontledingvandebronnenvanuitjui
st
ditgezichtspunt is achterwege gebleven.Daardoor
heeftditboek soms watweg van een spiegelpaleis.
MaarweIeen waarvan de beelden vaakverrassend

zi
jn en alti
jd onderhoudend.Di
twaseen boek dat
hoognodig moestwordengeschrevenenwe mogen

Yol
andaRodri
guezPérezdankbaarzi
jnvoorhetresul
taat.
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N age late n nie uw s
Testam enten in vroegm oderne pam fletten
D etestam entteksta1sliterairevorm .ln vroegm odernepam flet-

ten is dateen veelvoorkom end verschijnsel.M arijke M eijer
DreesenJoostVrielergeven in ditartikeleen overzichtvan dergelijkepamfletten:in welkemate,op welkemanieren vooral
waarom m aakte m en in de zeventiende en achttiende eeuw
ebruik van testam entteksten in pam fletten?
MarijkeMeijerDrees,JoostVrieler

Introductie

Zijn tegenwoordigtelevisie,kranteninternetdemeestbekendeactualiteitenmedia, in de vroegmoderne tijd heeft het pamflet die functie.
Toenmaligepamfletten ofvlugschriftenvormeneeninhoudelijkgevarieerd
nieuws-en com municatiem iddel.H andzame,goedkope,snelgedrukte,

losbladige,nietperiodiekeen actualiteitsgerichtepublicatieszijn het,een
beetjevergelijkbaarmettegenwoordigebrochuresen folders.Zo'nblaadje
ofboekjebevatéén ofmeerteksten (somsook afbeeldingen),hetisgericht
op een breed,weinig gedifferentieerd lezerspubliek en bedoeld om die
lezerszowelteinformeren en tebeïnvloeden a1s- watsomsdehoofdm oot
is- ontspanning te bieden.Nieuwsberichten,verslagen,traktaten en ook
literatuur,datallesisdooren naastelkaarin pam fletten tevinden.
O nze belangstelling gaat in de eerste plaats uit naar die literatuur.

Gedichten,liederen enverhalen,brieven,toneelen dialogen zijn in het
medium pamfletmetallerleisoorten vertegenwoordigd.Hierbijgaathet
om gebruiksliteratuurdiedestijdsveelaleen ondergrondsbestaan heeft
geleid endie,beroemdeuitzonderingen a1sVondelsaanvankelijka1spamfletverschenen treurspelPalamedes(I6z5)daargelaten,totdusverrevoorde
literatuurgeschiedschrijving grotendeelsonbekend isgebleven.Ook de
zogeheten 'testam enten'behoren hiertoe.D ePam flettenverzam elingvan de

KoninklijkeBibliotheekinDen Haag,degrootstecollectiepamflettenvan
Nederland,bevatuitdeperiodewaaropwijonsconcentreren,circaI6ooI8oo,ruim veertig pam fletten diein detitelmet'testament'ofeen enkele
keer'codicil'worden aangeduidl.Aan de hand van dezedeelverzam eling
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Hetpstament/
#eUuterstenwillevandeNederlandscheOorloghe(1609)Koninklijke
Bibliotheek,DenHaag(Kn.1581).

willen welaten zien hoetestam enten in pamfletten gepresenteerd werden
en hoezefunctioneerden.
Hiermeesluiten weaan bijheteerdereonderzoek naartestam enten in
andere bronnen dan pam oetten.Een inventarisatiebiedtPerrowsartikel
K'rhelastw illand testam entasa form ofliterature'van 1913.O veronder
m eerpolitieke testam enten handelt'Hettestam ent,spiegeldermensheid',
een essayistischebijdrageaan een eeuwfeestbundelvan de'Broederschap
derCandidaat-notarissen'(Pitlo 1951).Testamentteksten uithetEngelseen
Fransetaalgebied krijgen in dezebeide publicatiesde m eesteaandacht.
Lateronderzoek werd deelsgeconcentreerd op 'literaire'in dezin van gcti-

onele testam enten (Van Zoest1974 overtestam entteksten van François
Villon;Bach 1977 overtestamenten in deEngelseliteratuur),op antieke
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geestelijke'testamentenofwijsheidsteksten (VonNordheim 1:80-1985)en
op daarmeevergelijkbarereligieuzetestamenten indelaatmiddeleeuwse
Nederlanden.(M ertens1:89)W ijrichten onsop detestamenten in het
actualiteitenm edium pam flet,waarvan totdusverreslechtséén vroegzeven-

tiende-eeuwseNederlandstaligetestamenttekstonderzochtis.(Coigneau
I99e)
H eteerdere onderzoek naartestam entteksten heefttweeverschillende
categorieën opgeleverd.Van deeerstecategorie,testamenten naarjuridisch
m odel,biedtdetwintigste-eeuwseN ederlandseliedcultuureen m ooien
directherkenbaarvoorbeeld.<
<Natweeëntwintigjareninditleven //M aak
ik hettestam entOP Van m jJ
.n J
.eugqjyZjJ
.n yje beginregelsvan 'Testam ent'

(1:66),datwerd geschreven doorLennaertNijgh (overledenin zooz)en
uitgevoerddoorzangerBoudewijn deGroot.''Geldofgoed''kan dejeugdige,vooraldoordeliefdegedesillusioneerdeik-ûguur- van hetromanti-

schejongelingentypeàlaPietPaaltjens- nietnalaten,wantdatheefthij
nietweten tevergaren.W e1ûguurlijkelegaten,zoals''mooieidealen //
Goedvansnit,hoewelzeuitdemodezijn''en,aan zijnvriendinnetje,''alle
nachten //Datiktranenom jouw ontrouw hebgestort''z*Ditiseen vertegenwoordigervan de categorieliterairetestamentteksten diedetalige

basisstructuurvan reële,juridischetestamenten bevatten:'X laatL naaan
Y'.(VanZoest1:74,p.57-Iz3)Testamentenvandezecategoriekunnenverderonderscheiden worden naarhun functies.Datzijn erin hoofdzaak
twee.De eerste kan primairdetestateuroferflaterbetreffen;dan ishet

testam entvooralbedoeld om diepersoon (een gepersonigeerdezaak isin

vroegmodernepamflettenookmogelijk,zoalswestrakszullenzien)bespottelijktemakenofzelfsteblameren.Detweede,geheelanderefunctiedie
dejuridischgemodelleerdetestamentenkunnen hebben,isuitdrukking
gevenaaneen(liefdeslklacht,zoalsdatbijvoorbeeldgebeurtinhetchanson
'Testament'van Nijgh/DeGroot.(Bach 1:77,passim)
D eanderecategorietestam entteksten diewordtonderscheiden,bestaatuit

testamenteninoverdrachtelijkezin.Detekstzelfishetlegaatenhetbegrip
testam ent,waarm eedetekstin detitelwordtaangeduid,wordta1smeta-

foorgebruikt.Hetgaatdanom geestelijke/religieuze,politiekeofethische
testamenten indezinvanlaatstelevenswijsheden,vermaningen,raadgevingen,voorschriften en dergelijke,afkomstigvan - oftoegeschreven aan:
pseudepigragsch - een stervende ofonschuldig terdood veroordeelde.
H edendaagserepresentanten van ditm etaforische typetestam entteksten

z
ijnonsnietbekend,maarhetisevidentdatdeveelgebezigdeformulering
'
gedachtegoedvanPim'verwijstnaarhetuitcolumnsen boeken bijeen te
rapen politieketestam entvan LpF-idoolPim Fortuyn.Religieuzevoorbeel-

den stammen zoweluitdelateM iddeleeuwen (M ertens1989)a1sderefor6

matietijd.(CoigneauIggz,p.Izo)Zobiedtdedoopsgezindemartelaren-

bundelOyerdesHeeren''g...1eenTestamentvanLenaertPlovier,hetwelck
hyzijnenkinderen naegelaten heeft,doen gtoenlhyghevangenlach om
hetwoortdesHeeren totAntwerpen,endeheeftaldaerzijn leven ghelaten,
intJaer1559''3.Ditiseen prozatekstwaarin devanwegezijn doopsgezindheidopgepaktelaken-en zijdehandelaarPlovierafscheidneemtvan zijn
kindereh,totwiehijzich rechtstreeksricht,met''een cleynvermaninge''
bestaande uit aansporingen om hun moeder gehoorzaam te zijn en
indachtighetNieuweTestam entgodsvruchtigteleven.Ploviereindigtmet
dewoorden ''DitishetTestamentdatick u lieden nalate,gheschreven tot

Antwerpen op den Steen gdestadsgevangenisl,daerick ghevanghen lach,
om hetghetuychenisseJesu.BymyuweVader,LenaertPlovien''Ploviers
testamentzal,geletop deverm anendeinhoud,voorala1svrom e,praktische

leringzijn opgevat.Nietalleenvoordeeerstaangesprokenen,Plovierskinderen,werd hetvan belang geacht,maarook voorandere lezers.Het
'Liedeken van LenaertPlovier'daterdirectopvolgt,wijsthierop:nadat
alle aansporingen uithettestam entnOg eenszijnvermeld,luiden deslot-

regels:KiDitisvoorzijncleynwichten//Enom yedertestichten.''
D itvroegmodernemartelaarstestamentisom nog een andere reden illustratieflHetgeeftaan waarom flctionaliteit- voorsomm ige onderzoekers

(VanZoest1974,Bach1:77)hetcriterium om van'literaire'testamentente
kunnen spreken - geen bruikbaarbegrip isvoorhistorischetestam enttek-

sten.ln hetOyerdesHeerenwordthetgeestelijketestamentvan Ploviera1s
zijnKechte'nalatenschap gepresenteerd:deauthentiekeafscheidsbriefvan
een reëelpersoon.ln dedooronsonderzochtepam fletten doen verreweg

demeestetestamenten,zoweldemetaforischea1sdejuridischgemodelleerde,vergelijkbaar<echt'aan.Zestaanopnaam vanbestaandepersonen:vorsten ofanderehooggeplaatsten en ook burgers.Devraagofdezetestamen-

ten niettèch verzonnenzijn ofdatzeteruggaan op dereëledocumenten
(wattrouwenslangnietaltijdvaltnategaan)isvooronsnietvan belang.
Zelfsalzou datlaatstezo zijn,dan nogzijnhetgeen 'echte'testamenten.
Im mers,depersoon ofinstantie die erbeslag op heeftweten teleggen,
heeftzein pam fleworm openbaargem aakten zedaarm eeeen anderefunctie gegeven.
M etdezevoorkennisgewapend,presenteren we onze bevindingen met

testamenteninvroegmodernepamfletten(ca.I6oo-l8oo).Daarvanhebben
weer46 gevonden.W econcentreren onsop hun presentatievorm en - hoe

zienzeeruit?-en mogelijkefuncties-waarvoorzijn zeinhetlichtvande
toenmaligeactualiteitbedoeld?Tweepamfletten hebbenwealsnelopzij
gelegd;hierin zijn detestamentenondergeschiktgemaaktaaneenander

tekstgenre,waarin zezijn ingebed:een samenspraak (Kn.I45oz)en een
toneelstuk(Kn.19450).Ditverschijnseldoetzichoverigensookbuiten het
medium pamfletvoor.(Perrow 1913,Bach 1977).Deoverige44 testamenten zijn ondertebrengen in detweecategorieën diewezojuistvermeld
hebben:testamentenvolgensjuridisch model(I)enmetaforischetestamenten (11).

IDe duivelse oorlog,koninklijke hoogheden,vette

varkens en m eererflaters

In de overgrote naeerderheid van de ruinaVeertig Pam flettcn m CttCSta-

mentteksten diewijonderzochthebben,36stuks,isdeopzeta1sjuridisch
docum entgoed teherkennen.Diebasisstructuur'X laatL naaanY'wordt
op verschillendemanieren uitgewerkt.Zowelhetperspectiefvan waaruitde
wilsbeschikkingwordtgepresenteerd,a1sdematevan concreetheid van de
erflateroftestateurkunnen variëren.Een ik-testateurisde'vertelinstantie'
ofeen ik-notaris,en detestateurkan ofweleenpersonifcatiezijn (zoals<
de

oorlog')ofweleen persoon.O okhebben weeen dierentestam entgevonden.
Quafunctielopen detestamenten evenzeeruiteen.In sommigegevallen

zijn zeprimairgerichtop meestalopzienbarendenieuwsverschafgng,in
anderegaatheterom afbreuk tedoen aan destijdsbekendepersonen of
zaken uitde actualiteit.Voorditlaatstekan lichterofzwaarderretorisch
geschutingezetworden;hetdoelvarieertvan bespotten totheftig bekritiseren en blameren.Dezediversiteitin presentatievorm en functiewillen we

nuzichtbaarmakendooreenaantaltestamentenvandichtbijtebekijken.
Oorlog geeftellende
Uit1607 en 1609 dateerteen zestalpam fletten mettestam enten die inspe1en op hettoen in brede kring groeiendeverlangen naarheteindevan de

oorlogmetSpanje,diealruim veertigjaaraandegangwas.Zoweldestadsbewonersalsdeboeren op hetplatteland hadden erschoon genoegvan nog

langertemoetenlijden onderzwarebelastingen endeterreurvanplunderende troepen.ln m ei1607 waseen wapenstilstand voorachtm aanden
ingegaan,een periodedie gebruiktzou worden vooronderhandelingen
overeen langdurigerbestand.D ezeverliepen echternietzonderstrubbe-

lingen,voor een deelte wijten aan interne verdeeldheid binnen de
Republiek derVerenigdeNederlanden.Nadesluitingvan hetTwaaljarig
Bestand in april1609wasdieverdeeldheid nog steedseen feit.Zowelvoora1s tegenstanders verwoordden de heersende em oties en standpunten,
onderm eerin pamfletten.

H et h stamentvande Oorlogheuit1607 (Kn.1409,1410,I4IoA en 1411)

moet,gezien demaarliefstachtuitgaven dieervan overgeleverdzijn,een
Populairevredestekstzijn geweest.Hetiseen testamentoprijm,waarin de
gepersonifleerde doodzieke O orlog in eenentwintig strofen van negen
regelshaarnalatenschap bekend m aakt.De auteur,een Brugse rederi
jker,

gaatverborgen achterdezinspreuk''Seldentijt,zonderstrijdt''Zijn testamentiseen navolging van Lepstamentdela Guerre(ca.1477)van de
Franse 'rhétoriqueur'en secretaris aan het Bourgondische hof,Jean
M olinet,wiens werken alsinds de eerste helftvan de zestiende eeuw

invloed hebben uitgeoefend op die van Zuid-Nederlandse rederijkers.
(CoigneauI99z)

DestervendeOorlogvoeltdenoodzaakhaartestamenttemaken.Terwijl
haartoestand langzaam verslechtert,kentzeaan allerleistanden en groe-

Peringenlegatentoe,dieverwijzennaarconcreteroerendegoederenofnaar
allegorisch voorgesteldeabstracta.Zoschenktzijdetirannen,diezehaar
dienaren noem ten diededood van vrouwen en kinderen op hun geweten

hebben,verbanning,uitstoting,armoedeen ziekte.Desteden krijgen
zwarebelastingen,ontm anteldetorens,afgebroken stadsm uren en berooide
burgers.Aan hetplatteland legateertzeondermeerverwoestekastelen en
verbrande huizen,kapottesluizen,bestolen en verm oordekoopluien verkrachtevrouwen.Verwoestekloosters,geschonden kerkers,kelderszonder

wijn,zolderszondergraan etcetera,zijnvoorde(katholieke)geestelijkheid.Bevolkingsgroepen dievan deoorlogssituatiehebben eproflteerd
krijgen een legaatin termen van stevigekritiek.Datzijn nietalleen de
beroepsgroepen diedirectm etdeoorlogsvoering temaken hadden,zoals

soldaten,wapenmakersenhoerenuitdelegertros,maarookbijvoorbeeld
brouwersdiem ethun bieren bakkersdiem ethun brood geknoeid hebben.ln deslotstrofe,diea1s'Conclusie'wordtaangemerkt,spreektO orlog
de'm enschen'toeen vraagthun voorhaartebidden en God lieftehebben
<'
oP datghyeen saligePeysmeuchtverwerven.
''.(CitaatuitKn.I4IoA)
D e m eeste van delegatenzi
jn rechtstreekseontleningen aan hetFranse

voorbeeld.W e1heeftdeauteurzijntestamentmetalgemenebewoordingen
aan deN ederlandseoorlogssituatieaangepasten de inhoud m indersca-

breusenbijtendgemaaktdandievanhetorigineel.Seksueledubbelzinnigheden uitdeFransetekstzijn vermeden en devinnigesatirediedebron
kenmerkt,isin dezenavolging ruimschootsverm engd metvromeverma-

ningen en explicietmoraliserendeverklaringen.(Coigneau Iggz,pp.Iz6,
Iz7)

Deauteurvan H:rQstament/#: Uutersten willevandeNederlandscbe
Oorloghe(Kn.1581)en hetCodicillevan deNederlandscheOorloghe(Kn.
9

1584), beide uit 16°9, heeft de aanvang van het Twaalfjarig Besrand in dar
jaar aangegrepen om het populaire oorlogstestament van zijn voorganger
uit te breiden en in bepaalde opzichten na te volgen, teneinde eveneens de
vrede te propageren. Zijn ruim tien pagina's tellende gedicht draagt de retorische aanduiding 'prosopopeia': de uitbeelding van een verzonnen persoon, hier de gepersonifieerde Oorlog, die zelf aan het woord komr. Wie de
auteur is die achrer het pseudoniem 'Yemand van Waermond' schuil gaat,
weren we niet. De term 'cod icil' in zijn rweede pamflet verwijst naar een
aanvullende bepaling bij een testament; dit pamflet is een pseudo-codicil,
dar als aanvulling dient op het eerste, waarover nu meer.
De Oorlog presenteert zich als een diabolisch personage. Deze "doch ter
Lucifers, uyt Duyvelschen ghe slacht" is ook nog eens moeder van alle
kwaad en zuster van de tweedrachr. Ze heeft haar testament bij "veel
Notarisen publijck in sch rift ghestelt" en hoopt dar haar laarste wil in openbaar drukwerk bekend gemaakt wordr - her pamflet is dus zo' n bekendmaking. Oorlog blikt eerst terug op haar leven en geeft in dar kader een uirvoerig chronologisch overzicht van gebeurtenissen uit de oorlog tegen
Spanje. In de kanrlijn staan jaartallen en roepasselijke Larijnse citaten uit de
A eneis, waarmee de strijd van de Nederlanders de allure krijgt van de
Trojaanse oorlog. Ongeveer halverwege her gedicht verdeelt Oorlog haar
legaten . Daarbij voigt dit testament een vergelijkbaar precede als dar van
'Selden tijdt, zonder strijdr'. (Coigneau 1992, p. 127) Ook hier laat Oorlog
aan het plarteland afgebrande dorpen na en aan de geplunderde steden
armoede . en vervallen handel. Dezelfde bevolkingsgroepen worden
'begunsi:igd': de karholieke geestelijkheid , hier met name de jezureren,
krijgt ook in dit testament allerlei rampspoed roebedeeld en op beroepsgroepen die de oorlog ten eigen bate hebben misbruikt, wordr eveneens
ongezouten kritiek geleverd.
Maar dit testament is concreter en uitvoeriger en her brengt bovendien
nieuwe elementen in. Zo mag ook de paus zich verheugen in "den vreeselicken schrick van syn dry-dobbel-Croone", zoals het symbool van zijn
macht wordt aangeduid en krijgt de hertog Alva een vreselijk zwaard waarmee hij de oorlog, wanneer hij ook maar wil, uit de hel tevoorschijn kan
laren komen. Filips III , koning van Spanje, erft zowel de schulden van zijn
voorganger, Filips II, als de vergeefse hoop de Spaanse heerschappij over de
Nederlanden ooit nog eens te herstellen , als Gods room, die hij ruimschoots verdiend heeft met bloed vergieten van onschuldige slachroffers.
Eveneens nieuw is dar Oorlog positieve schenkingen doet aan de
Nederlandse partij. D~ kooplieden wordt vrije handel op de Oost toebedeeld, de soldaten een zorgeloze roekomst en hun leider Maurits niet alleen
onsterfelijke roem , maar ook een wijs en vreedzaam bestuur,
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Hoogheden en een m egalom aan
lndevroegmodernetijd stondhetwe1enweevankoninklijkehoogheden
en anderehoogwaardigheidsbekledersin hetbrandpuntvan depublieke
belangstelling,neta1stegenwoordig.O nzeverzam eling bevattwaalfpam fletten m ettestam enten van binnen-en buitenlandsegrootheden en één
exem plaarvan een gek,diezich inbeeldtzo'n hooggeplaatstpersoon -

'M onarchvanEuropa','GravevanHollandt'ennogveelmeer-tezijn.Op
ditlaatstekomen wezo terug.
D etestam entpam fletten van deechtehoogheden houden hun lezersvoor
datzeteruggaan OP originelewilsbeschikkingen.Hierop wijzenbijvoorbeeld depreciezedateringen aan heteind en zinsnedesals'Accoordeertmet

zyn Principaalgorigineell''of''Na hetO rigineel,Ghetranslateertuythet
FrançoysindeN ederlandtscheTale''en 'Ko nderstondt:Ghelesen,ghepubliceert,endegheregistreert,om teworden gheexecuteertconform den

lnhoudtvandien''op respectievelijk hettitelbladen delaatstepaginavan
hetpamfletmethettestamentvandeFransekoningLodewijkXI11(Kn.

4905),datin zijn sterjaar1643werd gepubliceerd.De formuleringen
K'
Accoordeertg...1''en ''Onderstond''maken echterwe1duidelijkdathet
betreffendepamflethoogstenseen getrouweweergavebiedtvan hetKechte'

document.Vanditsoortbewoordingen,zoalsbijvoorbeeldook''W asgeteekent''>zijnerintestamentenvandittypenogveelmeertevinden;zegeven
aan datwem eteen afschrifttedoen hebben.M en sprak dan ook we1van
'Copye',zoalsdetitel'Copyevan hetTestam entdesKoningsvan Groot

Brittannien'aangeeft.(Kn.14730,uitI7oz,hetsterjaarvan stadhouderkoningW illem 111)

Hetmerendeelvandezetestamenten za1dedoorsneelezer,zostellenwij
onsvoor,tegemoetzijn gekomenindienswensallemogelijkenieuwsen
inform atieoverdegroten deraardeteconsum eren om zich tekunnen ver-

gapen aan hun macht,rijkdommen en uitzonderlijkheid.Een nieuwsgierigebelangstellingwellichtzoalsdieook tegenwoordigdetallozeki
jkers
beheerstvan 'royalty'-program m a'sover huweli
jks-en begrafenisceremonies,ofvan RTtmboulevard.Hoedan ook,erWaSVraagnaarditsoorttestamentpam fletten en uitgeverszagen erdusbrood in.ln I7ozzagdeHaagse

boekdrukkerGerritRammazeynzijnkansschoon om devraagnaarhooghedennieuwsextra tegeldetemaken:nietalleen hettestamentvan de in

datjaaroverledenW illem 11lgafhijuit,maartevensallerleitestamenten
van eerdergestorven Oranjeprinsen en -stadhouders,zoalsM auritsen
FrederikHendrik.(Kn.I47z6,147z6,I47z:)Bovendienvoorzaghijdeze
stukkenvanverbindendcommentaar,waarinhijdekopersvan zijn pam11

flettenop extradetailstrakteerde.Zolezenwebijvoorbeelddatertussen
M auritsenzijn (halflbroerFrederikHendrik,in tegenstellingtotwat''
m en
meende''beslistgeen sprakeisgeweestvan K<eenigeJalousie''en meningsverschillen.UitM aurits'testamentblijktimmershettegendeel,aldus
Rammazeyn,wanthijlegateerdeFrederik Hendrik zo ''mildelijck ende
oethartich alles''dat de ''volle Suster''van M aurits,de prinses van
Portugal,''gansonvernoechtwas''vanwege''dekleynepartye,diehaerwiert

besprooken''.(Kn.147z6,p.I5)
Pam fletten mettestamenten van hooggeplaatsten waren uiteraard ook
nieuwsbronnen voorspeculatie overde politieke toekomst:wie had de

overledenea1szijn (troonlopvolgeraangewezen,wiewaren erverdernog
erfgenaam ?Anders gezegd,metwelke grootheden moestvoortaan bi
j
staatszaken rekening worden gehouden? Zo was hettestam entvan de

om streden Italiaansekardinaalen FransepoliticusM azarin uit1663 (Kn.
87oz,8703)nietalleen nieuwsomdatdeze<'Eersten DienaerdesKoninks

vanVrankrijk''nazijn overlijden gigantischesommen geld,diamanten,
schilderijen entapijtenhad nagelaten (allesin detailbeschreven),hetzal
ook nog eensde negatieve reputatievan inhaligeen machtsbelustepoliti-

cus,diehijin deRepubliek had,bevestigd hebben,sindshijeind jaren
veertigdevredemetSpanjehad proberen teverijdelen.M aardatdittestamentpamfletjuistin 1663- tweejaarnaM azarinsdood- werd uitgebracht,doetbovenalveronderstellen datheta1seen waarschuwing moest
fungeren voorN ederlandsem achthebbersinzake de Franse politiek ten

opzichtevan deRepubliek.In april166zhad LodewijkX1V een bondgenootschap metdeRepubliek gesloten,waarin het1otvan dezuidelijke,
SpaanseNederlanden na dedood van FilipsIV onuitgesproken wasgeble-

ven.Alom werd- terecht-vermoeddatLodewijkdezegebiedenzodrade
mogelijkheid zich zou voordoen bijFrankrijk wilde inlijven.Om de
machtigstepoliticusvan deRepubliek,raadpensionarisJohan deW itt,
alvastop zijn hand tekrijgen,probeerdehijhem injanuari1663viazijn
ambassadeurom tekopenmeteenjaarlijksuittekeren bedragvan zeven
totnegenkeerhetsalarisdathija1sraadpensionarisverdiende.NadatDe
W itttotdriekeertoebeleefd geweigerd had ditvoorstelzelfsmaarin over-

wegingtenemen,bleefmenvanFransediplomatiekezijdemetattentiesen
com plim enten strooien.Allem aalvergeefse m oeite,m aarin com binatie

methetgeslotenverdraglegdendeFranseversierpogingen bijbuitenstaanderswe1debasisvoordereputatiedieDeW ittlater,inhetRampjaarI67z,
zo noodlottig isgeworden:hijzou een marionetin dehanden van de
Fransekoninggeweestzijn.(Rowen1985,pp.Iz6-Iz9)
Vooralsnog raadselachtig is het testam ent van ene Pieter H erberts,
'Gewaende Grave van H ollandt & c. Sittende in 't Lazarushuys' te
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Amsterdam ,''M etGratieenPrivi
legievanonseGravelijck gsicqGenade''in
1680 gedrukt<fin dealoudeStadtVerona,by deLazarusklap'
'.(Kn.11748)
D at Herberts een voorloper is van het type man '
die denktdathij

Napoleon is',een grootheidswaanzinnigedus,ismeteenduidelijk.Hierbij
pastdatzijntestamentisopgemaaktin deLazarus-ofLeprozeninrichting,
waargetuigebijvoorbeeld FocquenbrochskluchtM in in '
tLazarushuys
(1674)meergekken opgesloten werden.M aarofdittestamentpamoet
zom aareen grap is,ofdathetzinspeeltop ietsactueels,hebben weniet
kunnen achterhalen.4

De nalatenschap van vette varkens
ln hethstamentvandegemestevarckens(Kn.5619,uit1647?)presenteren

vetgemestevarkenszichvlakvoorhun dood-hetisslachttijd -a1sgrootgrondbezittersdieuitvaardigen watermethun stoffelijkeresten dientte
gebeuren.sH un bloed,organen en ingewanden bestem m en zevoorfat-

soenlijkehuismoedersopdatdieerallerhandelekkergekruideworstenvan
maken,de(ruwe)harengaan ondermeernaarborstelmakers,terwijlde
staarten (meterotischeconnotatie)speciaaljongevrouwen toekomen,die
zemoeten inzouten zodatzelaterin dehutspotverwerktkunnen worden,
enzovoort.H etkom ischekaraktervan dezetekstwordtversterktdoorhet
contrasttussen taalregisteren inhoud.Devarkensgeven een nauwgezette

imitatievan hetjargon datvoortestamenten,ordonnantiesendergelijke
gangbaarwasen datwenu nog steedswe1herkennen van notariëleakten.

Kenmerkendzijndeellenlangevolzinnen,hetontbrekenvanalinea'
senhet
gebruikvan allerleistandaardform uleringen,zoals''recom m anderen (aanbevelenlen belasten'',<'gesproken en geordonneerd gopgedragenq''en <'ter
ordonnantie Ein opdrachtlvan dezelve''.
W anneer,waaren waarom dittestamentpam fletpreciesgedruktis,isniet

bekend.Hetjaarvan uitgavewordtop 1647geschat(Knuttel1978onder
nr.5619),maarin hetpamfletzelfstaatgeenjaartalaangegeven.D athet
gedruktwerd in W estfalen doorAliasHumm eling,hartgrondigspeketeren
liefhebbervan gebraden ribstuk,zoalshettitelblad vermeldt,isvanwegede
inhoudweliswaartoepasselijk,maarzegtweinig overdeherkom st.H et
D uitseW estfalen grensde directaan oostN ederland en stond ondermeer

bekendvanwegezijnvarkensvlees,worstenenmetnamehammen.Gesteld
dat1647inderdaad hetjaarvan uitgavezou zijn,danzouW estfalen een
(vage)verwijzingnaardetoenmaligeactualiteitkunnen zijn.Vanafde
herfstvan 1645waren deW estfaalse steden M unsteren Osnabriick het

toneelvangrootscheepsediplomatiekebedrijvigheid ten behoevevanpolitiekeonderhandelingen die in 1648 toteen dubbelevredessluitingzou lei-

den:deVredevanW estfalen,dieheteindebetekendevan deDertigjarige
Oorlogin Duitsland,endeVredevan M iinster,waarmeedeTachtigjarige
Oorlogtussen deRepubliek en Spanjewerdbeëindigd.Hetvarkenstestam entzou devredesvoorbereidingen dan in hetlichtplaatsen van een nade-

rendschransfestijn.
Devermoedelijkeinspiratiebron van hetvarkenstestamentgeeftietsmeer
houvastom tebepalen watdefunctievan ditpam fletgeweestzou kunnen

zijn.Hetvarkenstestamentgaatterugop hetveeloudere pstamentum porcelli(testamentvaneenvarkentje),een anoniemeLatijnseprozatekstwaarin een varken,GrunniusCorocottaPorcellusgeheten (inhetNederlands
bijvoorbeeld KlaasjeKnorringavan Zwijndrecht),datop hetpuntstaat
eslachtteworden,dedistributievan zi
jn lichaamsdelen bekendmaakt.
(TerHorst1933)KerkvaderHiëronymusheeftervermoedelijk a1seerste
meldingvan gemaakt:een flauwescholierengrap,vondhijhet.Erasmus
laatzicherminderknorrigoveruit.lndevoorredebijzijn fofdrrZotheid
(1511)noemthijhet hstamentum porcelliin een heelrijtjevan schertsteksten uithetverleden,waarop hijmetzijn lofredevan deZotheidwi1
aansluiten.HetLatijnsevarkenstestamentwordt,geletopdetaalendestijl,
op ca.4oo na Christusgedateerd.D e tekstisin een paarhandschriften

(onderandereuitdeeerstehelftvan detwaalfdeeeuw)overgeleverden in
de tot nu toe als oudste bekende druk uit Fano (ltalië) van Isos.

Vermoedelijk ooitbegonnena1sschooljongensgraphieldhetvarkenstestam entnaIqoseen soortvan zegetochtdoordezestiende-en zeventiendeeeuwsegeleerdenliteratuur.H etw erd velem alen herdrukten bewerkt,en

kwam in allerleisoorten bronnen terecht.(TerHorst1933,pp.6I,6z)Zo
raakte hetverbonden metondermeerspreekwoordenverzam elingen,zoals
Erasm us'Adagia en ishetterug tevinden in zestiende-eeuw secom m enta-

renopeen (destijdsvermaard)Latijnskookboek.Ooknadienishetbekend
geblevenviadetalrijkezeventiende-enachttiende-eeuwseuitgavenvan de
zogenoemdeNugaevenales,siveThesaurusridendietjocandi;hiervan bestaanbundeltjesuitI64z,1644en1648,dusuithetdecennium waarin het
varkenstestamentgeplaatstwordt.De'Nugae'(niemendalletjes),verzamelbundelsmetschuineenanderszinsgrappigbedoeldeanekdotes,liedjesen
poëzie,behoorden totdeluchtigeontspanningslectuurvan studenten aan
Hollandseen Duitseuniversiteiten.Diverse,veelalzeeroudeteksten keer-

denersteedsweerin terug,zoookdushetLatijnsevarkenstestament.6Hier
za1de oorsprong van onsvarkenstestamentliggen.H etgaatdusom een

testamentdata1sgrapbedoeldisenwaareenonbekendedrukkerkennelijk
voldoendebrood in zagom het,m isschien in 1647,a1spam flettelaten verspreiden.;
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Dem onisering van een Doelisten een O rangist
Opoudejaarsdag1753verscheen heteerstevanhelereekstestamenten die
deeluitm aakte van een grootscheepse haatcam pagne tegen een zekere

DaniëlRaap.(Kn.180408;184z5-184z8 uit 1754) Deze Amsterdamse
middenstander-hijhandeldein porselein,chocola,koffleenvuurwerkheeftgeschiedenisgemaaktomdathijin1748leidinggafaaneenrevolutionairevolksbeweging,deD oelisten (zo genoem d naarhun vergaderplaats,
deKloveniersdoelen in Amsterdam).De Doelisten protesteerden,neta1s

vergelijkbaregroeperingen in anderestedenvan deRepubliek,tegen de
VastgeroestcStadsregeringyWaarsindsdezeventiende eeuw steedsdezelfde
regentenfamiliesdedienstuitmaakten en waargewoneburgersgeen enkele
politieke invloed konden laten gelden.Eenheid vielin de D oelisten-

bewegingvertezoeken- een zwaktediehaaruiteindelijk noodlottigzou
worden.Radicalen pleitten ondermeervoorkiesrechtvandeburgerij,terwijlbijdegematigden,vanwieRaapeenderleiderswas,eerbiedenontzag
voordewettige overheid te diep geworteld waren om zo'n dem ocratise-

ringsmaatregeltekunnen accepteren.Raap en dezijnen vestigden hun
hoop opdestadhouder,W illem IM Hijhaddepositieom afterekenen
metdestedelijkeoligarchie.Nu wasW illem IV bepaaldnietvan zinsom
terwillevanontevredenburgersregentenaftezetten.W e1legdehijcontact
m etdeagitatoren,w ant naarzi
jn overtuigingkonhetgewonevolk,van
oudsherverknochtaan deOranjestadhouders,uitstekenda1spressiemiddel
dienentegen regentendietegenzijn belangen ingingen.Zijn instrument
werd,in eersteaanlegtenminste,nietRaap- die,ook alwashijvurig
Oranjegezind,teweinigervarenwas- maareenRotterdamsepasteibakker.
DezeLaurensvan derM eer,een ''beroepsvolksm enneren handlangervan
hethof''(Gey11936,p.51),steldeeen gem atigdProgramm aop,m oedigde
Raap aan datnaarbuiten te brengen en hield zich op deachtergrond.De

aan hetstadhouderlijk hofvoorgekookteactiepunten behelsden onder
meerdatderegenten nietlangerdediversestedelijkeambten onderhun
eigenverwantenmochtenverdelen,maardatdieopdevrijemarktbeschikbaarmoestenkomen;datdestedelijkepostdienstaan destadhouderovergedragen moestworden (watAmsterdam in tegenstelling totandere
Hollandsesteden steedshadgeweigerd)endathetstadhouderschapzowel
indemannelijkea1sdevrouwelijkelijnerfelijkzouworden.(Gey11936,pp.
5z,53)Raap hieldpropagandatoespraken opdeDoelen,schreefpamfletten
(bijvoorbeeld Kn.17974,17978)envertoondebovendien 'sprekendelichtbeelden'voorzijnhuisop deVijgendam.Hoeweonsditlaatsteprecies
moetenvoorstellen,isonsnietduidelijk (een soortpowerpointpresentatie
avantlalettre?),maarzekeriswe1datzijnvoorstellingenveelbekijkstrok15

her zeventiende-eeuwse metaforische testament hebben we aanzienliik
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Copia. Testament ofUyterste toille van dell heere Daniel Raap (1753) . Koninklijke Bibliorh eek,
Den H aag (Kn. 18425).

ken. Rond de eerste september 1748, de datum waarop Willem IV in
Amsterdam was, "illum ineerde" hij "zijn gansche huis [...] met lasterlijke
schilderagien, decoratieen en deviezen", aldus her dagboek van een kritische tijdgenoot, die verder schrijft hoe iedere avond duizenden mensen op
de Vijgendam sronden te dringen om er een glimp van op te vangen. Er
trad bijvoorbeeld een vrouwelijke personificatie van de Doelistenbeweging
op , die de prins re hulp riep, die op zijn beurt met dreigende gelaarsuitdrukking een van de burgemeesters veroordeelde. (Geyl 1936, p. 82)
Uiteindelijk liep het allemaal op niets uit. Na her verrrek van de srad ho uder
uit Amsterdam (15 sepjember 1748) was er weinig veranderd; er waren een
paar regenten uit her stadsbestuur gezet, maar de oligarchie was niet wezen-

16

lijkaangetast.Raap,deOranjeman,krijgtdeschuld van alles:doorzijn
geheulmetdestadhouderisernietsbereikt.Voorderestvan zijnleven
wordthijgetreiterden belasterd-wathem eroverigensnietvanweerhoudt
om er-bijallegelegenhedendiezichvoordoen-dappermeedoortegaan
dem onstratiesvanzijn Oranjeliefdetegeven.t
<Nietsissermeergehaat,a1s
Raap metzijngebroety//DeHeerbekeer'hem,opdathiJ
''
tnietwederdoet'',
dichteen anoniemetijdgenooten aanhetstadhuiswordenbriejesgeplakt
diedeburgerijuitnodigentenhuizevanRaap zelflom hem daar,opgehangen aanzijneigen deurkozijn,tezien bungelen.W anneerhetslachtoffer
eind 1753ernstigziekwordt,verschijnen eronmiddellijkanoniemepamfletten methatelijketestamenten.Raapwordterletterlijkingedemoniseerd.
Denotaris,een handlangervan Lucifer,deeltmeedatdeziekeRaap hem

op twintignovember1753bezochtheeftom zijn testamenttelatenopmakenengeeftvervolgensdeinhoudervanweer.Raapheeftallereerstzijnziel
aan Lucifervermaaktenzijnlichaam ''hieraandeVoolewyk,tenprooyder
ItaVCnSM deVolewijkwashetgalgenveldaandeoverzijdevanhetlJ,waar
destoffelijkerestenvan opgehangen dan we1geradbraaktemisdadigerste
zienwaren.Deverderenalatenschapheeftdetestateurverdeeld overzijn
vroum tweezoonsenvijfdochtersenverdereen aantalDoelisten.Deblam eringvan Raap ligtvooralbesloten in deomschri
jvingenvan deerfstukken.

Naarzijn oudste,studerendezoon Albertusgaatde ''Bibliotheek van
O ngodistischeen afgodische boeken,a1sm ede alle desselfsEeren faam
roovende,Landverdervende,oproerigeen tum ulteuse boeken''yvermeldt
het testament,en hieraan verbindt testateur Raap de voorwaarde dat

Albertus minstens dagelijks 'Ktwee Capittelen,in de werken van den
beroemdenpoliticusofstaatkundigenItaal
jaanM ACHIAVEL''dientte
lezen- dusdegeschriften van M acchiavelli,diealsindshunverschijning
dewijdverbreide,hardnekkigereputatiehadden van politiekgewetenloze,
geloof-en zedenondermijnendelectuur.Deaantijging isuiteraard:aan
verdorven boeken herkentm en deverdorvenheid van debezitter,dieer

bovendienzijnzoonerfelijkmeebelast.Zo'nreputatieschendingwasalwe1
vakertoegepastin vroegerepolitiekepamfletten,namelijk tegenJohande
W itt.Vlugschriften metzogenaamdecatalogivan D eW ittsbibliotheek

moesten diensverregaandeverdorvenheid openbaren.(Kn.10343-345,uit
167z)

RaapsOranjeliefdeenpolitiekeactiepuntenwordengehekeldinhetlegaat
voorNeeltje,zijn op een najongstedochter.Zijkrijgt''zynNegotievan
OranjeLinten,Cocardes,Strikken en W apentjes'',meldthettestament,
metdaarbijeen 'M anuschript'waarin telezen staat''aanwelkepersoonen

zygemeldeOranjeLinten getceteraqza1hebben teverkoopen''bijeenvolgendstadhouderlijkbezoek aanAmsterdam.DeOranjeparafernaliazijn
volgenshetm anuscriptweluitsluitend bedoeld voordiepersonen diehet

meestgeijverdhebbenvoorRaaps'verdoemelykeConcepten',waarin we
Program m apunten van de Doelisten herkennen a1s '''tVerkoopen van

Am pten, de Posteryen aan '
t Landt genq het Erffstadhouderschap''.

Enzovoort.NadatRaap op Iojanuarioverlijdt,vindtdefnaleafrekening
plaats.Aan devooravondvan zijn begrafenisworden deruitenvan zijn
woningingegooidenzingtmenspotliedjes.Op15januariiszijnstoffelijk
overschotin allestilteen in heth01stvan denacht-om de''
m uytsiektedes
VOlks''geen kanstegeven-in deOudeKerkbijgezet.(DeVoogd 1914,pp.

z34,z35)

Vergelijkbaarsatirisch isHettestament/#euyterstewillevandenuoverleedene OuderwetscheNederlandschePatriot(Kn.19890,uit1781),datdeeluit-

maaktvan een salvovan bijtendecommentaren in pamfletvorm op het
weekbladvan dienaam en vooralop dem an diehetvolschreef(Kn.1:888894).8RijklofM ichaëlvan Goens(1748-1810),voormalig hoogleraarte
Utrechten1idvandeUtrechtsevroedschap,washetbelangrijksteschrijftalentachterhetop 18augustus1781voorheteerstverschenen prinsgezinde
periodiek DeOuderwetscheNederlandschePatriot.D ienaam wasprogram m atisch:determ ipatriot',die inm iddelswasgeclaim d doordeanti-stad-

houderlijkepatriottenbeweging,moestweerdeouderwetsdegelijkeinhoud
van weleer krijgen,dat wi1zeggen,gezags- en stadhoudersgetrouw.
(Theeuwen zooz,p.584)Ondanksdesubsidiëringdoorhetstadhouderlijkehofheefthetbladvanwegedegeringblijvendeafzeteen korten kwijnend bestaan geleid.ln decem ber178zwerd hetalweeropgeheveng;het

testamentpamfletvan 1781laathetzelfsalin hetoprichtingsjaarterziele
gaan.DeuitgeverwasPierreGossejunior,dietevenstotcourantiervanhet
orangistischepartijbladde l
fGravenhaagscheCourantwasaangesteld,het
belangrijksteenmeestsuccesvollemedium van deOranjepartij.Van Goens
gafzijnweekblad een intellectueelhoogwaardigeinhoud,maarhierdoor
washetmoeilijk toegankelijk voorhetbredereen minderontwikkelde
publiek.Daarkwam nogbijdathijzicheenpaarmaandeneerderbijbrede
lagenvan debevolkingenta1van regenten gehaathadgemaaktmetzijnop
11m aart1781verschenen Politiek vertoog over>e/'waarsistema van destad

vanAmsterdam.'èHierinhadhijAmsterdam ervanbetichtaltijdhaareigen,
doordehandelbepaaldebelangen boven diederRepubliek testellen en de
VierdeEngelseoorlog,diesinds1780woedde,in feiteveroorzaaktte heb-

ben.(Theeuwen zooz,pp.z35,z36;VanW issing zoo3,pp.:3,94)
Hetzogenaam detestam entvan <deouderwetsepatriot'is,neta1sdatvan

Raap,een spottestam entin devorm van een notariële akte.Volgensnotaris
'Cato Batavus'- datisde Nederlandse Cato ofcensor(naardedestijds

beroemdeRomeinCatoM aior)èn republikein (naardeevenzeerbefaamde
Rom ein,Cato Uticensis)- dateerthetvan zoktober1781en bevatheteen
zeventallegaten.H eteerste,bestaande uitduizend gulden en een viertal
ûctieve'M anuscripten'- m etinsinuerendetitelsa1s<D eM uytem aakers
deeserRepubliek,in hun waarCaracterten toon gesteld'- m oetgaan naar
de Haagse oranjegezindecourantieren uitgevervan Van Goens'blad,
PierreGossejunior,diezelfoverigensin1783nader ehekeld zou worden in
een com pleettestamentopzijnnaam.(Kn.zo443)'
'DeHeerScheepenvan
he
t
t
we
e
de
l
e
g
aa
t
:
e
e
n
s
om
g
e
l
d
di
e
voldoendeisom erde
Goens''krijgt

restvan zijn leven depruiken terbedekking van zijn kale kop mee te
bekostigen.Ditgeld krijgthij''uytConsideratievanallezyn uytgegeven
Prulschriften (...1om den Broodegeschreven.''Zo gaathetdoor;een ieder
dieook m aarietstemakenhad methetweekblad ofmetVan Goens,wordt
op dekorrelgenomen.

11Lering te Iand en terzee
M etaforische testamenten - teksten diedepolitieke,religieuzeofethische

nalatenschapvan eenoverledenevormen- zijnduidelijk mindervertegenwoordigd in onzeverzam eling pamfletten:slechtsachtop deruim veertig

dieweonderzochthebben.Zezijn geconcentreerdin deeerstedecennia
van dezeventiendeeeuw - hetlaatstemetaforischetestam entisvan 1630,

daarnaishetjuridischetypeallesbepalend.Ookvan dezetestamentteksten
besprekenweenkelevoorbeelden om demogelijkevariatiesin presentatievorm en functiezichtbaartem aken.

Sensatienieuw s m et m oraal
Van 1609,1610 en 1613dateren drie testam entpamfletten metdelevensverhalen van onschuldig terdood gebrachtepersonen - geen hoogheden of
anderekopstukken,m aarneta1sin dezestiende-eeuwsemartelaarstesta-

menten gewoneburgers.(Kn.1686,1819,zo89)Degebeurtenissenworden
vanuiteen auctorieelperspectiefalseen tragisch en sensationeelfeitenrelaas
gepresenteerd.Aan hetslotm aaktdevertellerechtersteedsmetzoveel

woorden duidelijkdatmisdaadnooitloonten datdelezereen waarschuwendespiegelvoorgehouden krijgt.Tweevandedrietestamenten eindigen
meteen klachtinliedvorm (iBeklagh liedeken'),waarindeonschuldigen
vlak voorhun doodvanuitdegevangenishun1otbeklagen en zich aan God

toevertrouwen.Deliedjeszijn nietexplicietbelerend,maarlijkenquasfeer
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EenpstamentvaneenjonghedocbtervanVlissingen,#J'
etothaaronschultonthooj isgheschietden
vq
jjtenlanuariiAnnoz#z.
î(1613).Koninkli
jkeBibliotheek,DenHaag.(Kn.zo89).

en situeringwe1ophetltlaagliedjevanPlovierdatvolgdeopheteerderverm eldetestamentvan deze doopsgezindemartelaarin dezestiende-eeuwse

bundelOyerdesHeeren.
ln Een pstamentvanernJongman vanAntwerpen,welcketeDiesttotzj
g'
a

onschultonthoop is,om eenJongheDochterswillelezenwehoeeen jongen
uitAntwerpen in D iestdeknechtwordtvan een koopm an,wiensdochter

verliefd ophem wordt.Degeliefden gaanheimelijkmetelkaarnaarbed.
Zijwordtechterverliefd op een anderen wilhaareersteminnaarkwijt,
waartoeze,om haarmaagdelijkereputatienietin gevaartebrengen,de
knechtin een va1lokt.Nadatdezehaarnietsvermoedend,zoalshijdat
gewend is,haarinhaarslaapkamerkom topzoeken,maaktze,zich totbloe-

denstoekrabbend enslaand,luidmisbaar.Haarfamilieschiettoeen zij

zweertdathijhaarverkrachtheeft-waarbijze,zovermeldtdeverteller,
haarlichaam en zielaan deduivelovergeeft.Deknechtbelandthierop in

degevangenisen vervolgensop hetschavot,waarhijonthoofd wordt.
Nadienbezorgtdeduiveldedochterechtervreselijkewroegingenomdatze
nietverderkan leven,pleegtzezelfmoord.<<Neem pthierexem pelaen alle
gyDochtersendejonghesellen,endedr>eghtbeterliefdea1sdeseDochter''

besluitdeauteurbijwijzevanmoraal.
EenvergelijkbaremoralistischetournurebiedtEen%stamentvaneenjong-

/J:dochtervan Vlissingen,dietotiaaronschultonthooj isgheschietden p;
)/
.stenlanuariiAnnoz#z-?,waarinopnieuw eenverhaalvo1spanningensensatiewordtopgedist.Hierin m aken we kennism eteen schippersechtpaar

waarvan deman voornamelijk indekroegtevinden is.Hijhoudthetmet
dewaardin enverbrastzijn geld.Zijnzeergodvruchtigevrouw drijfthij
hiermeetotwaanzin.Zijwordthem telastigenhijwi1vanhaaraflMeteen
dienstmaagdweethijhaarondertebrengenineendorp buitenVlissingen.
M aar daarknaptze zienderogen op en wanneer haar terugkeeronont-

koombaarisgeworden,beraamtdeschipper,diezijnprettigeleventjein
gevaarzietkomen,metzijnknechteenbruutplan.Samenzullenzeheimelijknaarhethuisjegaanwaardeschippersvrouw verblijft,enhaar'snachts
verm oorden.D ieopzetslaagten naafloop besmeuren zede kleren van de
slapende dienstm eid methetbloed van hun slachtoffer.Dezewordtaan-

vankelijkschuldigbevondenaandemoordophaarbazin,maaruiteindelijk
komtdewaarheid toch aan hetlicht.D eknechtwordtopgehangen en de

schipper,dieop datmomentop zeeis,krijgtzijn strafaldaar:deduivel
breektzijnnekenneemthem meedeluchtin.Deauteursteltexplicietdat
ditdoorm instenstwintig mensen gezien isen datde twee misdadigers
'loon'naar'
w erken'hebben onwangen.

Een hstamentvaneengbrw/peDochtervanLeyden,diebinnenSteenwi
jck
onthalstis,totppar:grooteonschult.(7/peyc/pg/'in deseloopendemaent,binnen

Steenwijckghelegenby Oldenzeelbiedteen zomogelijknogsensationeler
relaas.Dejongedochteruitdetitelishetdienstmeisjevaneenjonker,dat
methaarbaasen diensechtgenotevanLeiden naarSteenwijkverhuist.De
jonkervalthaarlastigmetseksueleavancesena1szehem afwijst,kanze
onmiddellijkop zoekgaannaareen nieuwewerkgever.Zevindttothaar
gelukeen nieuwebetrekkingen dejonkerkrijgteennieuwedienstmaagd
diehem we1terwilleis.Zo leeftiedereeneen tijdjedoor,totdatdevrouw
vandejonkerachterhetbedrogvanhaarmankomteneistdatdemeidop
staandevoetontslag krijgt.Haaroverspeligeechtgenooten zijn lieje
besluiten zichvan devrouw deshuizesteontdoen en spoedigdientdegele-

genheidzich aan om datop zo'n maniervoorelkaartekrijgen datzezelf
nietverdachtzullenworden.W anneerdeoorspronkelijkewerkneemster
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een briefkomtophalenbijhaarbaasdejonker,weethaaropvolgsterhaar
m estestelen.Zeverm oordtervervolgenshaarbazin m eeen detweeverhuizen dan snelnaarOldenzaal.Een Paardagen laterwordtdedodevrouw
evonden,m etin haarhalshetm esdatde initialen van de eigenaresse

draagt,meisjenummeréén.Zijwordtnietsvermoedendopgepakt,schuldigbevonden enonthoofd.Terafschrikkingwordthaarhoofdpubliekelijk
tentoongesteld.D it tafereelzet een paar lieden uit Oldenzaal,die de

Steenwijksemarktbezoeken,aan hetdenken.W anneerzijdegeschiedenis
van hetonthoofdemeisjetehorenkrijgen,concluderen zedatdiewe1eens
temaken kan hebben metdejonkerenzijnmeiddiepasin Oldenzaalzijn
komen wonen.Alleskom tuiten detweem isdadigegeliefden worden in

hetopenbaargeradbraaktenonthoofd.Deauteurverteltdan datzij<'soo
menichm aelaen Godt(riepenqom ghenaden endedathen een anderspiegelen souden gdatandere mensen hun voorbeeld nietmoesten volgenl''en
datdeonschuldig onthoofdevrouw alsnog een eervollebegrafeniskreeg.

Verwijzend naardemisdadigersbesluithijmetdeboodschap ''hiermede
wachtehem eenyegelijck,dathytotdesenstatenietencome,deHeerewi1
onshiervoorbehoeden,Amen.''
ln dedriebeschreven testam entpamfletten wordtsterk gesuggereerd datze

opactuelefeiten berusten:persoonX (naam en toenaam)uitplaatsY (Plus

straatnaam)isonlangs(ditjaar,dezemaand)onschuldigaan zijn ofhaar
eind gekomen.Zulk 'waarachtig'sensatienieuwswasuitcomm ercieelOOg-

puntkennelijkinteressant,wantdedrukkervan hetVlissingsetestament,
PeterVerhagen,heeftermeerstaaltjesvanuitgebracht,zijhetnieta1stestam ent.Pam flettitelsa1sEen waerachtigebeschryvinghevan eenpastey backes

ghenarmtPieterIansz.vansHartogenbosg...jhoeg...jdat>J een man>e,#
vrrmoort,genaemtClaesvanDel
p (uit1609)en Sekereendewaerachtighe
nieuwe(y#/'
zw>evan /pe/'droevespectakelgheschiet,van een arme,schamele
wedu vrouwediehaerzelven m etseven kinderen aen eenen eycken boom ver-

hangen>::# (uit1614)sprekenvoorzich.(Kn.1688enpamflet1880 uitde
UniversiteitsbibliotheekvanLeiden (Thysiusverzamelingl)Evenalsonze
testam enten illustreren zedepopulariteitvan verhalen overonschuldig
geëxecuteerden en slachtoffersvan geweld en m oord,diein devroegmoder-

netijddoorheelEuropaviagoedkoopdrukwerkgretigaftrekvonden.Die
verhalen warenvaakgebaseerdop feitelijkegebeurtenissendiezichhadden
afgespeeld op reële locaties,m aarde auteursofdrukkersvoegden erzo

nodig- methetoogop een zogrootmogelijkeafzet- extragruwelijke
detailsaan toe.(Ruffzool,pp.17-37)
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Hetgedachtegoed van een zeeheld en een bisschop
Hetoverlijden vandebefaamdezeeheld PietHein op18juniI6z9werd
aangegrepenom eenreeksgereformeerdevermaningena1sdiensgeestelijke
testamenttepresenteren.Dezetekstmaaktdeeluitvan hetpamfletgetiteld
banen over den doodt van den grooten admirael van Hollandt Pieter

Pieterszoon Heyn.M idtsgaderssyn testamentaen de g...1 K st-lndische
Compagnie(...1.(I6z9;Kn.3867)DeauteurisDionysiusSpranckhuysen,
gereform eerd predikanten vriend van H ein,en hetisuitgegeven in D elft,

deplaatswaarSpranckhuysenzijnberoepuitoefendeenwaarhijkorttevorenbijdezelfdeuitgeversfamilieKloetingeenpamflethaddoenverschijnen
tergelegenheidvan deveroveringvan deZilvervlootonderHeinsleidingin

septem berI6z8.(Kn.3858)De'tranen'verhandelingiseen klaagredein pro-

zaoverdedoodvan deheldmetveelaandachtvoorzijn religieusbezielde
m oed en vaderlandslievendheid.Spranckhuysen heeftde'lessen'van zo'n

''NotabelPatriotendevermaertpersoon''inhetlichtgebracht,zomeldthij
aan heteindvanzijn klaagrede,''onderdenTijtelvan eenTestamentofte
W terstewilleonsesAdm iraels''.H ettestam entza1zeeluien m etnamede

bemanningopr c-schepen praktischerichtlijnenbiedenvooreenvroom
en deugdzaam zeem ansbestaan.''In detestamenttekstishetnietdeheld

zelfdiezijngeestelijkenalatenschappresenteert,maardedominee:
Icksaluaen-wjjsen (:/Je/#cialsuytden mondtvanden Heere

AdmiraelPieterPietersz.Heynlofell
jckergedachtenisse)/Jereenighe
'
twelck u noodich is,op dat:/JJ allegeluck na wensch bereycken
ra//rir
D at eenige is de D eugd, welcke H emel en Aerde, God ende
M enschen,A rbeydtendeZeghen aen elck-anderen verknoopt.want,
even alsden draetdeNaeldevolght,soo volghtoock allegbelucken

heylop dehielenvandeDeught.(p.1)

Dezeevarenden krijgen aanwijzingen vooreen deugdzaam leven,zoals
Heindiezelfgegeven zou kunnen hebben.Ditblijkenpraktischegedragsvoorschriften tezijn,bijvoorbeelddatze''korte,doch krachtigghebeden''
moeten aantekenen en uithethoofd leren om zeonderweg steedsparaatte

hebben en datzeeenbijbelaanboordmoeten meenemen ''om uselven in
hetlesenvandienbyleghentijdt(dieudaernietontbrekenensal)teoeffenCn>>.W auyyzegsSpranckhuysen m eteen citaatvan Seneca,ledigheid zon-

derboeken isalslevend begraven zi
jn,en wiehetlezen van deHeilige
Schrift''m etlustbegintteoeffenen''begintopnieuw televen.Lering en
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vermaak,debijbelbiedthetbeide;tijd verdoen met''klucht-boucken,
fabulen en verdichte gverzonnenqhistories'
'oflnog erger,m etkansspelen

a1sdobbelen K'en andereguyterijen''isdusonnodigen bovendienuitden
boze.Dehiërarchieop hetschip moetduidelijk zijn en daarom wordt
gezagsdragersvoorgehouden zich te laten gelden,m aar dan we1in alle

vriendelijkheid,rechtvaardigen consequent,kortom 'alseenVader'over
zijn kinderen.Gewonebemanningsledenmoeten hun overheden,zoalsde
bijbelvoorschrijft,gehoorzaam zijnenhuneventuelevergissingen lijdzaam
ondergaan.(pp.4;5;:-Iz)TenslottegaatSprankhuysen uiwoerig in op de
vraaghoedezeeluizich tegedragen hebben tegenoveranderen,datwi1zeg-

en enerzijdshun ''vyanden g...qdeSpangiaerden''enanderzijds''W ilde
vr
eemden,indeW est-lndien'',diedanweliswaargeenvijanden zijn,maar
''
oock noch genevrienden:wantonken maecktonmin''Ten aanzien van de

eerstegroepdemonstreerthijdan typisch retorischestaaltjesvan bewustzijnsvernauwendeindoctrinatie.M etinktzwartedetailsuithetoorlogsverledenwordendeSpanjaarden afgeschilderd a1seen ruwelijkwreed,onbetrouwbaaren barbaarsvolkvan paapse,zondigeafgodsdienaren.Vervolgens

krijgen dezeebonken hetadvieszich desnoodsdood tevechten enzoveel
mogelijkSpanjaarden overdeklingtejagen,omdathetperslotvanrekeningaltijdeervolleris''methetSwaerdtin devuystgteqsterven,a1sdoorde
handtvaneenenpockighenSpaenschen Beulschandelijckendewreedelijck
om-ghebrachtteworden'' (pp.15-18)Hoeandersdienen zijmetdearme
inboorlingen om te gaan,die zo gruwelijk hebben geleden onder de
Spaanse tirannie,zoals in ''verscheyde Boecken''isbeschreven ''toteen

eeuwighememorieendeverfoeyingevan deSpaansenatie''Vriendelijk en
voorzichtig moeten zijdelndianen behandelen.A1zijn zebarbaarsen
ongemanierd,hetzijn ookmensen en KideW etderNatuyren''dienetzo
oed in hun K'alsin uweherten''isgedrukt,K'leert,datdeeenevrientschap

deanderwaerdtis''(pp.I8,I:)
Hetcalvinistischegedachtegoedvan PietHeinlijktopheteerstegezicht
scherp tecontrasteren metdedenkbeeldenvan een Bosschebisschop in een

pamfletvan een jaarlater,getiteld Qstamentdatis,Gedenck-waerdige
Aensprakevan?z7#'/esheerGisbertusM asius.(Kn.4113)Tochwasdatzeker
nietdebedoeling.Ditpstamentdateertvan 1630,hetjaarnadatFrederik
H endrik 's-H ertogenbosch op deSpanjaardenhadveroverd.HetiseenvertalingvandeLatijnseoratiedieM asius,bisschop van D en Bosch,alin I6Iz
gehoudenhadvooreenpubliekvanprominentekatholieken.Ten tijdevan
zijn redewashijnogspringlevend,maarruim anderhalfjaarlaterwashij
overleden en devertalerm eldtzonderblikken ofblozen in een voorwoord-

jeaan deburgersvanDen Boschdatdeoratiebeschouwd dientteworden
a1shet'testament'van deoverleden M asius.De bisschop had een behar24

tenswaardige'lesse'naarvorengebracht,namelijkdatuitsluitend
deHeiligeSchriftdemensen leerthoezijzich moetengedragen
endatgeen enkelechristen,laatstaan een priester,zichkanvrijwaren van hetlezen,onderzoeken en van buiten leren van het
evangelievan Christus.Ditnu waseen opvatting dieuitstekend
van paskwam in hetoffensiefdatgereform eerdepredikanten onderwie de latere Utrechtse hoogleraartheologie Gisbertus

Voetius,dietijdenshetbelegin I6z9veldpredikerwasgeweestinmiddelswaren begonnen tegen deroomsegeestelijkheid in
D en Bosch.A1eerderin 1630 hadden zedoordezelfde Bossche

uitgever a1s die van het pstament,Jan van Turnhout,a1s
''HerdersvandeChristelijckeghereformeerdeKercke''een manifestlaten uitbrengen,waarin zem etderooms-katholieken in discussiew aren Besaan (Kn.4105)en dithad overen weernieuwe

pamfletten losgemaakt. (Kn.4Io6-4IIz) De anonymus die
M asius'oratieuithetstofheeftopgediept,za1dan ook we1uitde

omgevingvandegereformeerde'herders'afkomstigzijngeweest.
Hijleverdeongetwijfeldeenwelkomebijdrageaanhunoffensiefl
imm ers,watwaserm ooierdan detegenstanderstelaten overtuigen dooreen autoriteituitdeeigen parochie?

Epiloog

Dezojuistbesproken vroegmodernetestamentteksten reageren
in meerderheid op actuelegebeurtenissen in decontem poraine

werkelijkheid,ofhebbendiefunctiegekregen.Zezijn a1spamflet openbaar gem aakt en fungeren dus ook a1s zodanig.

Informeren,opiniëren (beleren,bespottenenblameren)enamuseren (sensatie,leedvermaakbieden)gaan,metwisselendeaccenten,sam en.Uitgaandevan deverzamelingtestamentpam fletten
dieweonderzochthebben,geven we totslotenkele samenvattendebevindingen.Dezeventiende eeuwym etnamein deeerste
decennia,biedteen in diverseopzichten ri
jkergeschakeerdbeeld
van testamenten inpamflettendan deachttiende.ln deachttiendeeeuw domineerthettestam entnaarjuridischmodelvolledigy

hetmetaforischelijktallangetijd geheelverdwenen tezijn.
Verderzijn de testamentteksten dan overwegend bedoeld a1s
politiekesatire.Gevarieerd wordteralleen nog binnen dezetoe-

passing,methetperspectiefbijvoorbeeld.Dezeventiende-eeuwsetestam entteksten in pam fletten lopen veelm eeruiteen:het

juridischemodelisin allerleivariatiesvertegenwoordigd.Van
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hetzeventiende-eeuwse metaforischetestamenthebben we aanzienlijk
m inder,m aarook weerheelverschillendenavolgingen gevonden.Proza
heeftin beidecategorieën alvroeg deoverhand:na 1618hebben wegeen

berijmdetestamenten meeraangetroffen.'z
YUSSCn Onzetcstam cntteksten in Pam fletten en hetchanson 'Testam ent'

vanDeGroot/Nijgh uit1966gaapteenbredetijdskloofl':W atiserinaldie
tussenliggendejaren meegebeurd?En wanneerisspeciaalhettestamentin
liedvorm opnieuw opgedoken?Datzijn vragenvoornieuwsgierigeliteratuurdeskundigen die buiten de gebaande paden van de gecanoniseerde
tekstgenreswillen treden.
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Amsterdam 1760-1767.

een nadruk van de complete tekst: Kn. 19759.
Reacties OP het Politiek Vertoog:Kn. 19760 t/m
19767.
''O f Spranckhuysen zich schatplichtig heeft

E van W issing, Stokebrand Janus 1787.
Nijmegenzoo3.
betoondaaneenquainhoudendoelgroepvergelijkbarehandleiding alsGeestelick Compas(1617)van

A.
J.A.van Zoest,Structuresdesdeux testa-

deZierikzeesepredikantGodefridusUdem ansiseen
vraag voorverderonderzoek.Ditboek voorzeelieden,schippersen vissers bevateveneenspraktische

mentsflctionnels.Le'f,
ajJ',/'le'fTâJ/'
,-tw/''
deFrançoisVillon.DenHaag/parijs1974. richtlijnenvoordevroomheidinhetdagelijkseleven

aan boord.
'2Van 1618 dateren tweeuitgaven van hetArmini-

Eindnoten

aens Testament (Kn. 2275,2276), waarvan één

(2276)meteen beri
jmdetekst.Dezegeïllustreerde
testam enten m aken deel uit van een toen zeer

Indebibliograûebijditartikelhebbenwedecata- krachtigpam flettenoffensieftegen deremonstranten,

logusnummersvermeld(zieonderKnuttel1978).

datcreatievetoepassingen laatzien van inwoord en

2Voordecompletetekst:http:
//wwmboudewi
jnde- beelduitgewerkteconcretemetaforiek.(Mei
jerDrees
root.nl/bdr do.htm#testament.
'GeciteerduitdeeditieS.Cram er,naaruitgavevan
1570:http://- .dbnl.org/tekst/- of*ololeol/.
4De monumentale achttiende-eeuwsegeschiedenis

2003)
13Enookbi
jvoorbeeld'
MeinTestament'(1979)van

vanAmsterdam doorJ.Wagenaarhebben wetevergeefsdoorzochtopmogeli
jkrelevantegebeurtenissen
rond1680(hetjaarvanuitgavevanhettestament),

nicht vorher kennty// Nehm'ich mir Papier und
Feder//Und beginn m einTestament.'Zievoorde

opHerbertsenopanderenamendieinhettestam ent
enoemd staan.

5Voor een moderne hertaling:Meijer Dreesen
Stronks2002.

de Duitse singer-songwriterReinhard M ey,datzo

opent:'
lnErwartungjenerStundey//Diemanhalt

complete tekst: http://wwmjanko.at/Musik/
Reinhardo/ozoM ey/M eintozoTestam ent.htm .

Ui
tdekast! *
Uooys introduceerteen nieuw e rubriek'
.Uit de kast!Hierin biedt
Fooys gerenom m eerde personen uit de w ereld derletteren de
gelegenheid om hun passie vooreen w erk uiteigen boekenkast

overte brengen.Datpassie nietalti
jd positiefgeconnoteerd is,
bew ijstonze eerste gastPeterde Voogd,hoogleraarEngels aan
de Universiteit Utrecht.Hetw erkdat hijbespreekt- alis het
inm iddels Ietterlijk uitde kastverdwenen heeft een sleutelrol
gespeeld in hetverloopvanzijncarrière.
M etde w atongebruikel
ijke termijnvan een ruimeweek,vroeg de redactie
van Fooys mi
j'een primairofsecundairwerkte bespreken,datnaarImijnl

meningvangrotewaarde kan zijnvoorde student.''Datisdubbelvragenom
moeili
jkheden (nietalleen doordie deadline maarook hetidee datik zou
wetenwatvangrotewaardekanzi
jnvoor'de'student),enikgadanookgraag
opde ui
tnodiging in.Mijnonderwerp isoverigensfysiekuitmi
jn boekenkast
verdwenen- hetiseen van deweinige boeken die ikin mi
jn Ieven inde prulIemand heb gegooid- zodatikernietIetterlijkui
tkan citeren,maarhetheeft
totop grote hoogte mijnacademische enintell
ectuele leven bepaald (ja,eris
eenverschil!).
Ik studeerde Engelstussen 1963 en 1971 - de studie bestond toen uiteen

kandidaatsgedeel
tevanzo'ndrie àvierjaar,eneendoctoraalgedeel
te,waarbij
je twee bi
jvakken moestdoen,van nog eens twee ofdrie jaar.Een soort
BaMa-modeldus maardan één waarbi
jje kon nadenken.Bovendien kon (en
mochtl)hetweIeensuitl
open,zekeraIsje erzoals ikfil
osofie bi
jdeed.ln die
ti
jdwerd de Britse anglistieknog steedsgeteisterddoordevooroordelenvan
eeninvloedrijke docentinCambridge,Dr.F.R.Leavis,en de Nederl
andseanglistiek dooreen te grootaantalzogenaamde 'native speakers'die hetgedach-

tegoed van Leavis hierversprei
dden.Die Frank Raym ond Leavis (1895-1978)

wasdeoprichtereneindredacteurvan een belangrijkti
jdschrift,Scrutinv,en
auteurvan w erken aIs The Great Tradition. The Com m on Pursuit.en D.H.
Lawrence:Novelist,waarin,zondereen spoorvanzel
ftwi
jfel,Iiteraire waardeoordelen w erden gekoppeld aan selectieve 'close readings'van passages die

hetgelijkvandeauteurbevestigden.
Zokwam hetdatikcoll
egekreegvanprofessorBirrell,diezowelinNijmegen
aIs in Am sterdam (w aarik studeerde)de 'Leavisite'versie van de Iiteratuurge-

schiedenisdoceerde.HijIietdaarbi
jgeen ruimtevoorafwi
jkende meningen,
en doceerde in mi
jn ogen danookhelemaalgeenIi
teratuurmaarslechtszijn
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eigen (ofbetergezegd,Leavis')opvattingen.Diewerden uiteindeli
jkgebundeld ineen Prisma-boekje overde Engelse Ietterkunde datiknog steeds(zi
j
hetgelukkig steeds minder)tweedehandstegenkom endatikbi
jeerste verschijning in 1969 vernietigend recenseerde voor het Haarlems Dagblad.
Zelden heefteen provinciale boekbespreking dooreen volstrektonbekende
studentzo snelin fotokopie talloze vakgenoten bereikt,en ik w eetzekerdat

hetmijn wetenschappeli
jke carrière Iangdurig heefttegengehouden,want
Birrellwas een machtig m an in de kleine w ereld van de Nederlandse angIistiek.

Ikwastweedejaarstoen ikcollege moestIopenbijBirrell,en hebdirectna
het m oeizaam halen van zi
jn tentamen m i
jn verdere Ieespatroon negatief

gespiegeld aanzijnvooroordelen.Volgensde 'Leavisite'Ieerwaren slechts
enkele schri
jversde moeitewaard (die stondendusprominentop mijn IeesIi
jsten),enwarenenkele auteurs nietalleen nietde moeitewaard,maarzel
fs
verderfelijk.lkwistduswatmi
jtedoenstond.Zo I
asikvan D.H.Lawrence
alleen,en m eteen tegenzin die ook laternooitechtverdw enen is,w atop de

Ieeslijststond enstortte ikmi
jvolovergaveopJamesJoyce(eenoverschatte
ler,volgens Birrell).Sterkernog,alle doorLeavis (en dus ookdoorBirrell)ver-

doemdeauteursmochten zichin mijnIevendige belangstellingverheugen,en
zo komthetdatikmijin korte ti
jd bijsommige docenten onbemind maakte
doorenthousi
astteschrijvenentesprekenoverHenry Fielding(eenviespeuk,
volgens Birrell),W illiam Blake (een gek),W .M .Thackeray (een hypocriet),

Laurence Sterne (een onbeduidendegeilaard),W yndham Lewis(onbegrijpeIi
jk,eneen kwast),EvelynW augh(eencynicus,enooknogeenskatholiek)en
heelveelanderen,waaromheenikmi
jnverderewetenschappelijkearbeidheb
geplooid.

Birrells eenvoudige overzicht der Engelse Ietteren (T.A.Birrell, Engelse

Letterkunde,Utrecht:Prisma,1969,282 pp.-hetbevatvrijwelongewi
jzigd de
hoorcollegesuit1964)heeftmijnstudie en I
atere onderzoekdus diepgaand
beïnvloed.Nietalleenomdathetvri
jIang duurdevoordatiknavoltooiing van
mi
jn studie een baan kreegaaneen universiteiten ikin detussentijd kennis
konmakenmetandereonderwi
jsvormen(om niettezeggen,metdewereld),
maarvooralomdatikeen duidelijkdoelvoorogen had gekregen.Ikzou die
Birrellw eIeens Iogenstraffen en m etkrachtvan argum enten tegenspreken.

Ditheeftm i
jin aanraking gebrachtmettalloze interessante auteursdie ik
anders ten onrechte linkshad Iaten Iiggen,hetheeftmijookgenoodzaakt
echte argum enten te form ul
eren,gebaseerd op grondig bronnenonderzoeken
tekstuele analyse,maarhetheeft me vooraleen Ieven Iang oneindig veelple-

zierverschaft.W illiam Blakewaszogeknogniettoenhi
jschreefdaterzonder
tegenstellingen geen vooruitgang is.Tot slot - want Uooys verdient een

waardig antwoord opde mijgesteldevraag- de 'grotewaarde voorde student'van hetdoormijvoorgoed uitde kastverw i
jderde werk ism isschien
gelegen indemoraalvanmijnontboezeming:verzetjetegenjeleermeesters!
Peterde Voogd

tu sse n
G ijsbreenght
V u u r1

sv a te r

W ater- en vuurm etaforiek in de
Gysbreghtvan A em stel
Marco Prandoni

In de The Em barassm ent of Riches peilt Sim on Scham a de
'

waterrijke dieptenvande Nederlandse cultuur' M arco Prandoni
heeftditwerk aIs uitgangspuntvoorzijn morele anal
yse van de
GvsbreghtvanAemstelgenomen.Aan de handvan een vergelijking tussen de Gvsbreghten de Aeneis,Iaathijzien hoe Vondel
speeltm etw ater-en vuurm etaforiek.

Tw ee stervende steden
'! Aeloude Froy'e w ord herboren, / En gaet te gronde in 't gloeiende

Amsterdam./Ons AmstelzaIeen Xanthus strecken Jz/
)'
n7,/ Geverwlvan
bloed.
.de Kerm erlandsche IKennem erlandselvlam,/AIs '!Griexsche We6 de
daecken Iecken.(Ui
thet'Voorspel'van de GvsbreghtvanAemstel.vss.16-20).

De spectaculaire vaIvan Troje,zoals verteld in hettweede boekvan de
Aeneis, trok Vondel aIs w einig andere literaire voorvallen aan, In de

Gvsbreghtvan Aemstelpresenteerthijhetbeeld van een tweede Troje,

Amsterdam,datdoordevi
jandindeaswordtgelegd.z
Na een belegvan eenjaarzi
jn de Haarlemmers en W aterlanders,die de
dood van graaf Floris V w ilden w reken, om onverklaarbare redenen uit

Amsterdam vertrokken.Maardatbli
jktbedrogtezijn:veelvijandigesoldaten
hebbenzichverscholenineen rijshoutschip,datde stadsheerGijsbreghtvan
Aem stelnietsvermoedend de stad heeftbinnengehaald.Gedurende de kerst-

nacht,terwi
jldeAmsterdammersinde kerkzi
tten,komendevi
jandenui
thet
schip,en steken de hele stad in brand.Gi
jsbreghtprobeertmetalle macht
Amsterdam te verdedigen,maarmoetzich ui
teindeli
jkin hetslotvan de
Aemstelsterugtrekken.DaarverschijntdeaartsengelRafaël,die Gijsbreght
ende zijnen aanspoortom naarPruisentevluchten.Hijvoorspelttevensde
toekomstige machtvanAmsterdam,datuitdeaszaIherrijzen.
Hetmoti
efvan de 'stervende stad'pasteigenlijkslechts ten dele bijhet
m iddeleeuwse Am sterdam ,datHaarlem m ers en W aterlanders te vuuren te

zwaard bestreden.BeleefdeTrojebijdeGriekse invalzijnslotakte,om daarna
de geschiedenis voorgoed te verlaten en hetgebied van de poëzie en de
m ythe te betreden,hetveertiende-eeuw se Amsterdam zou daarentegen ui
t

deas herrijzen:de hoogti
jdagenvanzi
jneconomischewelvaarten politieke
m achtmoesten nog kom en.3De veel
vuldige toespelingen op de dram atische
ineenstorting van de stad in de tragedie,allem aalaan de Aeneis ontleend,
dienen dus nietaIs onom keerbaarbeschouw d te worden.Ze getui
gen eerder

van Vondels aansluiting bijhetgrandioze en hetpathetische van zijn zo
getrouw mogeli
jkgeïmiteerde modelentonenhoede Aeneiskenneli
jkde
gevoeligstesnarenvanzi
jnverbeeldingskrachthadgeraakt.
''Urbs antiqua ruitm ultos dom inata perannos''IDe eeuwenoude stad stort

in,naheerschappijvanjarenl(Aeneisvs.363).Heteerste deelvandeze verm aarde versregel(''Urbs antiqua ruit'')gebruiktVondelveelbetekenend aIs

ondertitelvoorzijn Gvsbreght.Laterin de tragedie verwerkthijde Vergi
Iiaanse uitdrukking 'a noble Iine,ofcom plete simplicity'(Austin 1964,p.156),

in een bewogen grafschrift van Amsterdam,bi
jmonde van Arend van
Aemstel:''De groote aeloude stad,vermaertinoorelogen,/zooscheepri
jck,
en voorw ie zich zee en stroomen bogen,/den vreem de en de nagebuur,en

rijcken Istaten)totontzagh,/gaetplotzelijckte gronde,enzincktmeteenen
slagh''LGvsbreghtvan Aem stelvss.1119-1122).In deze plechtige am plifica-

tie projecteertVondelanachronistisch de maritieme machtvan de geduchte
handelsstad vanzi
jntijd op hetkleine feodale stadje Amsterdam aan het
begin van de veertiende eeuw,aan hetrandgebied van de grote geschiede-

nis.Datdoethijwaarschijnli
jkom zijnvaIspectaculairder,endusdevergelijking metTrojeplausibelerte maken.
Hetslot''enzincktmeteenen slagh'
'slui
taanbijdewaterbeelden van de
voorafgaande verzen.Datkom tnietaIs een verrassing:w aterheefteen heel

belangrijkaandeelin de beeldspraakvande Gvsbreght.Hetgaatvooralom
vergelijkingenwaarinhetkolkende waterdatdijkenen sluizen afbreekt,in
verband w ordtgebrachtm ethetvuurdatAm sterdam verzengt.Hetesthetische potentieelvan deze tw ee natuurelementen ontplooitzich volledig in de

tragedie:verwoestende kracht,plasticiteiten beweeglijkheid,overweldigend
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gew eld,w aartegen de mensen m aarw einig kunnen doen,indrukw ekkende
visuele en akoestische effecten.M eerdan genoeg om Vondels barokke
gevoeli
ghei
d te prikkelen.
M aarnaasthun artistieke behandeling Ieveren w ateren vuurnog andere

interessanteaanknopingspunten op.Hetisinfeite mogelijkom ze binnen
een kaderte plaatsen datin brede zin 'moreel'kanw orden genoem d:ikdoel
hierm etname op hetinterpretatiekaderdatSimon Scham a de vorm ing van

het'Nederlanderschap'verschafte in zijnwereldberoemd geworden mentaliteitsgeschiedenis The Em barassm entofRiches (in het Nederlands vertaald

onderdetitelOvervloedenonbehagenj.nInzijnvi
sieopdeNederlandsebeeldvorming in de Iaatm iddeleeuwse envroegm oderne geschi
edenis,aIs doorde
w atersym boliek geschapen en schiergeobsedeerd,peiltSchama inderdaad

de 'waterri
jke dieptenvande Nederlandse cultuur'en devormingvan een
collectiefzelfbeeld op basis daarvan:een 'diluvian personality',ontstaan uit

hetverwerkenvan eentraumatische 'oerervaring':destri
jd tegen hetwassendew ater''.(Scham a 1989,p.36)De historicusbenadruktde m oraliserende

strekking van de rampspoed in de Nederlandsecultuur,meteen sterkbijbelse Iading:degenendie op de proefwaren gesteld,maaruiteindeli
jkde rampspoed hadden overleefd,w erden voor hetdoorstaan van de beproeving
beloond.''M ensen die overstrom ingen hadden getrotseerd en overleefd,kon

nauweli
jksontgaanhoezeerdebeproeving hen onderscheiddevananderen.
Hetop de proefstellen van hetgeloofdoortegenspoed wasduseen wezen-

Iijkelementvan de nationale cultuur''.(Schama 1989,pp.36-37)Volgens
Schama eisten de Nederlanders een 'special
e Iotsbestem m ing'voorzich op,

gekenmerktdoor'lijdenenverlossing':eenredding uitde rampdievaakmet
een perspectiefvan m orele w edergeboorte gepaard ging.(Scham a 1989,p.
36)
De Gvsbreghtpastbuitengewoon goed in ditkader,behalve datde vuur-

proefhierde plaatsinneemtvandewaterproef.Maarzoalswe zagen,blijft
vuurin de tragedie voortdurend associaties m etw ateroproepen,in beelden
die aan hetcultuurhistorisch erfgoed van de Nederlanders worden ontleend.

Hetverzengende vuur
De tw ee 'aloude steden'verzinken dus plotseling en onverw acht.Ze verzinken in hetvuurw elteverstaan.Van m eetafaan w ordtde verwoesting van

TrojeenookAmsterdam aIseen heIvanvlammenvoorgesteld.AIsAeneasin
zijn huiswakkerschriktdoordedroomverschi
jningvanHectorenhetoorlogsgedruisvanbuiten,kri
jgthijonmiddelli
jkhetschouwspelaangebodenvanzijn
brandende stad:''lam Deiphobideditam pla ruinam /Volcano superante
dom us,iam proxim us ardet/Ucalegon;Sigea ignifreta lata relucent''IDe
ruime woning van Deïphobus /is ingestort,veroverd doorVulcanus'vuur;de

buurman /Ucalegon brandtook al;bijSigeium kaatstde zee een brede
gloed).LAeneisvss.310-312)

In hetderde bedrijfvan de tragedievolgtVondelzeernauw keurig de verhaallijnvanzijnvoorbeeld,vaakookop hetformelevlak.NaBadelochsver33

slag vande droomverschijningvan MachteldvanVelzenstormtde priester
Peterhetpaleisvan deAemstels binnenmethetnieuwsdatde vijand de
stad is binnengedrongen.Gi
jsbreghtbeklimtdandeSchreierstorenenaanschouwthetbrandende Am sterdam .

PrecieszoalsAeneas,moetGijsbreghttotaalOnverwachttoeschouwerzijn
vanhetbrandenvanzi
jneigenstad,vanafeenverhoogde uitki
jkpostdiehem
een breed uitzichtbiedt:''De schepen branden aI,en schitteren in 'tY,/ick
zagh hetgrootgebouw,Ian W ittens gevels,vallen./En 'tnaaste huis daer
aen dat staet in Iichten brand'' LGvsbreght van Aem stelvss.876-879).

Opvallend ishierde getrouwheidwaarmee Vondelzi
jn pretekstvol
gtbi
jde
presentatie van tw ee herenhuizen:hetene datineenstort,hetandere datin
lichterlaaie staat.
In beide dichtw erken heeftde stichtervan de brand een naam :de spion

(Sinon in de Aeneis en Vosm eerin de Gvsbreghtj.De priesters Panthus en
Peterleggen uithoe de verraderde vl
am in het(Zeelpaard heeftaangestoken, als teken van het begin van de verw oesting LAeneis vss.329-330,

QvsbreghtvanAemstelvss.836-837).Inhetvervolgvan de tragedie krijgen
de toeschouw ers keerOp keerverschillende verslagen te horen overde

hemelhoge vlammendie devoornaamstegebouwenvande stad,zi
jnpoli
tiekeengeesteli
jke hart-de Nieuwe Kerk,hetStadhuis,hetKlarissenklooster:
alledrie poëtische tegenhangersvan hetkoninklijke paleisvan Pri
amus inde
Aenel
'
s- metde grond geli
jkmaken.NaeenfeIgevechtin de Nieuwe Kerk
zien de Am sterdam mers ''de vlam /Ten daecke van de kerckten hemeluit-

geslaegen,/En-theerelijckgebouw (.,.)branden lichterlaegen''LGvsbreght
van Aem ste'vss.1222-1224),
.daarna ''stack de kerck de naeste huizen
Aeneis/Van daerbegon de vlam in -tleien dackte slaen /Van 'tRaedhuis''

(ibidem vss.1351-1353),
'Gi
jsbreghtzi
etuitde vertehetKlarissenkloosterin
een flinke laag rook gehuld,de vonken springen eruit.NadatHaem stee de

bisschop Gozew i
jnen de klarissen heeftvermoord,doethij''terstondden
brand in-tdackvan -tkloostersteecken./Hetviernam d'overhand''(ibidem
VSS.1505-1506).

Inde helestadIaaiende vlammenhoogop,aIsGijsbreghtuiteindelijkinzi
jn
kasteelwordtteruggedreven.Metdeverschi
jning van de aartsengelRafaël,
die we ons aIs een (vurig?)Iichtm oeten voorstellen,kom teraan heteinde
van de tragedie de oplossing voorde uitzichtloze im passe w aarin de protago-

nisten Iijkente zi
tten.De priesterPetervergelijkthem metandere bi
jbelse
engelverschijningen die bi
jhem opkomen,die redding in nood brachtenen
allemaalm ethetvuurw orden geassocieerd:de eerste brandend in hetvuur,
als een vuurkolom die de Joden in de uittochtuitEgypte Ieidde,de tw eede

endederdeaIsreddersuithetvuur,respectievelijkvandebrandendeSodom
enGomorra envaneen gloeiende oven.''OflieverIzi
jtghyldie gezantdes
hemels,diezoo klaer/voorMosestrock,geli
jckeenvierige pilaer?/Ofdie
den vrom en L0th noch berghe eer'tviervan bovende steden stack in brand?

ofdiedengloenden oven/verkoelde,en brogt'ergaefIongedeerd!driejongelingen uit?''(Gvsbreghtvan Aem stelvss.1867-1871).5

Eenzo voorgestelde bevri
jding uitde brand,metdergeli
jke bi
jbelse antece34

denten,toontduideli
jkeovereenkomsten metSchama'
s moreleinterpretatie
van de betekenis van de rampspoed in de Nederlandse cultuur.De verlossing

dooringri
jpenvanhetgoddeli
jkekomtna hetdoorstaanvaneenverschrikkeIijkevuurproef:de Aemstelsoverleven de verbranding van hun hele wereld,
die teloorgaat,feitelijkensymbolischdoordevl
ammenversl
onden.De engel
biedthunweliswaarinzi
jnvoorspellingeenperspectiefaande BaltischeZee,
maarde vervulling daarvan eistvan de ballingen hetverlaten van allesw attot
nog toe een betekenis aan hun Ieven heeftgegeven,van hun verleden en
heden.De bel
ofte van een 'w edergeboorte'kan pas na een 'Iouteringsfase in
de beproeving'uitkom en.De dim ensie van de beproeving treedtdaarmee

dusopdevoorgrond:eenbeproeving dieGi
jsbreghtbijnaheelzi
jn leven l
ang
heeftmoetendoorstaan,en dienuzijntoppuntbereiktbijhetafstand doen
vandat,watvoorhem hetallerbelangri
jkste is,namelijkzijntaakaIsstadsheer-tenminste inzi
jnvaderland.
In w elke m ate Schama's The Em barassm entofRiches een nuttig refe-

rentiekadervoordeinterpretatievande Gvsbreghtkanzijn,zaIpasduidelijker
worden na de analyse van de w atermetaforiek.M aareerstw iIik nog enkele
opm erkingen m aken over het belang van het vuurin de tragedie,en de
artistieke behandeling hiervan.
Hetvuurheerstoveral.In hetgrandioze toneelvan wateren Iichtdatde
Gvsbreghtis,speeltditelem enteen fundamentele rol.Zoalsw e zagen,was
ditalhetgevalvoorAeneis 11.6Vondelw istechterhetpoëtische potentieel

daarvaninhetgekerstende kadervan zijnwerktenvollete benutten,mettaI
van morele;en bijbelseconnotati
es:de vuurmetaforiekwordtbijvoorbeeld in
de beroem de vierde rei(''W aerw erd oprechtertrouw ' vss.1239-1286)op

de Iiefdetoegepast.Eeuwigvuurisevengoed de vlam die de huweli
jksband
schept,in beelden die Vondeldeze keeraan hetHooglied (8,6-7)ontleent8:
''Geen w aterbluschtditvuur,/hetedelst,datnatuur/terw ereld heeftontsteecken./Ditis hetkrachtigste cim ent,/datharten bind,aIs m uuren breecken /totpuin in 'tend'
'LGvsbreghtvan Aemstelvss 1263-69).

Maartenminste even belangrijkaIsde inhoudeli
jke en morele boodschappenvan hetvuurisde esthetischeaantrekkeli
jkheid,dieVondelinhetbijzondertotdecreatieve wedijvermetde brand vanTroje indeAeneisbewoog.
Zijnbarokke gevoeligheidwerd infei
te bijnaonweerstaanbaaraangetrokken
doorde plastische beelden van de vlam m en,m etalhun verw oestende en

spectacul
aire kracht,dieTrojeindeIaatstenachtindeashaddengelegd:met
de oneindige,effectvolle lichtcontrasten en w eerkaatsingen in de zee,op de

brandendeoostersepaleizenenopdewapenuitrustingenvandestrijders,die
bijVergilius'meesterli
jkverhaalhoorden,
Vondelzelfverw oordtdi
toverigens in de opdrachtaan Hugo de Groot:

I...1Prickelde ons hiertoe degenegenthel'
d Ibegeerte),om eens

(waerhetmogell
jck)denschoonenbrandvan Trojet'Amsterdam,in
hetgezichtzlneringezetenen,te stichten,naInaarlhetvoorbeeld
desgoddeli
jcken Mantuaens Ivergiliusl,die een vierontstack,dat
geuriger en heerll
jckerIvoornamerlblaecktdan de hem elsche
35

vlam ,die den fenl
k verteert.LGvsbreghtvan Aem stelvss.49-56).

'Prickelde,schoonen,geuriger,heerli
jcker':deze formuleringen drukkende
opw inding en hetenthousiasm e van de dichteruit,om de prachtige brand

vanTroje te herscheppenennate bootsen.Vondeldoetditmetgrotevirtuositeit,beelden scheppend van een intense visuele èn akoesti
sche aantrekke-

lijkheid.Om ditaantetonen,kiesikeenpassage uithetvijfde bedri
jf.
Hetverslagvan de bode nadertheteinde.Nadathijooggetuige isvande
verwoesting van hetKlarissenklooster,neemthi
jde wi
jknaarhetslotvande
Aemstels.Opweg daarnaartoe komthi
jinde buurtvande Beurs,waarde
vijandenveelwaardevollegeplunderdevoorwerpen aanhetopstapelenzi
jn
LGvsbreghtvan Aem stelvss.1507-1512).De passage is geheelop Aeneis

(vss.760-767)geïnspireerd,behalve debeeldri
jke conclusie:''De vlamme
speelde in -tgoud,en schitterde by nacht''LGvsbreghtvan Aem stelvss.

1512).Hetschijnselvan de vlammenweerspiegeltzichin de Iuxueuze sieraden en het kostbare bezitvan de kerken,in contrastm etde om liggende

nachteli
jkeduisternis.HierhebbenweeengoedvoorbeeldvanVondels 'picturalistischewerkwijze:hi
jroeptimaginaire schil
derijenvoorde lezerop'9
De bodevluchtuiteindelijkhetkasteelvande Aemstelsin,Hijvertrouwt
zichaanGod enaan Gijsbreghttoe.DaarnaIijkthi
jheeleventezwijgen,om
samen metde andere aanwezigenzijnorentespitsenvoorhetgeruisvan
buiten:'De w ind steecktOp,men hoorthem in de vlam m en bruizen./Een

zee van gloed verdrincktald'overige huizen''(Gvsbreghtvan Aem stelvss.
1517-1518).Deze passage heefteenverantecedentin de Aeneis;inAeneas'

dramatische terugkeernaarTroje wanneerhijop zoek is naarzijn vrouw
Creùsa,die op mysterieuze wi
jze uitdewijkende groep vanvluchtelingen
spoorloos isverdwenen.De held zietzijn eigen huis in lichterlaaie staan:
''Ilicetignis edax sum m a ad fastigia vento /volvitur;exsuperantflam m ae,
furi
taestus ad auras''ITerstond ookblaastvraatzuchtig vuurtotaan de nok /
m etvl
am m en hoog daarbovenuit,hun hitte w oedtten hem el).LAeneis vss.

758-759)Deze prachtigeversregels(dieVondelzich hadherinnerdbijhetverbeelden van de brandende Nieuw e Kerk,Gvsbreghtvan Aem stelvss.1221-

1223,zie boven)fungeren hieraIs nietm eerdan een uitgangspuntvan een
zeerverschillend beeld.'Das Naturschauspiel,in dem die Elem ente W ind

und Feuersich mischen,nimmtAeneas visuellwahr,Gijsbrechtdagegen
akustisch.Dieserfolgtdem Vorgang mitdem Or,jenermitdem Auge'',stelde Hermannterecht.(Hermann 1928,p,40)Dewind wordtsubject;na de
cesuurvolgtereen uitdrukking van grote fonetische intensi
teit(m etalli
teratie
van de geaspireerde medeklinkerh en hetonomatopeïsche w erkw oord 'brui-

zen'),die hetgeloeivan de w ind in de vlamm en zo goed aIsw aarneem baar
maakt.
'Een zee van gloed verdrincktald'overige huizen'.De zee w aarin Am sterdam ondergaat is in deze laatste uitbeelding een 'vuurzee'.De m etafoor
voegtde tw ee natuurelementen sam en,m etalhun verw oestende connotaties,die de verbeeldingsw ereld van de tragedi
e dom ineren:wateren vuur.
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Hetw assende w ater
Behalve in hetteken van hetvuurstaatde beeldspraak van de Gvsbreght

nadrukkeli
jkin hettekenvanhetwater:wassend waterdatdammen ensluizen afbreekt en alles verzw elgt.De vernietigende w oede van di
t natuur-

elementroeptonmiddelli
jkassociatiesopmetdievan hetvuur.Geenwonder
datzijnvermogenom de grenzentussenaardeen zee plotseling en spectaculairom te vormen bi
jVondelevengrandi
ozetaferelen evoceert,die de verbeeldingskrachtaanspreken.Telkens w eerin de tragedie treffen w e zulke

taferelenaan,waarhetonstuimigewaterdeonstui
tbareopmarsvandevi
janden verbeeldt.Ook in ditgevalkan Vondelop de beeldspraak van Aeneis 11

bouwen,waarinwatereenbelangrijkefuncti
e heeft.Maarandersdanvoorde
vuurafbeeldingen,ontvouwtVondelsverbeeldingskrachtzich hierinvollevrijheid.Detaferelen die hijschept,steunend op hetculturel
e erfgoedvanzijn
'Nederlanderschap',hebbeneen nadrukkelijkerrealistischtintje.Bovendien
getuigenze vaneendieperepersoonli
jke betrokkenhei
d.Enkele voorbeelden
zullen ditduidelijklatenzien.
In hetvierde bedrijfvertel
t Arend hoe de Nieuwe Kerk bezweken is,
ondanks Gijsbreghtsmoedigeverzet.Hi
jverlevendigtzijnverslag meteen
brede vergeli
jking:''Geli
jckeenwaterstroom geweld doetopeensluis,/en
eIxgehoorverdooftmetysseli
jckgeruis./De deurenvandesluiszichkanten
tegens-twringen/desspringvloeds,vooreenwijl,totdatzyopen springen,
/engeven 'twaterruimt,denvloeddenvrijentoom:/diewintdanveld,en
rucktde w ortels metden boom ,/en hui
s en hofom veer,en zetde Iaege I
anden /in eene baere Evoll
e!zee,m etgroene en nieuw e stranden'' LGvsbreght
van Aem stelvss.1213-1220)

Formeelisditeen voorbeeld vanVondelsmeesterschap bi
jhetscheppen
vanIevendigetaferelen,dieonsbi
jnadaadwerkeli
jkvoorogen(enorenl)worden gebracht.Heteerste dathieropvalt,is hetverdovende geluid van de
oprukkende w aterm assa, door de w ind gedreven en akoestisch w eergegeven doorde herhaling van de sibilants en van de Iange klinkero,m et

zijndonkereklankkleur:''Geli
jckeenwaterstroom gewelddoetopeensluis,/
en eI
x gehoorverdooftmetysselijckgeruis'' Nahetgewelddadigeafbreken
van de sluis,volgthetoog de razendsnelle terreinw instvan de overstrom ing
die zo m eteen alles wegspoelt:in versregels 1218-1219 voegthetherhaalde

voegw oord 'en'(m eteen techniek die Vondelvaak gebruikt)telkens w eer

een nieuw visueeldetailtoe,totdathetoog uiteindeli
jkhetimmense,pas
geschapen Iandschap kan overzien:''(...1en zetde Iaege Ianden /in eene

baerezee,metgroene en nieuwestranden'' Hetenjambementtussen de
twee versregels,de herhaling van de klinkersvan openklankkleura en e en
de ritm evertraging van hetslotnade cesuur,die hetoprukkende dynam ische
ritme van de voorafgaande versregels totstilstand brengtdoorde aanwezig-

heid van drie beklemtoonde tw eelettergrepige w oorden ('m etgroene en

nieuwe stranden'):aldeze procédésdragenbijtothetopengaanvooronze
ogenbijvan hetuitgestrekte,grandiozevergezichtvaneen nieuwe wereld,
van grote poëtische kracht.
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tgevalin de Aeneis opgespoord
Heteerste aanknopingspuntm oetookin di

worden,namelijkin lweeverschillendevergeli
jkingenvan hettweede boek
van hetepos,die een variatie bieden op hetzelfde thema.loIn de eerste,op

hetmomentdatAeneasvanafhetdakvan zijn huisvoorheteerstTroje in
brand aanschouwt,zien we de verw oestende krachtenvanw aterenvuuraan

elkaargekoppeld:'In segetem veluticum flam m afurentibusAustris/incidit,
autrapidus m ontano flum ine torrens /sternitagros,sternitsata Iaeta,boum que Iabores/praecipitisque trahitsil
vas:stupetinscius alto /accipiens soni-

tum saxidevertice pastor''Izoalswanneereenvuurbi
jfellewind een korenveld /bespringt;ofaIs een snelle waterstroom vanuitde bergen /velden voI
stralende geWaSSen,aldatw erk van ossen,/ neerslaat en hele bossen
omsleurt,en hoog op de brugrug /een argeloze herderdatgedreun hoorten
verstartl(Aeneis vss.304-308),
.''Non sic,aggeribus ruptis cum spumeus
am nis/exii
topposi
tasque evici
tgurgite m oles,/ferturin arva furens cum ulo
cam posque perom nis/cum stabulis arm enta trahi
t''I...nog ergerdan wan-

neereenbruisende ri
vierdedijken/verbreekten kolkend alwatopzi
jn pad
komtoverstroomt,/een w ilde berg di
e zich op akkers storten van eIk veld /
hetvee m eesleept,m etstalen all.LAeneisvss.496-499)

Vondeltrofdus in zi
jn modelhetbeeldvan eenwaterstroom (inditgeval
eenbergstroom,eenalpenrivierinhoge waterstand),diebuiten zi
jn oevers
treedten allesw egspoel
twathem tegemoetkomt- vee,stallen en akkers.

Hetnatuurbeeld,ookbijVergiliusvolkomenberoofdvan mythologische en
erudiete el
ementen,llbevielVondelalsweiniganderen.Hi
jprobeerde hette

wi
jzigenente herscheppen volgenszi
jn smaaken Ievenservaringen,en die
vanzijnvolk.
De rivieroeversw ordenom gezetin een sluisdie op hetpuntstaatvooreen

gigantische springvloedte wi
jken,Hetverzetdatdesluistothetlaatsttoe
weettebieden,gri
jptterugop de eeuwigestrijdvande Nederl
anderstegen
een elem ent,hetwater,datw eIvernietigend is,m aartoch doorde m ens,
tenm inste kanw orden beheersttotop zekere hoogte en som s ook overwonnen.Op hetm om entdatde sluis doorhetgew eld van de springvl
oed wordt

afgebroken,verschijnteen uitzi
chtvooronze ogen,datheelandersisdande
akkersvan de Po-vlakte dievoorde Noord-ltali
aanse Vergiliuswaarschijnli
jk
alsinspiratiebron dienden:hetonmeteli
jke I
andschapvanpasoverstroomde
gebieden in de Lage Landen,w aarvan de grenzen nooitm etzekerheid kun-

nen w orden vastgesteld doorde steeds voorkom ende overstrom ingen (en

natuurli
jkeveneens doorhettegenovergestelde eeuwige proces van droogleggingen).Hetgaatom ''dewezenli
jke kinetischeeigenschapvaneenIand
waarzelfsgeendui
delijkegrenstussendeelementen Iand enwaterIeekte
bestaan,en w aarde im mense hem elruim te eeuw ig Ieek te veranderen''

zoals Schama hetverw oordde.(Scham a 1989,p.23)
Dit'vernederl
ansen'van de beeldspraak van hetklassieke epos kom tnog

duidelijkernaarvoren in eenandere vergeli
jking.Inhetvierde bedrijfvertelt
Arend hoe hetmetGi
jsbreghtszusterKri
sti
jn isverlopen.Toenzedoordevi
jand uit hetVrouw ekoorvan de Nieuw e Kerk w erd weggesleept,slaagde

Heemskerck,haarverloofde,erinom haarvooreenogenbliktebevri
jden.Dat
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zorgdeechtervooreenverwoede tegenaanvalvan de vijanden,die massaal
naarde plek stroom den en taIvan Amsterdam mers afslachtten.LGvsbreght
van Aem stelvss.1179-1205)

VondelimiteerdeVergiliusbi
jhetvisualiserenvandetegenaanvalvandevi
jandenineen natuurvergeli
jking:''Adversirupto ceuquondam turbineventi/
confligunt,Zephyrusque Notusque etlaetus Eois/Eurusequis;stri
duntsilvae
saevitque tridenti/ spum eus atque im o Nereus ciet aequora fundo'
'

( .preciesaIswindendietekeergaanbijeenwervel
storm,/de Zefierende
Notus,ende Eurusdie zijn paarden/vanuithetoostenopjaagt;bossen kraken,Nereus slaat/zi
jn drietand in hetschuim en roertde zee vanafde
bodemlLAeneis.vss.416-419),wordtbijVondel:''Dewinden buldrenzoo,al
eerhetw eer(de storm lbedaert,/des w interstegens een Itegen elkaarl,en

wetenvangeenstrijcken(gaanIiggenl,/enzetten ingevaerde dammen en
de di
jcken,/door-tparssenvan den vloed''.LGvsbreghtvanAemstel.vss.
1190-1193)
Zoals Herm annterechtopm erkt:''Vergilsiehtden Kam pfderW inde mythoIogisch.Vondeldagegen aIs konkretes Ereignis,das den Niederl
ànder,des-

sen Land Dàm m e nurvorderFlutschùtzen,in Gefahrbringti...1.Den dazu
herangezogenen Vorgang siehteraberganz aIs schùtzen,w ie erihn der

W irklichkeitgesehen und erlebt hat'' (Herm ann 1928,pp.28-29)Vondel

neemtnietalleen hetmythologische apparaatvan de Latijnse vergelijking
(metzel
fsde namenvandegepersonifieerdewindenenzee)weg.Hijschept
bovendien een frisse en realistische scène van tegen elkaarblazende w ind-

stoten,die de di
jken bedreigenonderde drukvande springvloed.Hetuitgangspuntis w eerVergiliaans,m aarVondelgaaternaareigen inzichtm ee
om ,puttend uithetNederl
andse cultuurhistorische erfgoed en verbeeldingsarsenaal.
Een dergeli
jke om gang m et de klassieken w ekt een zekere verrassing.

Vanzel
fsprekendwashetineIkgevalniet,tenminste alswi
jnaaranderewerkenvanVondelkijken,en naardegangbare mening van de Iiteratuurcriticiop
di
tpunt.lnHetLofderzeevaertuithetjaar1623 (heteerstewerkdatsporen
draagtvan Vondels omgang metde hum anistische kringen)ontleende Vondel

bi
jvoorbeeld hetlangeverhaalvaneenzeestorm (vss.261-314)helemaalaan
verschillende passages uit de Aeneis (boeken I en 111) en uit Ovidius'

Metamorphoses(boekXI,opzi
jn beurtop deAeneisgeïnspireerdl.lz
Schenkeveld-vanderDussen,in haarveelzi
jdi
ge beschouwing overhetliteraire leven in alzi
jnvormengedurendedeGouden Eeuw,kiestonderandere
dit Iaatste voorbeeld ui
t Het Lof der Zeevaert bi
j haar bespreking van
Scham a's stellingen.Schenkeveld relativeertde krachtvan Scham a's interpretatie van hetNederlandse 'vloedkarakter':erZOU VOOr deze stelling onvol
doende steun te vindenzijninIiteratuur,w aarde im itatie van de klassieken

alti
jddoorslaggevendbleef:
In z/
lb recentestudie ''The EnbarassmentofRiches''1...1heeftde
Am erl
kaanse IEngelselhistoricus Sim on Scham a de betekenis van

hetwaterzelfgekozen aIsIeidraad voorzl
jn bestudering van de
39

Nederlandse cultuur De hoeveelhel'
d vochtin de vaderlandse Iiteratuuris echterwatteleurstellend,alis ertoch weIheteen en ander

te vinden (...1.Gevaardreigde ernatuurll
jk vooralop zee.De oceaan droeg de handelsvlootvan de Republiekde hele wereld overen

zorgde voorrljkdom en macht,maardepr/
l'
s daarvoorwashoog:
veelschepen keerden nim m erterug.Vondelheeftde wereldzeeën
uitvoerig bezongen in 'HetIofderzeevaert'van 1623.In dit#edicht

zwaaith/
)'de zeevaartinderdaad Ioftoe,maarvooralookprobeert
h/
)'handelenzeevaarteenmoreelkaderteverschaffen1...1.B(zo'n
verhaalmag uiteraard een beschrl
jving van eenstorm op zeeniet
ontbreken.In de beste traditie van Vergilius en Ovidius,aangevuld

metl'
nformatie uiteigentl
jdse reisjournalen,geeftVondeleen huiverlbgwekkend beeld van de bulderende orkaan die beuktop het

kleine houten scheepje.ZelfsaIshetom de voorde Nederlanden
zo overbekende w oelige baren ging,bleefde klassieke inspiratl'
e

vanbelang.Hetwas Vondelduidell
jknietbegonnen om eenrealistischebeschrl
jving vandezee,enz/
)'
nbeschrl
jving vandestorm isin
de eerste plaats een topos m etargum entatieve kracht.zl gevaar-

//
)'
kishet,enzlheldhaftig ofeventueelovermoedi
g isdemensdie
de tochtdesondanks waagl.13

Volgens Schenkeveld bleefde mythol
ogische en allegorische vorm geving (in

de zeventiende eeuw en metname bijVondel),metalle Ii
teraire stileringen
die daarbijhoorden,elke realistischeweergavevan de beschreven natuurtaferelen filteren.';In haarinterpretatie val
tiederelementwelisw aarbinnen

een 'moreelkader'te verkl
aren,maarjuistnietuitgaandvaneencollecti
eve
oerervaringvan de Nederlanders,die opeenrealistische wi
jzewordtneergezeten tevens van een m orele Iading w ordtvoorzien.
De Gvsbreghtvan Aemstelval
tm i
jns inziens echteruitstekend binnen
Schama'
s interpretatiekaderte plaatsen.En op een verrassende manierzel
fs.

Devergelijkingendie terdiscussie zi
jngebracht,wezen alonmiskenbaarin
di
e richting,maarwezijn nog nietklaarm etde analyse van de watermetaforiekindetragedie.De strijd tegen hetgevaarvan hetwaterkomtinderdaad
m eermal
en,schierobsessief,in de beeldspraak van de Gvsbreghtterug,aIs
een Iatente rode draad die telkens weeropduikt.

Inhetvijfde bedri
jfwordtdedrei
gendeoverstromingvanui
teendeelsandere invalshoekbekeken:Gi
jsbreght(hijisnuzel
faan hetwoord)wiIde moedige verdediging van hetstadhuis doorde zijnenneerzetten,en bedientzich
daarvoorvan een beeld datde collectieve inspanning van de gem eenschap

voorhetgem eengoed sterkbenadrukt:''En hielhem staen Ihield tegen)m et

kracht,aIswatervoordendijck;/wen'tIandvolckopgeklept(doorde noodklokopgeroepenlzich zoecktby nachtte redden,/en brengtvastzoden aen,
en steenen,paelen,bedden /en bulsters Imatrassenl,en al'tgeen den zee-

dijck stutten kan,/daerdie is doorgeweeckt;en zw eet m et alle m an''
LGvsbreghtvan Aemstelvss.1295-1300)

Ik vind hetveelzeggend datbijde Nederlandse Vondeljuistde si
tuatie

opkomtvaneendijkdieophetpuntstaattebezwijken,jazelfsgedeeltelijk'is
doorgew eeckt',en toch doorde hele gemeenschap w ordtgestut.Hetvolkom en realistische beeld van de mensen die zich m idden in de nachtnaarde
zeedi
jkspoeden,doorde noodklokopgeroepen,'gew apend'm etde voorwerpenvanhunarme dagelijkse bestaan(éénvooréén genoem d:''zoden...
steenen,paelen,bedden/en bulsters'')wordtaan hettraditionele erfgoed
van de Nederlanders ontleend,en aan hunpersoonl
ijkeIevenservaringen.

Stri
jd tegen hetwater,strijd tegende vijand.''Dewaterproefen devuurproefw erden I...Jrechtstreeks m etelkaarin verband gebrachtals ervaringen
die een beslissende rolhebbengespeel
d bijhetontstaanvande Nederlandse
natie'' (Scham a 1989,p.56)Scham a illustreertverder,aan de hand van de
geschriften van de grote zeventiende-eeuw se w aterbouw kundige Andries

Vierlingh (circa 1507-1579),hoe deze gezamenlijke stri
jd optwee fronten
doorde Nederlandersw erd ervaren en in hun collectieve zel
fbeeld w erd verw erkt'
.

De Nederlandse gem eenschap Evertoondelop m om enten van het
grootste gevaar de m eeste deugd en saam horigheid. Vierlingh

schreefhieroverin de bevlogen taalvan de saamhorigheid.De A'
and buiten m oetweerstaan m et'de gem eene beurse ende m et

gemeene macht...geeftghl
jde zee toe,hoe zl
jmeersaIwillen
hebbenendeI'
nnestromen...'.In een beschrl
jving van een derge//)'
ke noodtoestand schilderde h/
)'een tafereel van burgerlljke
onbaatzuchtigheid en eensgezl
hdheid dathetofficiële ideaalvan de

Nederlandse burgerbleef.(Scham a 1989,p.57)

Inde vergeli
jkingvan de Gvsbreghtonderstreepthetslotna de cesuuren
zw eetm etalle m an de zin van een collectieve ondernem ing,die typerend
blijkt te zijn (tenminste als ideaal...)voor de poldermentaliteit van de
Nederlandersuitalletijden.Degezamenli
jkestrijdtegendevi
jandisindetragedie,zoalswe zagen,eigenli
jkeen strijd tegen hetverzengende vuur.De
Am sterdam mers m oeten zich aan de 'vuurproef' die voortdurend associaties

metde 'waterproef'opwekt,onderwerpen.Hetuiteindelijkedoorstaandaarvan rechtvaardigteen interpretatie van hetslotdie opvallende overeenkom-

stenmetSchama'sstellingenvertoont,vooralwaarhijhetoverde 'morele
geografie'vande Lage Landenheeft,meteensterkbijbelselading.Eenheel
gedurfde envaak om streden stelling:
De negentiende-eeuwse nationalistische historicus RobertFruin
heeftopgem erktdatherinneringen aan grote overstrom ingen in de
Iate m iddeleeuwen, van generatie op generatl
'e overgeleverd in

geschrevenenmondelinge folklore- fabels,balladen ensprookjes
dezeventiende-eeuwse Nederlanderhetidee gaven datze de uitverkoren en gezegende overlevenden van de zondvloed waren.En

-

natuurllkdreven calvinistischepredl
kantendeze analogienog verderdooc In hun retoriek waren de overlevenden voorbestem d te

erven;hetIand was nietalleen herwonnen m aarook verlost,en

tegell
jkertl
jdondergingen Ianden overledeneneen morele transformatie.Hetonttrekken vanIandaanwaterwas dusbel
adenmet:/
)L
belse betekenis 1...1M etandere woorden,doorde speciale genadegave Gods hadden de Nederlanders aIs hetware toestem m ing
om Iand te scheppen.Daarom hadden ze een heill
'
g rechtop hun

Iand,waardoortrouw aan wereldll
jkeheren ofheersers>as uitgesloten.Ze waren vastberaden nietaan vreem de tirannen afte staan
wa!ze m oei
zaam op de zee hadden veroverd,en die vastberadenheid was gebaseerd op hethistorische rechtop hetdoorde voorouders gewonnen Iand,hetm orele rechtvan hen die ei
genhandl
'
g

hetIandhebbengeschapenenhetbl
jbelse rechtdathetoverleven
vandezondevloedopzichzelfaleenteken vangoddell
jkeuitverkiezing was I...1
De zondevloeden van de Iate m iddeleeuwen speelden dezelfde roI
in de collectieve herinnering van de Zuidhollanders en Zeeuwen aIs

de bezoekingen van de zwarte dood in Vlaanderen en Italië I...)De
rampen Ieken een voorteken van een apocalvptisch einde van een

zondige wereld,eenscheiding derzielen,of-een belangrl
jkbeeld
voorde Nederlanders- eenschone Ieivanzonden vr/
)'
.Uitdie vresell
jke vergeldingm oesteen nieuweenschonere wereld herboren
worden,en daartoe werd hetverhaalvan Noach aangepastaan het
beeld datde Nederlanders van zichzelfhadden.
.een volk gezegend

m etkinderll
jke onschuld.(Schama 1989,pp.46-48)
Aanheteindevandetragedie,alsBadel
ochuiteindelijkdoorGi
jsbreghtwordt
overtuigd om zonderhem m etde kinderen Am sterdam perschip te verlaten,
vraagtze deken Peterom een Iaatste gebed vöörhetvertrekte verrichten.

Datdoethi
jop een geïnspireerde toon,in eentotale overgave aan Gods
genade,op hetmomentdatallesverloren Ii
jktte zi
jn en de toekomstalleen
som bere vooruitzichten biedt:'Bescherm -trechtvaerdigh hoofd,en bergh

hetoverschot/deruitgeroeide stad,genoodzaeckt(datgedwongen wordtl
doorde baeren/in Iande ballingschap,op Gods gena,te vaeren./Ghy hebt
het huisgezin van Noah w eIbehoed,/ dat op de baeren dreef en hoogen
w atervloed,/doen 'tw aterym m erw ies (steeds hogerw erd),totdaerde
starren bl
oncken,/doen 'them elhoogh geberghte en alle spi
tzen zoncken,/
en alde w eereld Iagh in eene baere zee /gedom peltover'thoofd,en kende

strand noch ree./Ghytrooste doorde duifdi
e overbleve ziel
en./d'Olijftack
zey haeraen (brachten hun hetnieuw sl,hoe alle w atren vielen./Vertroost

ons desgelijx in droeve ballingschap./Ghyweetdaervan de maet,en kent
den Iesten stap./Uw geestdie blaeze in 'tzeil;uw heilige engelstiere /het

roer,en zette ons op Iaanwall,daerelck uvrolijckviere'' LGvsbreghtvan
Aem stelvss.1808-1822)
Hetbeeld van de overstroomde gebieden w ordthierdoorde deken uitgebreid totde dim ensi
es van een kosm i
sche overvloed die nietall
een de grenzen tussen vasteland en zee verwart,m aarzel
fs die tussen aarde en hem el:

de zondvloed van de Genesis.Dateen dergelijkevergeli
jking bijde priester
opkomt,getuigtnatuurlijkvanzi
jndiepeangstin hetperspectiefvande'droeve ballingschap'(vs.1819),maartegelijkookvanzijnvertrouwendatGod ui
teindelijkde zinvandezebeproeving zaIlaten bli
jken(Godsinterventiewordt
uitgebeel
d doordebijbel
seduifdiealleende kosmischeoceaanmetdeolijftakovervliegt).

DeverschijningvandeaartsengelRafaëliste beschouwenaIshetantwoord
op hetgebed van de priesteren tegeli
jkaIs hetgoddeli
jke teken datde
Aemstelsde 'uitverkorenen'zi
jn.Hi
jgeeftinderdaadeenperspecti
efaanhet
vertrek van de vluchtelingen.Elders zullen ze een nieuw Ieven herbouw en,
om daarlangzaam de doorstane ellende te vergeten:''Ghy zultin ditgewest

Ipruisenleen stad,Nieuw Holland,bouw en/en in gezonde Iuchten weelige
Iandouw en/vergeeten aluw leet,en overbrogten druck Idoorstane ellendel''
LGvsbreghtvan Aemstelvss.1860-1862)

Ditvagevooruitzichtop idyllische gebieden die bijnaindetermenvaneen
'Aards Paradi
js'worden beschreven('...na'etvette I
and van Pruissen,/daer
uithetPoolschgeberghtdeW ijsselstroom koomtruisschen,/die d'oevers
rijckvanvruchtgenoeghelijckbespoelt'' GvsbreghtvanAemstel,vss.18571859),vervan zorgen,strooktinderdaad methetbeeld van een 'w ederge-

boorte'.De reini
ging (waaropdevergeli
jkingmetNoachende zondvloed duideli
jkzinspelen)isweliswaarnietzozeeraIseen reiniging vanschuldenlste
beschouw en,als van hetdiepe verdrietdathetverlaten van Amsterdam m et

zich meebrengt:l6deAemstelszijnnuvooralopzoeknaarde vergetelheid.

De redding
Devluchtelingengaan uiteindelijkscheep.Ze staanonderbegeleidingvan
Gijsbreght-doorPeter'rechtvaardigh hoofd'genoemd (vs.1808)-die de
politieke machtblijktuitteoefenen ennuaIshetwaredefunctie van 'kapi
tein van hetschip'gaatbekleden.Scham a besteedtveelaandachtaan de
zeersuccesvolle 'morele form ule'van taIvan reis-en ontdekkingsverhalen
tussen zestiende en zeventiende eeuw,m etram pspoeden op zee en reddingen ter elfder ure, m eestalaIs gevolg van een 'louteringsfase in de

beproeving' De 'godvruchtelijke kapitein'kri
jgtdanvaakeen 'haastmozazchkarakterenIsmeektldehulpvande almachtige God Iaflom zijnkudde in
veiligheidte brengen'' Goddelijke w onderen zijndaarnade beloning voor
'
,

deze houding.''Op driftgeraaktin die 'grote historische oceaan'w ordtde
kl
eine bemanning,gel
outerd doorde beproeving,geleid dooreen kapi
tein die

zowelprinsaIsbisschop,IeideraI
s herderis:eenwaarli
jkgodvruchtige kapi
tein.'(Schama 1989,pp.42-45)

lnde Gvsbreghtzijnerverrassendeovereenkomstenmetdeze 'vastemoreIe form ule'te erkennen.De 'vuurproef'neemthierde plaats in van de ram p-

spoeden op zee:Gijsbreghtendezi
jnenoverleventenauwernood,dankzi
jde
goddelijke interventie deverwoesting van hun stad,zoals inde bijbelse verhalen van reddingen uithetvuur,die deken Paterevoceert.

Deze priesterIi
jkttrouwenseensl
eutel
figuurtezijn.Hi
jgaatscheep metde
43

vluchtelingen:anders dan in de reisverhalen die Schama aanhaalt,w aarde

kapiteineveneens de geestelijke Ieidsman van de bemanning was,treedt
hi
ereen echte priesterop aIstussenpersoon tussen de mensen en hetgod-

deli
jke.Ditisbovendieneeninteressante en natuurli
jkniettoevalligewijzigingvandeplotvandeAeneis,waardebel
angrijkstepriesterfiguur,Panthus,
indestrijdom hetIevenkomt.Vondelzorgtdaarentegendaterindetragedie
lwee bijna gelijkwaardige priesterfigurenoptreden:de proostW illem,Gijsbreghts broer,die op hetaltaarsterft(vs.1205)en de deken van de Nieuw e

Kerk,Peter,die de ondergang van Amsterdam overleeft.Hijkan dus aIs
geestelijke Ieidsmanvandevluchtelingen optreden(eenfunctiedie Aeneas'
vaderAnchises in brede zin vervulde in de Aeneisj.op een schip datbovendien een engelaan hetroerheeft(zi
e vs.1821):di
tlegteen special
e nadruk

opde vroomheidvande uitwijkendegemeenschap.
Hetvertrekkende schip vorm tduseen soortvan 'm icrokosmos',een m inuscule staatsceldie toch goed in elkaarziten alde basis voorde toekom stige
samenleving in Nieuw Holland Iegt.Scham a herinnertons ertenslotte aan
datnog lang in de zeventiende eeuw,en vooralonderhetvolk,''hetm iddeleeuw se cliché van hetschip aIs m oederkerk,de allegorische parabelvan het
Narrenschip en hethumanistische beeld van hetSchip van Staatgecom bi
-

neerd Iw erden)totéén m etafoorvan de Nederlandse sam enleving,zw alkend
op de 'grote historische oceaan'
' (Scham a 1989,p.43)Bel
aden m etaldie

connotaties- en natuurli
jkvooralmetde Iadingvan eenanderli
terairschip,
datvan Aeneas- vaartons schip naarde open zee.
Marco Prandoni(1978,Padua,Italië)maaktevoorzijnscri
ptieinde
Letteren (Padua 2002)de eerste Ital
iaanse vertaling van Vondel
s
GvsbreghtvanAemstel.Bovendien begon Prandonimeteen onderzoek naarde invloed van Vergilius'Aeneis op de tragedie.Aan de

Uni
versi
tei
tUtrechtheefthi
jdi
tonderzoekvoortgezetmetaIsdoeleen
nieuw boekteschri
jvenoverdeGvsbreghtendeintertekstuali
teitin
hetstuk,
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hetbesteinzi
chtgeven inde Lati
jnsetekst
dieVondela1sbasishadvoorzijnnavol
gingin
de Gvsbreght.

3DatzegtVondelduideli
jkinde'Opdrachtaan
Hugo de Groot'(r.67-74)en i
n het'
Voorspel'
45

(vss.50-62).De aartsengelRafaëlvoorspel
t
aan hetslotvande tragedie de toekomstige
machtvan de stad.
4Hetboekzorgdevooreen grote verrassing

bi
jzijnverschi
jningin1987.DaarnaIi
etenveel
histori
cikritische stemmen horenoverzi
jn

in Vondelswerk en theoretische opvattingen,
zi
e Schenkeveld-vanderDussen 1994,p.131
O.V.

10Zie Herm ann 1928,pp.29-30.

''De i
nspirati
ebron vanVergi
lius i
s op zi
jn

m ethodologische aanpak,vaakmethetver-

beurt(in ditnetwerkvan all
usiesdoordeeeuwen heen datIi
teratuuris)Homerisch,van

wi
jtom vangeschiedeniseensoortvan'fi
cti
on'temaken.Zi
e bijvoorbeeld.dedi
scussie
overSchama'
sboekinBM GN (1989:metbij
-

twee westerse stromen hun watervloed
hoog van de bergen werpen naarhetzelfde

dragen van Price, Haitsma Mulier, Van

daIin een diep ravi
jn - de herderin het

Nierop).FrijhoffenSpi
es,deauteursvande
alomvattendebeschouwingoverhet'i
jkpunt'
165O Ii
jkenvoorSchamageen goedwoord

gebergte hoortvan verre het dofgedreun'
(Schwartz 1981)
12Spi
es1987,pp.121-126.Zi
e ook Den Haan
1985,p.109.lnteressant genoeg volgter
echtereentweedepassage die ''integenstelling totde voorgaande,geheelop de ervarin-

overte hebben (pp.66-67).

5''Verw i
jzingen naarhetoptredenvan een
engelin de bi
jbelse geschiedenissen van

///
'
as4,vss.452-456:'Zoalsuitzi
jn bronnen

resp.de uittochtuitEgypte (Exodus XIII,1920),Lots redding voor de vernieti
ging van
Sodom en Gomorra LGenesis,XIX,pp.15-23)

genvan de Nederl
andse zeevaarders (berustl,

endereddingvandedri
ejongelingenui
teen

tweedestormbeschri
jvingverklaarttrouwens
tevenswaarèm hi
jwerdopgenomen.Vanuit
Ii
terairoogpuntmochtbijeenstormbeschri
jvingnatuurli
jkdeVergil
ius-enOvi
dius-'imitati
o'nietontbreken,maarbli
jkbaarhadVondel

gl
oeiendeovenfDaniël111,pp.21-28)'(SmitsVeldt1994,1O8,n.68).
6Ziedaaroverhet(watoverdreven)artikelvan
Knox 1950
'Naastde Iouterende functie in de zin van

Schama,kri
jgendevl
ammenindetragedie

ook andere morele Iadingen:die b.v.van
metafori
sche afbeel
ding van hetI
oslaten van
de irrationele impulsen doorde Iosbandige
soldaten, in een duistere nacht waar niet
alleen hetIichtvan hetgeloof,maarookdat
van de rede is geblust (zie Gvsbreghtvan
Aemstelvss.1637-1641:''De duisternisdes

nachtsmaecktalledingoockgruwelijck:/dan
schi
jnthet,watmen(waarvoormenldaeghs
zich schaemen zou,min schuwelijck,/in

zoal
sVondeldieinhunjournalenheeftkunnen Iezen !...).Hetrealiteitsgehaltevan deze

hetgevoeldatdaarmee aan de realiteitzoals

zi
jnIezersdi
ekendenui
tdevel
egepubliceerde reisjournalen, te wei
nig recht werd
gedaan'',zoalsMari
jkeSpiesopmerkt(Spies
1987,pp,125-126).
13Schenkeveld-vanderDussen 1994,pp.119124. 'Ook de Inwydinge van At Stadthui
s

t'Amsterdam'uit1655,indebeschrijvingvan
de rampzalige overstromingvan Diemermeerpolderin 1651,biedteen goed voorbeeld van

''hoe in een natuurbeschrijving hetgebruik
van de kl
assi
eke mythologie een functi
oneel

dees bloeddronckenschap,enbli
nde endartIe (Iosbandi
ge!(ust,/die toteen vonxkentoe
al't Ii
chtvan reden bluscht,/van tammen

elementkanzi
jn(,..).Alsdezeebeschreven
wordtal
sbondgenootvan'vrouwe Nijd',l
ag

Izachtaardigelmenschenmaecktonredel
i
jcke

si
eke maniervoorde hand''tp.122).Zie ook

dieren'
').Interessanti
sooki
n di
tverband een

passageuitGi
jsbreghtsopeningsmonoloog.
DevijandendieAmsterdam woedendbelege-

Price 1989:''The Dutch Republic wasasmall
country w ithan internationalorientation,not
only throughtrade,butthrough the attitudes

ren,om zich voorde moord op Floriste wre-

ofthe educated élite in particul
ar(...1.The

ken,zi
en niet'hoedevl
am/ van dezenfell
en
brand haer'eerstenoirsprong nam /ui
tFloris
geile borst''.çGvsbreghtvan Aemstelvss.
111-113)De '
vlam 'van de '
fellen brand'is

literature cultivated by the educated elite is
very mucha case in point;thishad asitsideaI
s and m odel
s the literature ofGreek and
Rom an antiquity and the European Renaissance,ratherthan anything specifically Dutch,

hiereen m etafoorvoorde conflicten en de

haatdi
eindeI
aatstejarenzi
jntekeergegaan.
8Zie M axim ilianus 1968.
9Van Gemert2003,p.402.Vooreenal
gemene schetsvan de vaak bestudeerde verhouding tussen beeldende kunstenen Iiteratuur

hetgebruikvan een personificatieop de klas-

bourgeoi
sorotherwise'
'(p.41).
14Di
ti
s hetgevalmeteen allegorischgebruik
van de overstromende springvl
oed in de openingsmonoloog,doorde protagonistzelfver-

tel
d.Hi
jwi1de verschrikkelijke wraak van

Floris'aanhangerstegenhemzel
fendezi
jnen
in beeld brengen,metalle ellende die erop

volgde.Hetreali
tei
tsgehaltei
shi
ernatuurlijk
minderevident,maarnietafwezig:''W aeruit
eenspringvloedisvanzwarigheên gesproten,

/dieoverstedenging envastgebouwde sl
oten / en dorpen zonderend,en m enschen
zondertal,/van allerhande staet,di
en -teeuwi
g smaerten zaI'fGvsbreghtvan Aem stel
vss.45-48).
15OokaliseenaantalonderzoekersvanoudsherwéIvan m ening datVondeleen 'schuld'

aanGi
jsbreghttoekende.Zievoordediscussi
ehi
eroverderecentebi
jdragenvanMal
jaars
2001 en Konst 2003.ZowelMal
jaars aIs

Konst weerleggen met overtuigende argumenten deze interpretatie.

16''Godbeproeftenkasti
jdtZi
jnki
nderen.Dat
istothunnut(Hebr.12:10)1...1.Ui
tei
ndeli
jki
s

hetresultaatvan deze beproeving een toe-

standvangelukenwelzi
jndiedetoestand
vanvöördebeproevingovertreft''(M aljaars
2001,p.161).
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C olum n
M odern VOrSUS
postm odern
A ndréKlukhuhn

Inmijn academisch vormendecursusfieverdegi
jbekerbesteedikenige
aandachtaandecultuurfllosoûschediscussiediein onzeeigen tijd plaatsvindten diebekend staata1sdecontroversetussen de modernenen depost-

modernen.Veelvan mijn studentenvindenditeen moeilijkonderwerp,
omdatdebegrippen dieworden gehanteerdzovaagzijn,perwetenschappelijke,artistiekeoffllosohschedisciplineverschillenendaarom lastigzijn
tehanteren.Ik eiszelfsdatereen column overdatonderwerp geschreven
wordt en ditgebeurtdan na het nodige uitstel met veelgezucht en

gesteun,endeklachtdiedaarbijalgemeenwordtgeuitisdatzezich erzo
weinigbijkunnenvoorstellen.Nugaik mehierzekernietinspannen om
helderheidindepostmodernewarboeltescheppen,zo datalmogelijk is,
m aarik wildeproblematiekwaarhetom gaatwe1voelbaarm aken en pro-

berenteverduidelijkenaan dehandvan eenheelconcreetvoorbeeld.Het
enige datik daarovervoorafeven kwi
jtwi1isdat<modern',naastheelveel
anderedingen,tem aken heeftmeteenduidigheiden uniformiteit,terwi
jl
'
postmodern'wordtgekenmerktdoorpluriform iteiten m eerduidigheid.
Een wetenschapsûlosoofa1sKarlPopper,die een volkom en eenduidige

wetenschappelijkemethodepropageert,kan daarom 'modern'worden
genoemd,terwijldepluralistischemethodediezijnvakgenooten leerling
PaulFeyerabend voorstaat,a1s'postm odern'teboek staat.
N u dan hetconcretevoorbeeld.Toen ik nOgstudeerde- wehebben het

nuoverdejaren zestigvan devorigeeeuw - spraken mijn medestudenten
en ikonzedocenten aan metu en mevrouw ofmijnheer,enalsheteen
hoogleraarbetrofzelfsmetprofessor.Schreven weeen briefdan washet
van weledelgeleerd totweledelzeergeleerd aan toe.Later,rond 1970,toen

ikzelfbegontedoceren,warendetijden inmiddelsgrondigveranderd.
Studenten spraken meconsequentaan metjijen jou en noemden me
André en datschreven zeook in hun brieven.Beidem anieren van aan48

spreken kunnen 'm oderne'strom ingen worden genoemd,wantiedereen

deed datin debetreffendeperiodeoveralen altijdltlakkeloosop dezelfde
m anier,om datdatnu eenm aalzo hoorde.Toen ik,naeen korteonderbre-

kingvan ruim een kwarteeum vorigjaarweerbegonmethetgevenvan
colleges,wasik uiterm atebenieuwd ofzich nog nieuweontwikkelingen
op hetgebied van decom municatietussen studenten en docenten hadden

voorgedaan.Nou,datblijktinderdaadhetgeval.Inhetbegin isernogwe1
sprake van enige uniformiteiten ishetvrijwelaltijd KBeste mijnheer
Klukhuhn'in de brief-en e-m ailhoofden,watbehalve metdevoorde

hand liggendeonvertrouwdheid,ookwe1temakenza1hebbenmetmijn
gevorderdeleeftijd.M aarnaarmatedecursusvoortgaatneemtdediversiteitindeaanschrijftitelssteedsverdertoe.Naongeveertweeweken doet
deeersteKBesteAndréKlukhuhn'aarzelend zijn intrede,eenweeklater
reedsgevolgd door'BesteAndré' en destap naar'HoiAndré'en zelfseen

enkele<Hoi'zondermeer,isdan nogmaarkleinenzogezet.Kijk,endatis
dan precieswatik bedoelm etdeovergang van dem odernenaardepost-

modernetijd:inplaatsvan een alom gehanteerdestandaardmethodekritiekloostoe te passen,zoalsdattoteen kwarteeuw geleden nog hetgeval
was,wordterdoorstudenten tegenwoordig kw istig gebruik gem aaktvan

hethelegammaaan aanspreek-en aanschrijfmogelijkheden.Endanzegen zenogdatzezichbijdecontroversetussen 'modern'en<postmodern'
nietskunnen voorstellen.

lkzelfgeefgedurendedathelezoekendeovergangsprocesnaardejuiste
aanspreektitelgeen enkelekrimpen onderteken mijn brieven ene-mails
consequentmetAndréKlukhuhn'.Daarmeelaatikmijnstudentenachter
in grote onzekerheid overmi
jn voorkeur;doen zehetwe1goed?En die
heb ik a1swarepostmodernistnatuurli
jkniet.

André Klukhuhn ishoofd van deafdeling
Studium Generale van de Universiteit

Utrecht.ZijnveelgeprezenboekDex
çryc/pgdenis van /Je/'denken isinm iddels aan de
vierdedruk toe.
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'H et hart der dichters'
Persoonlijkethem a'sin de
elegenheidspoëzievan Jan Vosen

KatharinaLescailje.
Nina Geerdink

Bij het overlijden van een persoon van aanzien, w erd in de
zeventiende eeuw vaakeen Iijkdichtgeschreven om diepersoon
een eervolafscheid te geven.Voordeze Iijkdichten bestonden
een aantalvaste topen.W anneererechtersprake w as van een

persoonlijke band tussen dichteren overledene, kon hiervan
wordenafgew eken.Zo hebbenJanVosen Katharina Lescailje bij
hetoverlijdenvanrespectievelijkhun mecenasenvriendeen Iijkdichtgeschreven.Nina Geerdinktoontaandatin deze Iijkdichten
ookpersoonlijke gevoelens totuitdrukking kom en.
'HethartderDichters kentmenallerbestaan 'tschri
jven'(Vos 1662,dI.11p.
145)Deze I
aatste regelvaneengedichtvan JanVos Ii
jktallerminstvantoepassing op zeventiende-eeuw se gelegenheidspoëzie.Zoals hetw oord al

zegt,worden gelegenheidsgedichtengeschrevenbijeen bepaaldegelegenheid.De bouw van een stadhuisofhetafbrandenvan een schouw burg,m aar
ookde dood van een dochtervan de dichterofeen goede vriend van hem of
haar.DitIaatste is een voorbeeld van een fam iliairgelegenheidsgedicht,te

onderscheidenvangedichtendie geschreven zijn bi
jpublieke gebeurtenis50

sen.(Schenkeveld-van derDussen,1984,pp.80-81)
In de negentiende eeuw vond m en zowelde publieke als de fam iliaire vari
-

antvan dergeli
jke poëzie uitdezeventiende eeuw nietde moeite van het
bestuderenwaard,omdatergeen sprake zou zijnvan persoonli
jke emoties
eneeneigenaandriftom te schri
jven.(Ibidem,pp.78-79)Di
thad natuurli
jk
alles te m aken m etde expressieve poëtica aan heteind van de negentiende
eeuw en het geeft dan ook aan dat zeventiende-eeuw se gelegenheidsgedichten vanuit een heel andere visie w erden geschreven. Gelegenheidspoëzie w as vaakopgezetvol
gens bepaalde conventies,w aarin hetuit-

dragenvaneenalgemenemoraaleenbelangrijkpuntwas.Omdatdichtersin
de zeventiende eeuw gezi
enwerdenalswijze mensen,verwachttemenvan
hen bespiegelingen overalgem ene norm en en w aarden. Een specifieke

gebeurtenismoesteen universele betekenis krijgen,waardooralle Iezers
m ee zouden kunnen voelen metde inhoud van hetgedicht.(Spies 1675,p.
267)Toch kom tachterdeze façade som s de persoon van de dichternaar
voren,althans in de fam iliaire gelegenheidspoëzie.Schenkeveld-van der
Dussen stiptin een artikeluit 1989 alaan datverschillende zeventiende-

eeuwse auteurszich in hun gelegenheidspoëzie persoonlijk uiten,op verschillende manieren.In mi
jn recentgeschreven Bacheloreindwerkstuktoon
ikaandatditookgel
dtvoordedichtersJanVosen Katharina Lescailje.lMaar
opwelke manierbiedteen genrewaarin afzonderlijke,specifiekbepaalde
gebeurtenissenui
tdepersoonli
jkesfeerverbondenzijn meteenal
gemenere,
dieperebetekenis,ruimtevoorpersoonli
jke uitingen?
Om deze vraag te kunnen beantw oorden zaIik in di
tartikelexem plarisch

twee Iijkdichten behandelen,van respectievelijk Jan Vos en Katharina
Lescail
je,twee dichtersuithetzeventiende-eeuwseAmsterdam bi
jwie poëzi
e een belangrijkeroIspeeldebi
jhetonderhoudenvanhuncontacten.

Jan Vos
Jan Vos (1610/11-1667),gl
azenm akeren dichter,had een breed Am sterdam s
netw erk,nietalleen in Iiteraire,m aarook in regentenkringen.Ondanks het
feitdatVos geen kl
assiekeopleiding had,weethijzonderalte veelmoei
te

gunstente verkri
jgen van (gelegenhei
dslmecenassenen bouwtmetsommigevanheneenspeci
aleband op.Vostrektzichhierbi
jweinigaanvanpolitieke en religieuze voorkeuren;een goede verstandhouding is voorhem het

belangrijkste.Hi
jgenietvande aandachten wordterg populairbinnende
Amsterdamse regentenkl
asse.(Van Stripriaan2002,pp.112-113)Bui
tendijk
schri
jftditvoornameli
jktoeaanhetfeitdatVos,alschristeli
jkestoïci
jn,erblijk
vangeeftzijn hartstochtente kunnen beheersen.Een goede eigenschap in
de meerelitaire kringen.(Ed.Buitendijk 1975,p.22) Dat Vos ook in
(Amsterdamse)Iiteraire kringen populairwerd,hangtwaarschijnli
jkvooral
samen metzijnvernieuwende,maartoch kl
assiekgestoelde toneel.Zi
jn vindingrijkheid en verbeeldingskrachtovertuigden in iedergevalVan Baerle,
hoogleraaraan hetAm sterdam se Athenaeum lllustre,en de klassiek gevormde kring rondom deze geleerde dichter.Vos heeftook veelcontacten m et

andere auteurs,zoals Jacob W esterbaen,Catharina Questiers en Joostvan

den Vondel.(lbidem ,pp.15,28-30)Bovendien oogstte hijwaardering aIs
schouwburgregent(1647-1667).Hi
jheeftgrote invloed ophetschouwburgrepertoire enwordtom zijn keuzesop handen gedragendoorde regentenklasse:erwas een nauw e band tussen Schouw burg en burgem eesters en

overhetalgemeen w as Vos hun zeerterw ille.(Sm its-veldt 1998,pp.265,
269)

Vos isvooralbekend gebleven om zi
jn toneelstukken,maarhijheeftook
veelgelegenheidsgedichtengeschreven.Deze zijnvoorheteerst,althans
metgoedkeuring vande auteur,gezamenli
jkgepubliceerd in 1662.In 1671
vervolledigtzijn ui
tgeverJacob Lescailje deze bundel,Alledegedichten,met
een tweede deel,de nagelaten gedichten.zOm aan te kunnentonen hoe Vos

in zi
jn gelegenheidswerkpersoonli
jke thema'saansnijdt,is hetbelangrijk
eerst deconventi
esin zi
jn oeuvrete bestuderen.ln hoeverre isVosgewend
de retorica natevolgenen watzijn specifieke Vossiaanse trekjeswaarwe
nietvanophoeventekijken?InalhetgelegenheidswerkvanVosvaltbijvoorbeeld hetveel
vuldige gebruikvan sententies op,algem een-geldende devie-

zen.Specifiekvoorde Ii
jkdichtenisdatVosuitgebreid ingaatop hetsterfproces,deoverledeneendeachterblijvers.Ditgebeurtoverhetalgemeenvanuit
dederdepersoon.VosIaatzi
en goed op de hoogtete zijnvande retorische
conventiesvanhetgenre.Zovolgthijdetradi
tioneleopbouw vanhetIi
jkdicht
in Iuctus (rouw ),/aus (Iof)en consolatio (troost).(W itstein 1969,p.346)Het

beginvan hetgedichtismeestaleenanekdotischverhaaloverdedoodsstrijd,
m etde gepersonifieerde Dood in de hoofdrol.Tegenstandersvan de Dood
kunnen in zo'n verhaalde Iaus en Iuctus verw oorden.Na deze inleiding
kom en /ausen Iuctus apartaan de orde.
In de Iuctus komen uitroepen van verdrietvoor.W anneersprake is van een

jong persoon,gebruiktVosvaakvergelijkingen metde Iente ofde groeivan
eenbloem die plotselingafgebrokenwordt.Verderbeschrijfthijinde Iuctus
hetverdrietvan de achterblijvers.Eenveelgebruiktemetafooris hierdepersonificatie:een gebouw,een buiten ofde hel
e stad w ordtrouw end voorgesteld,althans wanneerde overledene iets betekend heeftvoorde m aat-

schappi
j.Doorhetgebruik van dergelijke personificaties wordtde grote
impactvan hetoverlijdenbenadrukt.Hoewelhiermeeeigenlijkookalsprake
is van /aus,worden de deugden van de overledene vaak ook nog apart

genoemd.Afhankelijkvan de positie vandeoverledene inde maatschappij
w orden in deze Iaus de verdiensten voorstad,gew estofgezin beschreven.

Andere Ioftopenverwijzennaarde goede eigenschappenvandeoverledene,
die meestaldeugdzaam,vroom engeduldig isgeweest.ln de Iijkdichtenvan
VoshangenIausen consolatiosterksamen,omdathi
jinzi
jn consolatiovoortdurendbenadruktdatdeoverledenejuistdoorzijnofhaardeugdzaamheidui
tverkoren is voorheteeuw ige Ieven en datde deugden van de overledene

bovendienopaarde achterbli
jvenomdatdieonsterfeli
jkzijn.Deachterbli
jvers
w orden m etdeze troost-topen aangem aand vooralniette veelte rouwen,

maarhijdoethetvoorkomen alsofhijerzelfweIonderstebovenvanis.Een
veelvoorkomende bescheidenheidstoop beschrijftdathi
jdoorzi
jn verdriet
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nietm eerin staatisperfectte dichten:'de droefheid houdtgeen maat'.(Vos,

1662,dI.1,p.711)Kenmerkend voorde stijlvan Vos'Iijkdi
chten isnaastde
patheti
ekde amplificatio,hetuitbreidenenverbreden van belangrijke passages,zoalsbekend uitde leervan de retorica.3

Ineen intrigerend gedichtvan Vosbi
jhetoverlijdenvan zi
jnbelangrijkste
m ecenas,Joan Huydecoper,valt op dat op som m ige punten afgeweken
w ordtvan de hierboven beschreven conventies,zoals ik die in zi
jn andere

gedichten bentegengekomen.Houdtditverbandmetde persoonlijke relati
e
dieVosmetzijnmecenashad?

Een Iijkdichtbijhetoverlijden van Vos'belangrijkste
m ecenas
Joan Huydecoper(1599-1661)wasdezoonvan een ri
jke handelaar,JanJacobsz.Bal,die zich IaterHuydecoperhad Iaten noem en.Joan Huydecoperen

zijnvrouw M aria Coymans,dochteruiteenvooraanstaande handelsfamilie,
kregen zeven kinderen.Huydecoperboekte hetene succes na hetandere,
w aardoorde faam van de fam ilie in Am sterdam se kringen m eeren m eer

steeg.Uiteindeli
jkwerdhi
j,netaIszijnvader,burgemeester.Huydecoperprofileerde zich graag a1s bescherm heervan kunstenaars,metnam e van dich-

ters,zoalsHooftenVan Baerle,maarJanVoswaszi
jn belangri
jkste protégé.
Huydecopergafhem waarschi
jnli
jkgeen rechtstreekseopdrachten,maarverrichtte vriendendiensten voorhem .Zo had Vos hetaan Huydecoperte dan-

ken dathijhetgl
asinIoodvanalle ruitenin nieuwe openbare gebouwen in
Am sterdam m ochtm aken.Bovendien w erd Vos regelm atig uitgenodigd op

Goudestei
jn,hetlandgoed van de Huydecopers.Vos profiteerde van de
bescherm ing van een vooraanstaande heeraIs Joan Huydecoperen in ruil

daarvoorschreefhi
jgedichten.Gedichtenwaarin hi
jgebeurtenissen in de
familie bezong,waardoorhi
jbijdroeg aande reputatie van de Huydecopers.
(Kooijmans 1997,pp.113-114)Nade doodvan Huydecoperseniorin 1661
bleefhetcontactmetzijnoudste zoon,JohannesHuydecoperjr.ende rest
van de fam ilie bestaan.(Ibidem ,pp.181-182)
Het gedicht 'Doodt-Bazuin van den Eed.Getr.HeerJoan Huidekooper,
Ridder,Heervan M aarseveen & c.Oudt-Burgem eester,Raadten Bew inthebberderOost-lndische M aatschappy t'Am sterdam .'is geschreven op dat

overlijdenvanHuydecopersenior,26 oktober1661 (Vos 1662,dI.1,pp.712717)Hetiseenredeli
jkIange tekstvan 180 regels,opgebouwd zoalswedat
gewend zi
jn vanVos.Overwegend in de derde persoondoethi
jverslagvan
de gebeurtenissen rondom de dood van Huydecoper.Ditgebeurtm etde
nodige pathetieken in de m eeste passages is sprake van am plificatl
b.Om te

beginnenzethijmeteenaanschouwelijke beschrijving indeeerste 49 regels
dedoodsstrijduiteen.Vervolgensvindtinderegels50-138 de Iuctusplaats;
zeerui
tgebreidw ordthetrouwproces beschreven.In regel139w ordtde con-

solatioverwoord,dieervoorzorgtdatiedereenweereen beetje bedaard is
op de begrafenis,die in de regels 162-166 w ordt beschreven.Ten slotte
neem tVoszel
fnog even hetwoord in de Iaatste regels,167-180.In deze laat-

ste passage isVosexplicietpersoonli
jkaanwezig.Alin deaanschouwelijke
beschrijving vande doodsstrijd is hijimplicietaanwezig,maarin de Iuctus
speeltzijnpersoongeenrol.W eIIi
jktdeze Iuctuseenopbouw tekennenvan
weinig persoonlijknaarmeerpersoonlijk(climax).IkdenkdatVos metdeze
opbouw hetjuisteevenwichtprobeerttevindentussenhetuitenvanzi
jnpersoonlijke enalgemeen geldende gevoelens.Uithethelegedichtspreektin
iedergevaleen grote bew ondering voorde persoon van Huydecoper(/aus)

dietotde genoemde Iaatste passage universeelbli
jft.Deze bewondering
bli
jktaldirectin deaanschouwelijke beschrijving bijde inzet.Vosvoertde
gepersoni
fieerde Dood ten tonele:
De Doodt,die 'talverdelgtwaàimm erwordtgeschaapen,
Riep,toen zy hierin Iang doorhaarm oordtdaadl
'
g wapen,
Nietdan 'tgem eene volk deedtdaalen in hetgraf;

Ikzweerbydeezep(/,diemyhetNoodlotgat
Datik nietm inderdan een RidderzaIdoen dul
ken.(r.1-5)
De Dood is dusop zoek naareen vooraanstaand persoon,na aldatgewone

volk(r.3)datzi
jde Iaatstetijd vermoord heeft.DatHuydecopereenvooraanstaand persoon was,wordtin de regels 10-15 nog even benadrukt.Vos zet

uiteenhoegoed hijzi
jnburgemeesterstaakvervuld heeft.Ondertussenverzam eltde Dood m oed,wantdatis nodig voorhetdoden van ''groten''.In de

regels23-28wordteenvergeli
jking gemaaktmetde doodvande beroemde
Odysseus,Achilles en Caesar.En dangebeurthetin regel38,de Dood schiet

haarpijlaf:
Nuquam haarp(/
,o moordtlvanMaarseveen verrassen.
M ydunktikhoordedop nochgirsendeurz/
)'
nhartl
Hoelhooren? Neen:o neenlIk voelde dop,o sm artl

Dwarsdoorm/
)'
n boezem vliên,om 'tIeevenaftesnven.
Y/
'
e vrienden Iven zietheeftdeelaan 'tzelfde Iven.

Oprechte Iiefde trektnietm inderdan natuuL (r.38-43)

Totnutoewasdebeschrijvingvande doodsstri
jdzeerconventioneel.Indeze
passage echter,is Vos opeens in de eerste persoon aanw ezig.Uitde zeer

pathetische passage blijktdatVosmeevoeltmetdeli
jdende Huydecoper.Uit
de sententie in de regels42-43 blijktimplicietdatVosmeevoeltaIsgevolg
vande vriendschapsgevoelensdie hijvoorHuydecoperkoestert.Uitdeze
sententie komtnaarvorendatwievriendenzietIijden,zelfevenveelIijdt.Het
m aaktdangeenverschiloferenkelsprake isvanvriendschap (''oprechte Iiefde''# 43)ofvan een bloedband (''natuur''lr.43).Deze uni
versel
e sententi
e

isdusookpersoonlijk.Vosvergelijktzijneigen rouw implicietmetdievande
kinderenvan Huydecoper.Vosbeschouwtzi
jn gevoelensvoorHuydecoper
dus aIs 'oprechte liefde''

Hetgeweeklaag vanVosin de regels38-43 biedtaleenvoorproefjevande
Iuctus,die daadwerkeli
jkbegintin regel50.De Iuctus is in ditgedichtde

m eestam plificerende passage.Om aan te tonen hoe groothetverdrietis,

IaatVoswerkelijkallesen iedereende revue passeren.Hijpersonifieerthet
bestuur(''Raadthuis''#r,50),de handel(''oostindishuis''1
.r.51),hetonderwi
js
(''Hooftschool''# 51)en de kunsten (''Dichtkunst'' ''M aalkunst''1
.''boukunst'',r.52-54).Kortom :alles w atvan belang is voorde stad verkeertin
rouw .Om de om vang van deze rouw te benadrukken,voertVos vervol
gens

heelhetgepersonifieerde Amsterdam rouw end ten tonele (r.66-91).Deze

voorstelling isbijVoseen conventionele metafoorgebleken ende rouw van
de stad w ordtdan ook zeerui
tgebreid beschreven.De stad rouwtnietalleen

omdatzijhaar'starkstesteunpilaar'(r.68)heeftverloren,maarookom de
gevolgenvan hetverliesvoorhaaronderdanen.Vosbeschrijfteerstde rouw
van hetbestuur,de 'hoge'personen en vervolgens pas hetverdrietvan de
'lagere'bevolking van de stad:

Ml
jn trouweRaadt,osp/
)'!//'
s van deDoodtverraân.
M yn wapenschildtverliesteen van haarwakkre Ieeuwen.
O overgroote vaIvoorburgen weez'en weeuwenl

Deez'mistz/
l'
n vaadendiehaarmanendiez/
l'
nschildt.
Een onverwachtverlies wordtdoorgeen troostgestilt.

Zoo klaagden Am sterdam in klem van nauwe banden.(r.84-89)

Uitdezepassage komtduidelijknaarvorendatVosditgedichtschrijftterere
van de publieke persoonvan Huydecoperen nietaIs teken van medeleven of
troostvoorde fam ili
e,die ni
etgenoem d w ordtin de Iuctus.Toch is hetver-

volgvande Iuctusalmeerpersoonli
jk,omdatnuhetrouwende Maarsseveen
en Goudesteijn ten tonele worden gevoerd.De mensen daarzullen niet
alleen de publieke persoon van Huydecopergekend hebben,maarookzi
jn
private persoonlijkheid.De beschrijving van hetverdrietwordt dan ook
steeds pathetischer:

110 HiermoetzvIMaarsseveen)zwl
jgen:wantde naareIl
jkgeschallen
DerIngezeetenen van 'tvruchtbaarM aarsseveen,

Verdoofden haargeklag,doorjammerll
jkgeween.
>/
'
e schal en sm artgevoeltzaIzich nietIichtbedaaren.

EIksloegz/
)'
n handen,aIsuitzinnig#inz/
)'
n haaren,
De vuisten voorde borsten de nagels in 'tgezicht.(r.110-114)
De M aarsseveense bevolking I
i
jkthelemaaldoortedraaien bijhetidee datzij
hetvoortaan zonderHuydecoperm oeten stellen.Ook hetgepersonifieerde

Maarsseveenrouwt.Bijhetbeschrijvenvan haarverdrietinde regels 118127 wordtgebruik gem aaktvan topen uithetgenre van de hofdichten.In de

laatste passage van de Iuctus passeren nog de rouwende goden (r.129-132)
en gepersonifieerde Deugden de revue.
Dan voertVos in regel139 de godin van rechten orde,Them is,ten tonele.

Zijverwoordtde tradi
tionele consolatiœtopez in eenvermanendtoespreken
van de rouw enden:
55

HyIaateen Iuisterna,die m eerzaIblinken dan
HetRaadthuis van uw Stadt.m en weentwe/om een m an
145 Uan oordeel:maarm etm aat:hetweenen is verlooren.
Hetleeven kan m en eerdan sm artin traanen sm ooren.

>/
'
edatz/
l'
nsmartverzet://
)'f!voogtvanz/
)'
ngemoedt.
De w/
l'
zenhouden standtinalleteegenspoedt.
De zon die : avonds daaltkom t'
à uchtens weêrvertoogen.(r.143-149)
Kortom :rouw nietteveel,wantdaarw ordthetIeven nietbetervan.Maak Iievergebruikvan alhetgoede datde overledene heeftnagel
aten.In de regels
150-157 w orden de rouw enden aangespoord de stad roem te bezorgen,
zoals ook Huydecoperdatgedaan heeft.De w oorden van Them is hebben
gew erkt:hetverdriet is nietvergeten,m aarm en kl
aagtniet m eeren de

begrafenis van Huydecoperverlooptvredig (r.158-166).

Op heteindvan hetgedichtschri
jftVosvoordetweede keereenstukje in
de eerste persoon:

IkIegm/
)'
ndichtpen,natgeweent,by hem in 'tgraf:
> antdie m/
)'
ndichtpenstofom weIte dichtengat
Verscheptnu zelfin slot en wordtgedichtm etsteenen.
17O Maardeeze stofbesteltm/
)'
5oogenstoftotweenen.
O overwakkreZoon,en Dochterenlgedoog

Datikm/
)'
n traanenmetde traanenvanuw oog,
In deeze droeve standt,alschreiendtm ach deurm engen:

Heb ikm/
)'
nIach,in vreucht,byd'uwemoogenbrengen?
175 Vergun datik#in ro&G uw sm artVerzelna plicht:

Gymistuw vaadenikdeIuistervan m/
l'
ndicht.
Yaargeenm ecenenz/
)'
n versterven allegunsten.
M enschrl
jfdanop z/
)'
ngraf:hierIeithydie de kunsten
Handthaafden,en 'tgemeenbeschermdendoorz/
)'
nraân.
180 Een dubble deugdtverdientI
auwrieren eikeblaân.(r.167-180)

De persoonli
jke thematiekis indeze passage ookexpliciet,integenstelling
totde eerdere passage in de eerste persoon.Deze regelswijdtVos niet
meeraan de publieke persoon Huydecoper,maaraanzijneigenverdrieten
datvan de naaste verwanten.Ineerste instantie verwi
jstVos naarde mecenasrelatiediehijmetHuydecoperhad.Hi
jdenktdathi
jnuweIopkanhouden
metdichten,om datHuydecoperhem geen stoftotdichten m eerkan geven.
Opvallend is hetw oord 'bestelt''in regel170.Voszegthierdatde dood van
Huydecoperhem doet huilen.'Bestelt'betekentdan bezorgt.M aarin de

meerIetterlijke betekeniszouhetookkunnenduiden opeenopdrachtvoor
hetschrijvenvanditgedicht.Datisinteressantomdatnog steedsonduideli
jk
is ofVos directe opdrachten kreeg van de fam ili
e Huydecoper.

Hoehetookzi
j,VosIaatindevolgenderegelsduidelijkmerkendatzi
jnrouw
behalve Iiterairvanaard,ookvriendschappeli
jkis,Ineen apostrophespreekt

Vosin regel171deachtergeblevenkinderenvan Huydecoperaan.Hijvraagt
huntoestemmingom samenterouwenenvergeli
jktinregel176 hunverdriet
m etdatvan hem ,ook alis hetvan heelandere aard.Hetdelen van smart
duidtop een vriendschapsrelatie.Hetbetrefthierdan de vriendschap m etde

familie.Bovendien bli
jktuitde regels 174-175 datVos voorheen ookaltijd
vreugde m ethen heeftgedeeld,w atiets zegtoverde hechtheid van de band

metde familie Huydecoper.Nadeze meerpersoonli
jke regels,keertVos in
de Iaatstevierregelsweerterug naarzijn relatie metHuydecoperaIsmecenas.Hi
jtrektdezerelatie hiermeerin hetalgemene.Mecenen,zozegthijin
regel177,zijnonmisbaar.Hijeindigtmeteengrafschri
ftvoorHuydecoper
waaruitblijktdathijhetinhem waardeerdedathi
jzowelde kunstenheeft
gehandhaafd,als de bevolking van Am sterdam ,ook de 'gewone'm an,heeft
bescherm d.Vos spreektin deze Iaatste uni
versele regels im plicietoverzichzelf,omdatbeide w aardevolle eigenschappen van Huydecoperop hem van

toepassingzijn geweest.DatVoszoveelaandachtbesteedtaan de mecenasrelatie die hijmetHuydecoperhad,kan een commercieeldoeldienen.Vos
hooptwaarschi
jnlijkmedeli
jdenoptewekkenbi
jdefamilieHuydecoper,inde
hoopdatzijdetaakvande overl
edenvaderzullenovernemen.
In di
tzeerconventionele gedichtworden de regels van de retorica nageleefd:de aanw ezigheid van Iuctus,Iaus en consolatio.de pathetiek en de

gebruiktetopenzi
jndaarvoorbeeldenvan.Voscombineertindi
tconventionelegedichthetpersoonli
jke methetalgemene.Hijschri
jftoverhetoverlijden
vanzijnmecenas in de derde persoon en besteedtgrote delenvan detekst
aan hetroemen van de publieke persoon Huydecoper.Op verschillende pun-

tenzegtVos implicietietsoverzichzelfen naarheteindtoe wordthijsteeds
persoonlijker,om te eindigen m eteen aantalalgem ene regels,waarin het
persoonlijke implicietbesl
oten Iigt.Zo is hijtoteen goed compromis gekom e n, waari
n hijenerzijdszi
jnverdriettoonde,maaranderzijdsaande verw achtingen van hettradi
tionele gel
egenheidsgedichtvoldeed.Tijdenshet
I
even van HuydecoperzietVos hetal
szijntaakdefamili
enaam in eretehoudenennadiensdood bli
jftdatzo.Daterinditgevalookpersoonli
jkeemoties
bijkomen kijken,blijktvooraluitde tweepassages in de eerste persoon.In
zijn Iijkdichten voorandere hogergeplaatste personen ishiernamelijkgeen
sprake van.Hetbli
jftdan bijhetvereren van de publiekeweldadenvan de
overledene.HierlaatVos blijken ookzelfprofijtte hebben gehad van het
goede karaktervan de overledene.Dathi
jHuydecoperza1missen aIszijn
mecenasenvriend,komtduideli
jknaarvoren.Ditgedichtisduspersoonlijker
van aarddanandereIijkdichtenvanVos.

Katharina Lescailje
Katharina Lescailje (1649-1711)was de dochtervan de bekende Amsterdamse boekdrukkerJacob Lescailje.Ze begintaljong metdichtenen mikt
daarbijnietlaag:Vondelis haargrote voorbeeld.Ze schrijftverscheidene
gedichten voorhem en in veelvan haarw erk is de invloed vanVondelte her-

kennen.HoewelVondelmisschienietste hoog gegrepenwasvoorLescailje,
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mag hetuiteindeli
jke resultaatertochweIwezen.ZesvanhaarzeventoneelstukkenwordenopgevoerdindeAmsterdamseschouwburgenze schri
jfttaI
van gedichten voorhaarbrede Iiteraire kring,die zich vooralin Am sterdam

ophoudt.Deze gelegenheidsgedichten getuigen misschien nietalti
jd van
evenveeloriginaliteit,zijverwerfterindezeventi
ende eeuw weIfaam mee.
(Van Gemert1997,pp.396-398)

Lescail
jenam in 1679 de ui
tgeverijvanhaarvaderover,toendeze overl
eed,
Ze isaltijdongetrouwd geblevenen heeftzichontwikkeldtoteen zelfstandige,intellectueelonderlegde vrouw.Erw aren m eerongetrouw de dichteres-

seninAmsterdam en Grabowskyverondersteltdatzi
jtothetzelfde netwerk
behoordenaIsLescail
je.Ze heeftinderdaadveelgedichtengeschrevenvoor
andere Am sterdam se dichteressen.Van Gem ertbetoogtdatde banden tus-

sen deze vrouwen nietaltijd puurvriendschappeli
jk waren.W as Lescailje
m isschien Iesbisch?;Ik zaIhi
erin de conclusie nog op terugkom en.Hetis nu

vooralbelangrijkte beseffendatLescailje,Iesbisch ofniet,een belangri
jke
spilwasin hetAmsterdamse Iiteraire Ieven.Zi
jonderhield behalve m ethaar
fam ilieleden nauw e contacten m etcollega-uitgeversen collega-dichters.

De gelegenheidspoëzievanLescailjeispastwintigjaarnahaardoodgebundeld.In 1731verschi
jnendriedikkedelen Toneel-en mengelpoëzv.nInveel
vandegedichten isdeinvloed vanVondelduideli
jkmerkbaar.Daarnaaststaat
Lescail
je bekend om haarnieterg originele beeldspraak.Ze maaktveelvuldig
gebruik van natuurtopiek:de opkom ende zon,bloeiende bloem en en het

begin ofeindvande vierseizoenenzi
jnvaakmetaforisch.(VanGemert1997,
p.398)W elke conventiesbeniktegengekomeninspecifiekhaarIi
jkdichten?
Lescail
je begintindergeli
jke gelegenheidspoëzi
e overhetal
gemeenmeteen
beschri
jvinginde derde persoonvandedoodsstrijdvan deoverledene,zoals
weookalbijVoszagen.DevoorbereidingenvandegepersonifieerdeDoodof
de tw istgesprekken tussen de verschillende klassieke goden worden,vaak
metamplificatioluiteengezet.Vervolgens komen de drie bekende retorische

onderdelenaan bod;Iuctus,Iausen consolatl
b.Lescailje richtzichmeestalop
eenbreed publiek.IndeIuctusvalthetbijvoorbeel
d opdatze regelmatigverwijstnaarhetverdrietvande gepersoni
fi
eerde stad ofstreek,wanneerhet
om een publiekpersoongaat.W anneerui
tde I
ausblijktdathetom een eerzaam persoon gaat,w orden andere mensen in een apostrophe opgeroepen

terouwenom hetoverli
jden.Ookhierbi
jisvaaksprakevaneenpersonificatie
van de stad Am sterdam ofde gebouwen in de stad,die dan worden aangespoord totrouw .Hetverdrietvan de naasten van de overledene speeltover
hetalgem een geen,ofeen mi
nimale rol.Lescail
je verwijstookpraktisch
nooitnaarde relati
ediezijpersoonlijkmetdeoverledene ofdeverwanten

gehad heeft.Voorhetbeschri
jvenvan hetgoede karaktervandeoverledene
gebruiktze doorgaans de bekende Ioftopen.Ook haarconsolatl
'
o is bekend,

hoewelmeerreligieusgetintdanbi
jvoorbeeldbi
jJanVos.Meestalverwijstze
naardeverlossing van de overledene uitpijnofsmart.De overledene isnu
gelukkig,wanthijofzijheeft heteeuwige Ieven.De Ii
jkdichten worden
m eestalgevolgd dooreen kortgrafdicht.

In hethierondergeanalyseerde lijkdichtwijktLescailje invele opzichtenaf
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vandegeschetste conventies.Hetisniettoevalligdatzeditjuistdoetineen
gedichtdatvooreen goede bekende bedoeld is.Hoe benutLescail
je deze
conventies van hetgenre precies om haarpersoonli
jke betrokkenheid te
tonen?

Lijkdichtvooreen w eduw naar
Ludolph Smids(1649-1720)iseen kennisvan Katharina Lescailje die,bi
jhet
schri
jven van ditgedicht,niet in Amsterdam woont.Hijis geboren in
Groningen en daarna zi
jnstudieti
jd teruggekeerd.In 1674 trouwthijmet
Maria van Tinga.Na haaroverlijden op 11juli1682 gaat hij,in 1685,in
Amsterdam wonen.Dezeverhuizing isminofmeerhetgevol
g vanzijnbekering tothetprotestantisme en zi
jn huwelijk metde protestantseAnna de
Groot.InAmsterdam verkeertSmids,die eigenlijkdokteris,inartistieke en
wetenschappeli
jke kringen.Hijschri
jftzel
fookgedichtenenhoudtzichbezig
metde geschiedenis.Hijiszeergeliefd bi
jwetenschappers.(Van derAa
1969,d1.Vl,p.237)Lescailje heeftmeerdere gedichten opgedragen aan
Smids,ookalvoordathi
jnaarAmsterdam verhuisde.Alin 1658 draagtSmids
eendichtbundel,Gallerl
jeofteProefvan svne dichtoefeningen,m etnoodige
verklaaringen vernjkt,opaan Lescailje.(Ibidem,p.237)Hetgedicht'Aanden
heere Dr. Ludolph Sm ids;op het overlyden van zyn E.gem aalin M aria

MargaretaSmids,geboorenAtinga.'isgedateerdjuli1682.(Lescailje 1731,dl
lI,pp.332-334)Ookdi
theeftLescail
jedusalgeschreventoenSmidsnog in
Groningen woonde.

lnditlijkdichtvoordevrouw vanLudolphSmidsrichtLescail
jezich,zoalsui
t
de titelalbli
jkt,rechtstreeks totde weduwnaar.Ook hierverschijntde
inm iddels bekende driedeling /aus,Iuctus en consolatio.Tot regel32 is er

sprakevan Iuctus;Lescail
je Iaatbli
jken te sympathiserenmetde rouw van
Ludolph Smidsom hetverliesvanzijnvrouw.Vervolgensprobeertze hem te
troosten Lconsolatiojinde regels32-62.Lescail
je noemtde goede eigenschappen (/aus)van de overleden M aria op verschillende plaatsen,terondersteuning van de Iuctusofconsolatl
b.De basisstructuurvan ditgedichtis dus

redelijktradi
tioneel.Vooraldoorde rechtstreeksaansprekingvan Smidsvermoed ikdatLescail
je zich inditgedichtpersoonli
jkopstelttenopzichtevan
haarvriend,

Zoalsikeerderalaangaf,is hiervan inde andere Ii
jkdichtenvan Lescailje
m eestalgeen sprake.Ze houdtde naaste verwanten van de overl
edene vaak

op deachtergrond,terwi
jlSmidsindi
tgedichtinfeitedehoofdrolvervul
t.Hij
w ordt niet alleen genoemd, m aar ook rechtstreeks aangesproken. Dat

gebeurtin de titel('Aan den heere Dr.Ludolph Sm ids')en in regel2,waar

Lescailjehem ''mynVriend''noemt.In de restvan hetgedi
chtwordthi
jaangesprokenmet''gy''(bi
jvoorbeeld r.3)enbli
jktdegerichtheid op hem verder
voornamelijkuitde betrekkeli
jkevoornaamwoorden;Lescailjespreektbi
jvoorbeeld van ''Uw ziel''(r.21)en ''Uw Egade''(r.46).

UitdeIuctuskomtmijnsinziensooknaarvorendatLescailje zeerbetrokken
is,De inl
eidingdie Lescailje meestalgeeftdoorhetbeschrijvenvandedoods59

strijd bli
jftachterwege.Zevaltinde eerstedrieregelsmeteenmetdedeurin
huis:

Zo is uw waarde Bedgenoot
Beroofd,m vn Vriend,van 'tIieve Ieeven,

En gy zvtvan haarhulp ontbloot?(r.1-3)
Doorhetgebruik van hetintiem e w oord ''Bedgenoot'
'(r.1)en de heftige
paradox tussen hetzachte ''Iieve Ieeven''(r.2)en hetruw e ''Beroofd''(r.2),
alsm ede de directe vraag in regel3,kom en deze regels heelbetrokken en

persoonlijkover.VervolgensbeschrijftLescail
je inde regels4-8 hetgelukkige
huwelijkvande twee,aIseenvan God gegevenverbond.Ditgebeurtmet
topendiewekennenuithetgenrevandehuweli
jkszangen:
Een hulp,u van Gods hand gegeeven
In uw geheiligd Trouwverbond,
Die op hetgalm en van uw snaaren,
Doorhand aan hand,en m ond aan m ond,

Heeftingewvd uw vreugdig paaren.(r.4-8)

De formulering van Lescailje doetdenken aan Vondels woorden in het
gedicht'Op hetverongelukkenvanDoctorRoscius',diezi
jn reedsoverleden
vrouw en kind achterna gaat.(Vondel,1986 p.772)Ook de inhoud van de
geciteerde passage is ni
eterg origineel.De gelukzali
gheidvanhethuweli
jk,
hetfeitdatditw ordtvoorgesteld aIs een van God gegeven verbond en de

harmonie van de twee zielendie metname uitregel7spreekt,zi
jn bekende
topen ui
thetgenrevande huweli
jkszang.Hoewelookde restvande Iuctus
veeltopi
sche elem enten kent,van rouw in di
tgeval,is ertoch sprake vaneen

persoonli
jke benadering.Bi
jvoorbeeld in de manierwaarop Lescail
je hetverdrietvanSmidsbeschrijft:
En #V van rouw om 'thartgeslaagen,
Ten einde hul
p,ten einde raad,

Schrel
't#onder'tjammerlvkeklaagen
Bv 'tkoude Lvk een heeten vloed

Uan traanen,ofgy 'tkostverwarm en.(r.10-14)
De Iaatste twee regels van deze passage vormen een typi
sch voorbeeld van

rouwtopiek.De tegenstellingwarm-koud isookbekend uitde Iijkdichtenvan
Vondel,diebi
jvoorbeeldinheteerdergenoemdegedi
cht'Ophetverongelukken van DoctorRoscius'hetkoude Iichaam van de overleden vrouw ,tegenoverde warme Iiefde vande manstelt.HetfeitdatLescailje Sm ids rechtstreeks aanspreektm eteen flinke dosis pathos m aaktdatdeze regels toch

van een persoonlijkmedelevengetuigen.Lescailje wendtvoorte weten hoe
Smidszichvoel
t.Ervanuitgaandedatze (geziendeafstand)nahetoverlijden
van Maria noggeencontacthebbengehad,kan Lescailje infei
te nietweten

hoe hi
jeraantoeis.Zi
jn intenseverdrietwordtverderuitgewerktmetbehulp
van twee klassiek-m ythol
ogische beeldspraken in de regels 17-18:

Uw marmerbeeldbkftIeevenloos,
En uw Pandore heeftgeen ooren.(r.17-18)
In regel17 wordtgesproken van een ''m armerbeeld'' w aarm ee verw ezen

wordtnaarde Iiefde van Pygmalionvoorzi
jn eigengemaaktevrouwenbeeld.
VoorSm i
ds iszi
jnvrouw nu ook nietmeerdaneen beeld.In regel18 wordt
M ari
a vergeleken m etPandora.Pandora,die volgensde kl
assieke mythol
ogie
een doos voIonheilnaarde aarde bracht,was mooièn verstandig.Diteven-

aIs M aria,die weIm ooien verstandig was,maaronheilnaarde aarde (althans

naarSmids)brengtdoorzel
ftevertrekken.Dathierwordtgezegddatzijgeen
oren heeftkanvol
gens mijtweeverklaringen hebben.M isschi
enverwijstdit
naarhetfei
tdatSmidskanhuilenensmekenwathijwil,maardatzijnvrouw
ernietnaarzaIIuisteren;ze keertnietm eerterug.Hetkan ook een vooruit-

wijzing betreffen.Laterin hetgedichtzaInamelijk naarvoren komen dat
Mariaal
tijd naarde gedichten van Ludolph Iuisterde,hetgeennu nietmeer
mogelijkis.
Ook uitde regels20-32 vind ikeen zelfverzekerdheid om trentde gevoelens

van Smidsspreken,die alleenvan eenvriendinafkomstig kan zi
jn.Lescail
je
heefthetnietoverhaareigenverdriet,maarkendehem bli
jkbaarzogoed,dat
ze zichvolledig in kan leven in datvan hem :
'tGezicht,datu zo kon bekooren,
Uw zielm etschoone straalop straal
Verlichten,is van de aard verdweenen,
En blinktin '
à Hem e/s hoogste zaal.
Uw zielzon heefthieruitgescheenen.
Helaaslachlachlzy is nietm eeL
Nu zultgyhaargehoornietstreelen,
M etuw gedichten,keerop keec

Enzyuw lievewvsjeskweelen,
Op 'tCim baalspelzo net,zo ras.
Zy wasalleen uw hartsverlangen,
En,aIs Corinne aan Naso was,

De zielvan uw geleerde zangen.(r.20-32)

Natuurlijk zi
jn sommige van deze gegevens te veronderstellenvoorieder
gelukkig huwelijk.DatLesailjespreektvan hetbekorendegezichtvan Maria
ofhaarSm ids''ziel
zon'noemt,i
s nietorigineelen zou vooreIk getrouw d stel

kunnen gelden.Uithettweedegedeelte vandeze passage Iijktechternaar
voren te komen datLescail
je precieswisthoe hethuwelijksleven van de
Ludolphen Mariaeruitzag enwathijnu duszo aanhaarmist.Erbli
jktbijvoorbeeld uitdatSmids in zijn vrije tijd gedichten schrijft,datM aria daar
graag naarIuisterde enzijntekstenbegeleidde methet'Cimbaalspel'(het
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bespelenvan een muziekinstrumentdatIi
jktop de tegenwoordige bekkens)
zijntoch wetenswaardighedenwaarvannietiedereen opde hoogte zaIzi
jn
gew eest,zekerniet in Am sterdam .In 1682 had Sm ids im mers nog niets

gepubliceerd.(Van derAa 1969 dI.VI,p.237)Uitde vanzelfsprekendheid

waarmee Lescail
je naarhethuwelijkverwijst,komthaarpersoonlijkeband
metSm i
dsenzi
jnvrouw naarvoren.
De kl
agende uitroep in regel25 ishetenige watzou kunnen duiden op een

uitingvanverdrietvan Lescailjezelf.Maarookdi
tkan een kreetuitmedel
even zijn.De uitroep i
s nieterg origineelgeformuleerd,juistdoorde pathetiek
vandeverdubbelingenhetgebruikvanuitroeptekens,maarditwasindietijd
w eIhetm iddelom aan te geven datersprake is van heftige gevoelens.

Lescail
je benadruktde heftigheidvande emotiesookdoorhethuweli
jkvan
Ludolph enMariatevergelijken meteen intense Iiefdesrelatie uitde klassiekeoudheid.ln de geciteerdepassageverwi
jstze inregel31naarCorinne en
Naso.DaarmeewordtPubliusOvidius Naso bedoeld,die inzi
jn Iiefdespoëzie
voortdurend ui
tinggafaanzijnliefdevoorCorinne.
Reeds in de Iuctus w ordtvooruitgew ezen naarde consolatl
b.In regel22-23
gebruiktLescailje alde bekende troosttoop:Maria is nu in de hem el.In de
consolatio wordtdeze toop verderuitgew erkt:
J Orpheus,'tis vergeefs geschreid.
Uw Euridice isgantsch verdweenen,
En toegwvd aan de eeuwigheid.
> a!blvftgyk/aagen,zuchten,steenen,
Op 'tIeevenloos en 'tIieve Lyk,
Datdoorde dood w ierd doofvoorklagten?

Zy Ieeftop nieuw in 'tHem elrvk.(r.33-39)
Ook hierw ordtverw ezen naar hetfeitdatde overledene in de hem elis.

Lescail
je maakteenvergeli
jking metOrpheusen Euridice,een bekend Iiefdespaar.Hierm ee benadruktze nietalleen opnieuw de grootsheid van de Ii
efde tussen Ludolph en M aria,maarook hetdefinitieve karaktervan haarover-

Ii
jdenenhetenormeverdrietdatdaarmee gepaardgaat.Orpheusmoest,net
aIsSmidsnu,zi
jnvrouw in hetrijkderdodenachterlaten.
Lescailje borduurtvoortopdetroost-toopindevolgende regels.Zeverwi
jst
naardevergankelijkheid vanhetIeven,naarde deugd van Mariadie ervoor
gezorgd heeftdatzi
jeen van de gelukkigen isvoorwie de weg naarhet
eeuw ige Ieven opengesteld is en naar het feit dat M aria daarboven op
Ludolph zalw achten:
Om op een n/
'
euG a/s in 'tbegin,
M etuwe rechterhand te paaren,

En te vereeuwigen uw m in.(r.57-59)

Lescail
je sluithetgedichttenslottezeertopisch afdoorde consolationog
eens kortsam en te vatten:
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Laattkwe droefheid dan bedaaren,
En onderwerp u '
s Hem els Iot.

Haardeugd Ieefth/ec haarzielbyGod.(r.60-63)

Hetgedichtbegintduszeerpersoonlijk,maarsteuntin de consolatl
'
o steeds
m eerop de bekende troost-topiek.Toch kentditgedi
chteen m eerpersoon-

Iijke benadering dan hetgrosvande lijkdichtenvan Lescailje.De inleidende
beschrijving vandedoodsstri
jd in de derde persoonontbreekt.Smidswordt
persoonlijkaangesprokenenaandachtvooreventueleandere rouwenden ui
t
de maatschappijiserniet.Zi
jrichtzich puurenalleenop LudolphSmids en
beschri
jfthoehi
jzijnvrouw inzijnpersoonli
jklevenzalmissen.Ditdoetze op
een manierwaaruitgrotepersoonli
jke betrokkenheid spreekt.Ze benadrukt
voortdurend de intensiteitvan de relatie van Ludolph en M aria en de diepte

van hetverdrietdathem nuoverval
t.Lescailje maaktgeenplaatsvoorhaar
eventuele eigen verdriet,maarleeftduidelijkmee methaarvriend Ludolph
Smids.Zijkenthem bli
jkbaarzogoed datzezichzi
jnleedpersoonli
jkaantrekt.
Lescail
jeweethaar betrokkenheidte uitenbinnen de tradi
tionele retorische
driedelingvan hetlijkdicht.Zewi
jktslechtsopeenpaarpuntenafvanwatwe
gewendzijn.Datis hetreedsgenoemde ontbrekenvan de doodsstri
jd,de
slechtsop Sm idsgerichte Iuctus,en de manierw aarop de Iausverw erktis:er
is geen sprake van een aparttekstdeelw aarin de overledene Iovend bezon-

gen wordt.Di
thoudtwaarschi
jnlijkverband methetfei
tdathetgedichtniet
aan de overledene,maaraan de w eduwnaargerichtis.

Conclusie
ZowelJanVosaIs Katharina Lescailje vlechtenhun persoonlijke betrokkenheid bi
jde thematiekvan hunIijkdichten doorhetgebruikelijke,algemene
stram i
en van dittype gedichten.Beiden proberen hetpersoonl
ijke een plaats
te geven binnen een algem een kader.Hetgaathi
erbi
jnietzo zeerom de
expressievanpersoonli
jkeemoties,maarvooralom hettonenvanbetrokkenheid bijde beschrevengebeurtenis.Eenbetrokkenheiddie in gedichten voor
m indernauw e rel
aties ontbreekt.In de geanal
yseerde gedichten w orden de

conventiesingroteli
jnengehandhaafd,maardedichtersweten,iederop hun
eigen manier,toch uiting tegeven aan devriendschappelijke relatie die ze
hadden metgeadresseerdeen/ofoverledene.Lescail
jewijkt,meerdanVos,
inhoudeli
jken inde structuurafvandeconventies.Zedichtui
teenafwijkend
perspectief,beginthetgedichtandersdanwe gewend zi
jn,gebruiktde klassieke mythologie op een andere mani
eren them atiseertde band die ze m et

degeadresseerde heeft.Voswijktei
genli
jkalleeninhoudelijkaf.Hi
jhoudtde
conventioneleopbouw enversieringaan,maarIaatzichpersoonlijkziendoordathijpassagesinvoegtin de ik-persoon.Vakernog is hijimplicietin het
gedichtaanwezig inzijnveelvuldig gebruikte sententies,eenideale manier
natuurlijkom hetuniversele en hetpersoonlijke te combineren.De manier
waarop in de Ii
jkdichten methetpersoonli
jke wordtomgegaan,isexempla63

risch voor de meeste persoonli
jke gelegenheidsgedichten van Vos en
Lescailje.OverhetalgemeenisVosvoorzichtigerin hettonenvan persoonIijkebetrokkenheid.
Hetgenrevande gelegenheidsgedichtenbiedtdusruimtevoorpersoonlijke
inbreng,metname doorde mogeli
jkheid te spelenmetde conventies.Het
blijktechterdatdeze twee dichtersdaarop eenverschillende maniermee
omgaan.DeverschillentussenVosenLescail
je zijnvolgensmijvooralteverklarendoorte kijken naarhetsociale netwerkvande schri
jvers.Voshad veel
m ecenassen en schreef dan ook veelgedichten in opdracht.Bovendien

schreefhi
jveelgedichtenindepubliekesfeerenweinigindefamiliairesfeer.
Di
tallesintegenstelling totLescailje,diezichaIsvrouw nietkonprofil
erenaIs
publiekpersoon en dus bi
jna nooi
tin opdrachtschreef.Zijgebruikte haar
gedichten jui
stbinnen haareigen,familiaire,sociale netwerk.Hetisdus
Iogisch datVoszichzelfminderIaatzieninzi
jn poëzie enzich minderbetrokken toontbijde beschrevenemoties dan Lescail
je.Veelvan zi
jn gedichten
warenbedoeld om iemand andersin hetzonnetje te zettenennietvanwege
zi
jnofhaarvriendschapmetVos,maarvanwegezijnofhaarpubliekeroIinde
Amsterdamse samenleving.Eenandere redenzoukunnenzijndatLescailje
I
aterin de zeventiendeeeuw Ieefde dan Vos.Hoe dichterwe bijde achttiende eeuw kom en,hoe meerde gelegenheidspoëzie een genre wordtw aarin

persoonlijke thema'seen roIkunnenspelen.(Schenkeveld-van derDussen
1984)
Andere zeventiende-eeuw se di
chters zullen m isschiennog w eerop andere

manierenomgaanmetde ruimte die hetgenre biedtvoorpersoonlijkethem a's Hetbel
angrijkste isechterinte ziendatgelegenheidsgedichten,ondankshun objecti
verendedoelstelling,uiting kunnengeven aan persoonlijke
rel
aties.Doorte kijkennaarde manierwaaropzeventiende-eeuwsedichters
.

gebruik maken van de conventies van hetgenre,kunnen de gedichten een

nuttige bronzijnbijhetonderzoekenvan hetpersoonlijke (soci
ale)levenvan
zeventiende-eeuw se dichters.Zo heeftmi
jnonderzoekeennieuw Iichtgeworpenop de 'zaak'Katharina Lescailje.Zoals ik eerderalzei,betoogtVan

GemertdatLescailje weIeensIesbischgeweestzou kunnenzi
jn.Om deze
veronderstellingtestaven,anal
yseertzijeenaantalgedichtenmetbehulpvan
de sem iotiek.(Van Gemert1995) ln éénvan deze gedichten,'Anders.Aan de

Iiefde'(Lescailje1,p.279),Iijktsprakete zijnvaneenverbrokenIiefdesrel
atie.
Onduidelijkblijftofditeenrelatiemeteenmanofeenvrouw is.Opbasisvan
Lescailjes contactenen de gepassioneerde gedichtendie zi
jvoorbepaalde
vrouwen heeftgeschreven,concludeertVanGemertdatde mogelijkheiddat
heteen vrouw was,nietui
tgesloten mag worden.Erwas voorzoverbekend

simpel
w eggeen man in Katharina'sIeven.Toch verwijstLescailje ineenandergedicht,'AanjonkvrouweSaradeCanjoncle'(Lescail
je 1,p.353-354),naar
een m an:

En de vriend,
Die m y dient,
Is op heden

Uitdees Stede (r.45-48)

Devraag is dus:wie wasdeze man,metwie Lescail
je mogelijkerwijseen
relatie had?Eenvande gedichtendie mijopvielbijmijnzoektochtnaarpersoonli
jkheid,waseengedichtvoordeAmsterdammerCornelis Hobbe (16591712),'Aan denheere CornelisHobbe opzynverjaargetyde'(Lescail
je 1,p.
148).Ditverjaardagsgedichtwijktopverschillende puntenafvan de andere
verjaardagsgedichtenvan Lescail
je.HetIijkteropdatzijhetgedi
chtgebruikt
om de band die ze m etHobbe had tebestendigen,w anterspreken gevoe-

Iensvanvriendschapengrote bewondering uit.Di
tis hetenige datLescailje
voorHobbegeschreven heeftenveelmeerdanzijngeboorte-enoverli
jdensdata w eetik helaas nietvan hem ,maarhetbiedteen nieuw Iichtop de hier-

bovengeschetste situatie.BlijkbaarwaserweIeen man die Lescailje zeer
hoog achtte en m isschien is ditzelfsw eIdé man.. Di
talles is echterslechts
hypothetisch en verdientnaderonderzoek.HettoontechterweIaan hoe het

zoeken naarpersoonlijke thema's in zeventiende-eeuwse gelegenheidsgedichtenvan nutkanzi
jnvoor(Ietterkundi
g)historischonderzoek.
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De kunst van Calvijn
De literatuurkritische praktijk van het
Reformatorisch Oagblad
Albert van Zanten

Wereldmijding versus cultuurparticiparie: dar is her dilemma waar de
Gereformeerde Gemeenten mee kampen. VaIt de traditionele overtuiging te waarborgen nu cultuur uit de seculiere hoek ook de
Gereformeerde zuil beginr binnen te dringen? Albert van Zanten onderwerpt de literatuurbijlage van her Reformatorisch Dagblad aan een nauwkeurig onderzoek en biedt ons een kijkje in de keuken van de ontwikkeling van een theologisch verantwoorde literatuurkritiek.

Dat cultuurparticipatie voor hedendaagse orthodoxe christenen nog steeds een probleem is,
wordt duidelijk aan wie zich verdiept in de discussies over literatuurethiek in het Reformatorisch Dagblad, de krant van de bevindelijk gereformeerden. Uit dit dagblad blijkt dat de cultuurredactie van het RD kampt met de opgave
om een ethiek te ontwikkelen die zowel trouw is
aan de gereformeerde traditie, als toepasbaar op
de moderne literatuur. Bijgevolg zit het RD met
het probleem welke ethiek gehanteerd moet worden bij het uitvoeren van de literatuurkritische
praktijk.
In dit artikel zal ik een beeld schetsen van de
problemen die het laveren tussen principieel traditionalisme en modern cultureel engagement
met zich meebrengt voor de culturele voorhoede
van de bevindelijk gereformeerde zuil. Daarbij
zal ik in het bijzonder ingaan op het literair
engagement van het Reformatorisch Dagblad.

Zuilvorming
Toen de Verlichting in de negentiende eeuw ook

de Nederlands Hervormde Kerk binnendrong,
leidde dat in 1834 tot de Afscheiding, waarbij een
groep orthodoxe gelovigen in de lijn van de
Nadere Reformatie zich afscheidde van de vaderlandse kerk. Ook binnen de afgescheiden stroming ontstonden later splitsingen. De grootste
groep afgescheidenen organiseerden zich onder
leiding van Abraham Kuyper in de gereformeerde kerken in Nederland. De andere groep
bestond uit de bevindelijk gereformeerden. De
bevindelijken hadden sterke banden met de piëtisten, die al vanaf de zeventiende eeuw uit
onvrede met de volkskerk huisgodsdienstoefeningen hielden, de zogenaamde conventikels.
Deze groep piëtisten bestond uit voornamelijk
laagopgeleide vromen, die zich sterk concentreerden op wereldmijding, persoonlijke levensheiliging en een subjectieve geloofsbeleving.
Toen in 1834 de Afscheiding plaatsvond, was
dat voor veel bevindelijken een mogelijkheid om
de dwalende moederkerk te verlaten. Na allerlei
kerkelijke verwikkelingen vond een deel van de
bevindelijken haar thuis in het in 1907 opgerichte bevindelijk gereformeerde kerkverband, de
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(lerefornleerde (lenxeenten.pketa1sbi
jdepiëtisten, speelden ook in de Gereformeerde

Gemeenten persoonlijke (bevindelijke) kennis
van degeloofswaarheden,subjectievegeloofsbeleving,sterkewereldmijding,alsmedeeenpreoc-

bieden,maaralszedatdoen vanuit/J,:verkeer-

depers
pectie
f,kan diezel
fde mens meegesleurd
worden in een anticbristeli
jkegedacbtewerex
waaruit>#moeili
jkontkomenkan.g...1Magje
als christen .kze/ op die mani
erin verleiding

cupatie met de Calvinistische predestinatieleer

brengen?% ,gebeurtermetje,a/J.
#.
#gaatver-

eenbelangrijkerol.lndeloopvandetwintigste
eeuw kreeghetbevindelijkegedachtegoedgestalteineeneigenzuil.ln1918vondeenbelangrijke
daadvanmaatschappelijkeorganisatieplaats:de

diepen inkunsten cultuur?Kan/7er.#dichter>#
de N./&t bi
j God brengen alsje.
# rekenschap

oprichtingvan deSGE Ervolgden eigen onder-

wijsinstellingen, vereniginaen,periodieken et
cetera,enzowaserrond d
-ejaren zeventigeen
completebevindelijke subzuilverrezen.Lange
tijdwarendebevindelijkenvooralgerichtophet
consolideren van de eigen verworvenheden en

gee
j vandemanierwaarop een bepaaldekunstuiting afwi
jktvan hetcbristendom?Ofzi
jn er
citaten,beelden,geluidendiejenietmeerkwi
jt
kuntraken,dievooralti
jdjeblik op bepaalde
geloofswaarheden vrrtroebelen. (RD, zz mei
zooo)
Ethiek

isoleerden zijzichsterkvandemoderniteit.Ze

HetRe
formatorischDzw/p/a#functioneertindeze

hadden geentelevisieen slechtsenkelen studeerden. W erken, boodschappen doen, trouwen,
naarschoolgaan en begraven worden,gebeurde
allemaalbinnen deeigen kring.

discussie a1seen belangrijk platform.ln 2000
publiceerde het #.
D het katern 'Christen en
kunst',waarin de cultuurredactie van de krant
Poogdeeenbasisteformuleren vooreen kunste-

Delaatstejarenlijktdezuilechtersterkinbewe- thiekindelijnvandebevindelijkgereformeerde
ging.Nietalleen intern iserveeldiscussieover

traditie.In ditkaternkwam SGp-kamerlid Kees

theologischezaken,ook dewereldmijdinglijkt vanderStaaijaanhetwoord,diezichberoeptop
aftenemen en delevensstijlwordtlosser.De voorvaderCalvijn:
hiërarchische gem eenschapsstructuur, waarin
gezagsdragers,zoals predikanten,grote invloed
uitoefenen op hetprivé-leven van degelovigen,

nuttelozediversiteitin natuuren cultuuralseen

heefthaarlangste tijd gehad.Televisie-bezit

IavevanG'
/2 (4D,5junizooo)

Calvi
jnpreeskunstzinnigbeid en deschi
jnbaar

ofûcieel door de Gereformeerde Gemeenten

censurabelgesteld - neemtbijvoorbeeld toe,
zonderexplicietemaatregelen van dekerk daar-

tegen.Hetopleidingsniveau van debevindelijken isgestegenendebelangstellingvoorm oder-

necultuursterktoegenomen,vooralbijdeintel-

O ok de kerkvader Augustinus sprak van een
ave van God,aldusProfessorT.M .H ofm an,
nieuwtestam enticus aan de Theologische
Universiteitvan de Christel
ijke Gereformeerde
Kerken'
.

lectuelevoorhoede.H etcultureelengagem entis

ook zichtbaarin het Reformatorisch Dagbla4

waarin de laatste J
'aren veel aandacht is voor

kunstencultuur.Opmaandagverschijntdeculturelebijlage'Talent'enopwoensdagdebijlage
'Boeken'.Ditallesnooptdebevindelijkgereform eerden echterwe1totnadenken overcultuur-

% /rAugustinus /< degoedheid van God ten
rondslag aan de hele schepping.Diegoedhrid
moeteengevallen menslerenproeven.Hetgoede

karaktervan deoorspronkeljkeschepping &e
#

alles te maken met/Jte door God /paargestelde

doeL (#D,zzmeizooo)

ethiek,zoalsblijktuithetvolgendecitaatuithet
#D:

Professor W H .Velem a, em eritus-hoogleraar
ethiek aan dezelfde universiteit,tekenthierwel

Kunsten en wetenschappen kunnen een grote

bijaan:

bedrei
ging vormen.Dat/J,e# temaken metde
macht, met &r verleidende karakter ervan.Ze

willen de mens kennis,inzicht,levenswi
pbeid
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het genieten van cultuur m ag nooit gaan
overheersen,.# magernietmeerdaneen$eJc/JtY-

den deelvanje/## aan besteden.(#D,19juni
zooo)

Eenbelangrijkeredenom tochkennistenemen
vancultuurdiestrijdigismetdeCalvinistische

Een bescheiden ruimte voorhetgebruiken van

ethiek, is de functie die kunst kan hebben
binnendeapologetiek.W iehetchristendom wil
verdedigen tegen 'wereldse'invloeden,aanevan-

demenselijketalenten isduszekertoegestaan;
hetiseen gavevan God.M aarnaasthetformu-

gelisatiedoet,oflbijvoorbeeldvanwegewerk of
lerenvaneenbijbelsfundamentvoorhetgenie- studie,buiten deeigen geloofsgroeperingtreedt,
tenvancultuur,ishetminstenszobelangrijkom m oetvolgensHofm anwe1kennishebbenvande
natedenkenoverderealiteitvan een cultuurdie

nietuitgaatvan een goddelijkeopdracht.Vo1genseen redacteurvan het AD ishetbijde
omgang metK
wereldse'cultuurbelangrijk om
selectieftezijn.Om ditaan tetonen citeerthij

wereldom zich heen:

AlsPaulusop deAreopagusspreektgom deheide-

degereformeerdetheoloogVoetius(158:-1676):

nentebekerenl,dient>#verstandtebebbenvan
deheidense#//J/#e.g...)Een christendocentdie
z/
g'
aleerlingenwegwi
jswilmakenop /Jermoeili
jketerreinvandecultuusmoetX??/kennis>4-

Datde wetenschappen,kunsten en talenz/z/Nrnaam en dem ensen zeernutti
gzi
jn,bebben'
wj
g'

ben van allerlei ontwikkelingen in beeldende
kunsten muziek.D erelatiemetevangelisatieen
apologetiek isonmiskenbaanDehelegescbiedenis

aangetoond.g...1Ditisook >e,al
gemenegevoelengeweestvandeoudechristenen,zoalsdeoud-

vadersin /Jz/z;geschri
jen tegendebeidenendit
gevoelen ookalti
jdonderwoordengebracht>e>ben;zi
jlaaktenwel/7e/'misbruikvandekunsten
en wetenschappen, maarprezen dezwai zel
f.
(#D,zzmeizooo)

doorzi
jnchristenenop verantwoordeli
jkeposten
destri
jdaangegaan metdeeigenti
jdsegedacbtewereli Zezj
g'a weerbaas doordatzediev #ac/Jtewereld van binnenuitkennen ?z;toetsenaan de

norm vandes'
c/prï
/.Alsgevolgdaarvanwf/zezize
>#p//r>ee/# erotische,heidens-mythologische en

godslasterli
jkeelementenaf.(lbidem)
UitdewoordenvanVoetiusblijktdatkunstniet
wordtbeschouwd a1seen autonoom fenomeen.

Zoalsalleszijnookdekunstenonderworpenaan
de wetten van de Schrift. Professor T. M .
H ofm an:

KeesvanderStaaijgeeftaandathetwèlzaakis
principieelteblijven.Dan zaleen cultuurminnendechristensomstochmoeten zeggen:
H ierwilikvoorstaan en dezegrenzenga ikniet

Altq
jdzw/demensinalz:
jncultuurarbeid moeten bese
yen datdeaardemetbaarvolbeid >e,
ekendom isvandes'
c/
pezen Ookovercultuur
spreektdeu
s-c/prj
/ nietantropologischmaartbeologiscb.Datiseenwezenli
jkanderebenaderingA a
in >e/'modernedenken g...q Fi/rdeautonome

over.(#D,5junizooo)
Ook de heer G.Slootweg,leraar geschiedenis

aan een christelijkescholengemeenschap isvan
mening datjebepaaldeboeken beternietkan
lezen,ook alzijn ze literairgezien misschien

kunstenaar van deze 5g*
# is z/z/r iets wezensvreemds. O r: kunst kentgeen JI'
tWZèW, door-

sterk.
.

breekttaboes,sbockeerten conponteert.Eerbied

E...1ik/74 ookwatboeken vanM aarten '
tHart

voorbeili
gedingen,dienstbaarheidaaneen /7<e-

moeten lezen,maarik vondhetevenm in een ver-

rewetdandiejejezel
fstelt,geloofineenabsolu-

ri
jking.Ookalzou /7e/'literairfantastischzi
jn,

uitde voeten kan.(...1Kunstisnietautonoom,

/J,,iszoslechten verwer
peli
jkdatje>erbeter
ongelezen kunt/a/'
ezi.(#D,zzmeizooo)

tewaarheid- datzj
g'
agevoelenswaarmeeppï
g'niet

maar onderwor
pen aan de normen van Gods
% /rz In /pe,christendom isdaarom geen onbe-

Hetkomterdusopneerdatcultuurin beginsel

vensderuimtevoor&,vri
jespelvandeverbeel-

een goddelijkegaveis,goed in zichzelf.In de,

ding.(lbidem)

vanwegehetapologetischeargum enttoegestane,

(beperkte)kennismaking metdeonchristelijke
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cultuur,ishetwe1van hetgrootste belang om

principieelteblijven.
Uitdebovenstaandecitatenblijktdatmenzich
vooreenbasalerechwaardigingvanhetcultureel
engagem entberoeptop een ethiek dievooreen
root gedeelte afkom stig isvan de reform ator

Johannes Calvijn, of gelieerd is aan de
Calvinistische traditie.M aar in welke context
functioneerde deze kunstethiek en valt deze
zomaartetransponeren naardetwintigsteeeuw?

gebruik'van dekunst:inalleartesIiberales,zowel
in de verheven a1sin dem inderverheven vormen,moesten Gods lofen glorie worden verheerlijkt.(Kuyperz.
j.,p.138)Hetwezenvan de
kunstkon bestaan doorhet oed gebruiken van
degavenvan deHeiligeGeest,diedemensdoor

deGoddelijkegoedgunstigheidwarengeschonken.ln zijn commentaar op het bijbelboek
ExodusverklaartCalvijn dat''
allekunsten uit
Godvloeien en teerenzijn alsGoddelijkeuitvindingen.''(Geciteerd bijKuyperz.j.,p.138)
Ditvaltsamen metdefunctie die kunstheeft

Augustinus enCal
vijn
voordemens.lnzijnlezing'HetCalvinismeen
Eenbasaalpuntindechristelijkekunstethiekis de kunst'verwoordde Abraham Kuyper deze
devraagofeenchristenzich iiberhauptwelmoet functiea1
svolgt:''Dekunstenzijnonsa1stroost
richten op het voortbrengen van kunst. D e bi
jdezelagen stand deslevensgeschonken.Ze
opvattingvan dekerkvaderAugustinus(354-430)

reageren tegen het ingezonkene van leven en

in dezen wasdatdemensin hetparadijseen

natuun''(Kuyperz.j.,p.138)Kuyperbedoelde
hiermeedat(volgensCalvijn)deverheerlijking

soortcultuurmandaatkreeg van God.Hoewel

deparadijselijkeharmoniedoordezondevalver- van God doordekunsteneenveredelingvanhet
stoordwerd,bleefdezeopdrachtbestaan.Gods
genadewasnogsteedsdebasisvandeschepping
en de menskon datervaren door middelvan

leven na de zondeval was;een hoger genot,

geschonken door de Heilige Geest. Calvijn
schreefkunstderoeping toeom eenhogerewer-

kunsten cultuur.Augustinusgafeen (neolplato- kelijkheidteontsluitendandezondigewereldte
nische invulling aan de goddelijke opdracht. biedenheeft,om demenshetwezenlijkeschoon
W arekunst,datwi1zeggen:kunstzoalsGodhet
bedoelde, was een afspiegeling van God, de
hoogste schoonheid,een evocatie van de volm aakte m aat,ordeen harm onie.H etgenieten
van een kunstwerk wasdan ook geen doelop

zoalshetin de hofvan Eden wasen wathem

doordezondeontnomenis,gedeeltelijkterugte
geven.KunsthadbijCalvijnde''
mystieketaak
om doorhetheim wee naarhetverloren schoon
totdevooruitgenietingderkomendewereld op

zichzell maareen middeltotgeestelijkeverin- teklimmen.''(Kuyperz.j.,p.140)
nerlijking en totoriëntatie op deonstoffelijke Calvijns'
vooruitgenieting'laateen platonische
werkelijkheidvan God.Ditimpliceerdetevens invloed zien,diehetverbindtm etde klassieke
hetpelgrimskaraktervan hetleven en hetrentm eesterschap van de m ensop aarde.H ierin 1ag
ookhetverschilm etdeheidensekunsten.D eze

warenverleidelijkvanwegehetzintuiglijkeschone, m aar trokken het hart niet naar boven,
om dat het niet op G od gericht was. ln de

vroegchristelijke oudheid werd de heidense
letterkunde dan ook iliteratura'genoem d,ter

onderscheid van dechristelijke'scriptura'.(Van
derEnt1:77,p.:8)

H omerische kunswisie,waarin de kunstenaar
gezien wordta1sdienaarvan de M uzediehem

inspiratieheeftingeblazen.Hijmoethettranscendenterijk derldeeën ontsluiten.(Van der
Ent1977,p.Io6 )Dechristelijkerenaissancekunstenaarskonden goed uitdevoeten metdit
l
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schone'vervangen werd door een christelijke
invullingvan dezebegrippen.Ook christelijke

De Geneefse reformatorJohannes Calvijn
(150:-1564)baseerdezichinbelangrijkemateop

renaissancedichters a1s H ooft, D e D ecker en

hetwerk van Augustinus.ln tegenstelling tot

hun literatuurethiekdusuitgaanvan hetklassie-

Huygens,konden kon bijhetformuleren van

watvaak wordtbeweerd,ruimdeCalvijn we1 kepoëticaleparadigma,waardoorzijnietincondegelijkeen plaatsinvoorkunst.Daarbijging flicthoefden tekomenmetdebeginselen van de
hijuitvan wathijbeschouwde a1shet'
wettig contemporainekunst.lllustratiefin dezeishet

poëticale gedicht dHeydens houwelijck'van
Reviusl:

ven in detale Kanaxns.Debundelswaren vaak
bedoeld voordevromen diesamen kwamen in

deconventikels.Hoeweldezepoëziebevindelijk
Sooz/
a'
eeenschonevrouvangrieckofanderheyden
W aci inden oorloch,en daervan nietwildescheyden

Haernagelscortenmost,afsneydenalhaerppz/ezi
Vèranderen haercleet,en trouwensedaernaer.
O dichters,wildy u vermaken J'
zi#eminne

U/ia#eRomeynscheofdegriecschep/p'
r/Wz;é
Snoeytafalwatse/Jee
# vanweytschedertelbeyt
Uzizidommeafgody ens
pitseschamperheyt,
Omhelsetsedaerna,sysalu kindersgeven
Dieugedachtenisin eeuwigheytdoen leven.

(J.Reviusz.j.,pp.4z-43)

was,mochtnooitdepersoonvandedichtercentraal staan; ''
zelfzucht en eigenbedoeling'' en
''

eigen eerzoeken''wasuitden boze.(Post1995,
pp.389-3:0)Hetgingin depoëzieom hetwerk
van God.
ln hun gerichtheidop <dezielen hetzieleleven'
hadden de piëtisten weinig boodschap aan de

literairetraditie.Daarkwam bijdatdehogere
cultuurvoordelaagopgeleidepiëtistenvrijwel
onbereikbaarwas.M aarhierspeelden ook principiële argum enten een rol.Klassieke mytholo-

giebijvoorbeeld kwam in depiëtistischepoëzie
lndepraktijkbetekendedetheologischefunde- nietvoor,ook niet in verchristelijkte vorm.
ring van de kunsten beslist nietdat literatuur

(Exalto zool,p.9z) Beelden uit de Zassieke

alleen een lofprijzingop God ofdegoddelijke godencultuurwaren zelfsvolstrekttaboe.(Post
werkenmochtzijn.Literatuurhadwe1een dui- 19:5,p.38:)Naarmatedeliteratuurin deloop
delijk pedagogischefunctieen moestdemens van degeschiedenisverderseculariseerdekwam
verheffen,directofindirect,totGod.ln princi- zi
jsteedsverderaftestaan van depiëtistische
Pe kon literatuurdusoveralovergaan.Een dui-

delijkvoorbeeldhiervan isCats'Houwelick een
praktische,christelijkehuwelijksethiek meteen
moralistisch doel.
M aar m et de Verlichting en de Rom antiek
begon dit alles te veranderen.W etenschap en
kunstkregen een antropologischebasisen werdensteedsmeerlosgekoppeldvan degodsdienst.
Literatuur werd individualistisch en expressief
ennadedomineedichterswashetechtafgelopen
metde verheffende literatuur.Niets illustreert
ditbeterdan Kloos'dichtregel''Ik ben een god

in'tdiepstvanmijn gedachten''.Geen ingeblazen talenten m eer, m aar een autodidactische
kunstenaar.

W ereldmijding
D e cultuurattitude van de twintigste-eeuwse

bevindelijkenisnietalleenterugtevoerenopde
rotezeventiende-eeuwseCalvinisten,maarook
op de houding van de achttiende-eeuwse piëtisten ten opzichtevan cultuur.D eachttiendeeeuwsepiëtisten produceerden veelpoëzie,maar
ditgebeurde- veelmeerdan hun zeventiendeeeuwsevoorgangers- vooralin een subcultuur.
D epoëziediedepiëtisten schreven en lazen was

vromen,diedemodernekunsten beschouwden
als een uiting van een goddeloze, zondige
wereld.Dezeattitudewerdindetwintigsteeeuw

alleen nogmaarversterktdoordebevindelijke
verzuiling. M en beschouwde cultuur als een
fenomeendatten onrechtedeplaatsvan kerken
geloofinnam,alseen hangnaarbrood enspelen,
kenmerkvan eenwereldwaarin met'<God noch

gebod''rekening werd gehouden.(Exalto zool,
P.92)

Ethiekin de Iiteratuurkritische prakti
jk
Uithetbovenstaandeisduidelijkgewordendat
debevindelijk gereformeerden zich zowelverbondenweten metdezeventiende-eeuwse,geëngageerde Calvinisten a1s met de achttiende-

eeuwse,cultuurmijdendepiëtisten.Hieruitvolgt
devraagwelkeethieknugehanteerdwordtin de
confrontatie met de moderne literatuur. Het
antwoord hierop kan nergens beter worden

gezochtdanindeliteratuurkritischepraktijkvan

hetReformatoriscbDagblai Ikhebgezochtnaar
constanten in dewaardeoordelendiedecultuur-

redactievanhet#.
D uitspreektbijhetrecenseren
vanmoderneliteratuur.Hiervoorheb ikgebruik
gemaaktvan recensies van literaire werken die

stichtelijk-religieus,en beschreefhetgeloofsle- verschenenzijnindejaren19:8-zoo4.

Onverantw oord realism e
W atveelvoorkomtin derecensiesishetbekritiseren van seks,geweld en vloeken in literatuur.

Literatuurhoeftgeenidealewerkelijkheidteverbeelden,maarhetbeschrijven van de realiteit
van seltsuele ongebondenheid,geweld en godslasteringmagnietzovergaan dathett
'verkeerde

emoties'oproeptbijdelezer.(4D,19meizooo)
LiteratuurcriticaEnny deBruijn noemtRush-

veronderstelt. De levensbeschouwing wordt
geziena1seen realiteitwaarhetboekvangetuigt,
maarerwordtnietmeeingestemd.Zo isdekritiekopTessadeLoo'
sEen bedin de/7ezz7e/dater
een onaanvaardbarevisieop Godwordtverkondigd.
.

Ze gTessa,hoofdpersoon van hetboeklnoemt
hetggelovig wordenl een religieuze bevlieging,

dies K edeeen ''
ongenietbareroman barstensvol
jeegte>'.

een t
ypering dieveelzev end is.Hetpastvolledig
in iaz/reigen visieop t% 2.God bestaat,zostelt
ze,nzolang wj
g'H em denken.''O arhebben we

Jezou bi
jnazeven.Ga ti
jdensdeBoekenweek

#z/rmeergehoord?Natuurli
jk>#Freui dieGod
immersbeschouwdealseenprojectievanonsden-

vooralnletnaarde boekhandeL D itboek m oet

een kroniekvan onzeti
jdzi
jn.Duski
jkikverbi
jsterdnaardeonwerkeli
jkeNew Firlsewerel4
waarin depersonen totpoppen worden,diemet

ken.In dezevisieisde>ezzie/leeg.g...1Zobezien
isditvervagendeentlzzp'
ï
g/iz/retaalgebruiks
ymbolisch vooreen levensbeschouwing metvaagheid

enlzzr/zalskern.(#D,17januarizool)

seks,gezze/#engodslasterli
jktaal
gebruikeenenorme/èzrrrmoeten verhullen.Geen wonderdat#e

'Leegte'iseen puntvan kritiek datvakervoor-

woede onbescbaamd losbarst. (#,
D,14 maart
zool)

komtinhet1kD.Hetlijkteropdatditwaardeoordeelge'
fnterpreteerd moetworden a1s'nihilistisch'.Ditisook de kritiek op Devierdewand

DeBruijnsignaleertinDevliegervgnMaarten'
t van Arthur Japin, waarin de recensent 'als
H arteen anderevorm van onverantwoord rea- christen'Japinsvisieweerlegt:
lisme,namelijkhetkarikaturiserenvanc1)schoppentegenhetchristelijkgeloof:
Mi
jng...1bezwaarisvanprinci
piëleaarz Japin
beschouwt,bli
jkenszj/amotto,de?
zvre/lalseen
Zi
jnbeschri
jvingvaneenavondmaalsdienstiste poelvanellendewaaruitjedoormiddelvaneen
-

blasfemisch om erietsJ/;'
rteciteren.Ozzhet
wezen van /JeJ'geloof >ee
# Maarten '
t Hart

bepaalde illusie moetproberen te ontsnappen.

gewoon nooit iets begvepen.g...1 GGod bestaat

menteelverschiltussen /J,/'ontvluchten van de

(...1O/rmi
jalschristeniserechtereen#/a#a.

niet'
.
)ze# hi
jNietzschena.Dekerkiseen f//J/cbeftrma.'Wborden alsgenadeen verzoening

geloofom daarmeedeharde,zondigewerkelfk-

MariaenJozefnaarAe/'
i/eiez?ziseen akletskoek-

heid van elkedagaan tekunnenl(RD,zooktober1999)

vervullen bem met'
Vjeewalging.''Detochtvan

verbaal.'Uitermatescberp zj
g'
n dezeuitspraken,
rancuneusen vaakdeni
grerend inderichtingvan

cbristenen.(#D,zdecember1998)
Kritiek op levensbeschouw ing
Naastkritiek op ethisch onverantwoordepassages,wordtregelmatigdelevensbeschouwing die
in een boek wordtverondersteld aan de orde

werkeljjkheid g...qen/Jerkrachtputten uit/
pe,

Wanneereenauteurerblijkvangeefternstigin
hetleventestaan en overexistentiëleproblem en
na te denken,wordtdatgewaardeerd.Enny de

BruinoverSpi
jkerschri
j vanKaderAbdolah:
Spi
jkerschri
j iseen verrassing.Geenpw/ taal
ge-

bruik,geenz&/'
/zscènes,maarsubtielbeschreven
gebeurtenissen en gevoelens.Abdolah is een ge-

gesteld.Daarbij wordt aangegeven in welk scbiedschri
jver:ij/wiIzj
g'n verleden vastleven.
opzichtdezelevensbeschouwingafwijktvande N/
g'neemt>e/'levenernsti
gj>:z# ietstezerèw -al
visievan derecensentofvanwathija1slevens- gebeurtdatsomsren ieel/: expliciet.(#.D,14
beschouwelijkgemeengoedbijdeARachterban maartzool)
-

De apologetische en w ereldoriënterende functie van hetIezen van Iiteratuur
Ook in recensieswordthetapologetischeargu-

tiebijdezekritiekblijftvaakimpliciet;Kmisstanden'wordenwelgenoemdmaarnietaltijdexplicietverworpen ofweerlegd.Het apologetische

argumentkan een rechwaardigingzijn om een
mentregelmatiggenoemd.Zozegtdominee.J. 'fout'boektochtelezen,maardecultuurredactie
M aasland in de recensie van Jan Siebelinl van het AD is zich ook bewustvan de verreEngelen vanhetduisten

gaande beïnvloeding van literatuur. Deze in-

vloed issomsonwenselijk en daarom adviseert
Hetisin &rbovenstaandevoldoendeduideli
jk

men zo nu en dan een boek niet terhand te

eworden.
.ditboek/7z/a/,op seksueelterrein nogal
watbizarrekunstenuitdekast.Jekuntzoietsal

nem en.

lezendrelativerendoortebeseyendatdescbri
jver
dezef:ctiegebruiktom deaangrjtendewerke/# &/# van>ermenseljkbestaanaankledingen
invullingtegeven.d/lzodanig&e# hetmezeer
aangegrepen en opnieuw geleerd /J/e nauw /Je,
luistertom eengewoongezond mensteworden en

En Calvi
jn en de piëtisten dan?
Uithetvoorgaandeisgebleken dathet#.D naar
een ethisch verantwoorde vorm van cultureel
engagementtoewil.Ondanksdepogingen van

vooralom datooktebli
jvenzienindeverscheur-

hetAD om enerzijdshetengagementprincipieel
te funderen en anderzijds een verantwoorde

dewereld waarin weleven.(4D,z8maartzool)

ethiektehanterenin deliteratuurkritischeprak-

tijk,blijvenmijnsinzienstweedingentochonHetlijkterop ofMaaslandhierbeweertdathij duidelijk:ten eerste,waardatengagementop
doorhetlezen van ditboek meerbegrip heeft

gekregen van de leegte buiten hetchristelijk
geloofendaardoorjuistgesterktisinzijn eigen
opvattingen.M aarsomsraadteen recensentaan
om het gerecenseerde boek niet te lezen.
Opnieuw M aasland:

gebaseerd isen ten tweedewelkeethiek m en nu
Precieshanteert.

Kennelijkheefthet#D depiëtistischecultuurmijding losgelaten,maarhetis nietduidelijk
waarderecenteomslagvan tmijdingnaarwijding'in het AD op gebaseerd is.M en beroept

O rtezer ezivanditboek?H ethangterten dele

zich hierbijop Calvijnsnotiedatcultuureen
avevanGodis,maardatlijktmemeervanwe-

vanafzzwrg'
ezel
f van eenmoderneromanver-

gegebrek aan beterdan uitde overtuiging dat

wacht.M /.# eenverhaallezenwaardoorjein.
#
eigenoordeelbevestigd wordtoveralleswaterverkeerd isen verkeerdgaatinditleven,A zikanik

&rnietaanbevelen.(#D,z8 maartzooz)

Calvijn werkelijk iets te bieden heeft.M ijn
bezwaar tegen dit beroep is namelijk dat
Calvijnskunstethiek niet toepasbaar is op de
m oderne literatuur,die een theologisch m aar

een antropologisch uitgangspuntheeft(in feite

Derecensentzegthiereigenlijk:wanneerjedit washetantropologischeuitgangspuntvankunst
boekleestm etapologetischebedoelingen,om er ookhetbezwaarvan depi
ëtisten).Calvijn forachtertekomen hoe'demodernemens'is,kun muleerdezi
jn theologisch gefundeerdekunstethiek in de contextvan een cultuurperiode (de
jehetlezen.Andersishetgeenaanrader.
Kortom ,in dem eeste recensiesdieik heb gCbruikt,worden elementen bekritiseerd die in

Renaissance)waarin deverhoudingvan christe-

strijd zijn met het gereformeerde normenpatroon.Daarbijblijktmen hetbelangrijk te

Pliceerd waswegenseen overeenkomstig kunst-

vinden om ethisch onaanvaardbaarrealismeaan
tekaartenofteverwerpen.Seksengodslastering

blijkenveelvoorkomendestruikelblokken.Daarnaastworden levensbeschouwelijke ideeën in
literatuur,dienietstroken metdebevindelijke
levensbeschouwing,bekritiseerd.D eargum enta-

lijkeentheidense'literatuurveelmindergecom-

Paradigmatussen dezetwee.Hetisvolgensmij
danooknietmogelijkom bijdebeoordelingvan
moderne'
antropologische'literatuureen theoloBisch paradigmatehanteren.

Ditismijnsinziensookderedenwaarom erin
derecensiesnauwelijksgerefereerdwordtaande
Calvinistische literatuurethiek.Zoalswegezien

hebben betekentdatechterzekernietdatmen
geen ethisch normenpatroon hanteert. D eze

ethiek lijkt niet direct gebaseerd te zijn op
Calvijnskunstethiek,maarveelmeerophetnormenpatroonwaarmeninheteigenbevindelijke
leven van uitgaat.lk heb één recensie kunnen

ontdekken waarin duidelijk verwezen wordt
naardeCalvinistische '
leer'bijhetuitspreken
van een waardeoordeel.Hetgaatom de (eerder
genoemde)recensievan Jan SiebelinksEngelen
van/7,rduister,geschreven doorM aasland,waarin depredikantalleen vanuiteen apologetische
motivatiehetboekdemoeitewaard vindt:

IklasonlangsdatCalvi
jnsinsteekij
g.kunstwas.
wattei/lc/Jnietverantwoord C'
J,kan nietèw/>'tisch waardevolgenoemd worden.Kortgezegd.
.

mentdatin detotalelevensbeschouwing past.
Om metThorbecketeeindigen:'W ievindtden
toon,waarin dezedissonantzich oplost?'
AlbertvanZantenisdoctoraalstudenthistorischeletterkun-

deaandeUni
versiteitUtrecht.Ophetmomentwerkthij
aanzijnscriptiebijmoderneletterkunde.

Literatuur
J.Calvijn,Institutie of de onderwfj'
zing in de
christeli
jkereli
gie.Rotterdam z.
J
'.
H .van der Ent (red.), Literatuuren e/>;
'
t4.'
s
Gravenhage1977

Exalto,'Getemperdevreugde.Enkelehistoriwatnietmag(vanuitbi
jbel
sstandpunt),kanniet Jsc.he
notitiesover literatuureen gereformeerde
mooizi
jn en mag daarom nietgelezen wordrn.
t
r
a
d
i
t
ie'.1n:fiten Christeli
jk literairJ#'
#Jc>r;
'
#
(2D,z8maartzool)
I8,zooz,p.88-95

Ookhetapologetischeargumentlijktmeonvoldoende basisvoorde intrinsieke aandachtvoor
m oderneliteratuurdiem en in het#D tentoon.

spreidt.Deinzichzelfgekeerdebevindelijketraditiekentgeen Kuyperiaanse '
opdrachtvoorde
wereld',diezou eisen datm en een verregaande
empathische houding aanneemtom dewereld
voorChristustewinnen.

Ditalleswijsteropdathetvoordebevindelijk
gereformeerdeneenonmogelijkheidlijktom aan
tesluitenbijdemoderniteitentegelijkertijdeen
fundamentalistische - in de goede zin van het
woord!- levensbeschouwingvasttehouden.D it

levertbijhet#.
D danookeensoortambivalentie
op.Enerzijdslijkthetofhet#.
D hetnietaandurftom hetconcept'allesomvattende,systema-

C.G.Geluk,Geesten cultuur Een tbeologisch
onderzoeknaarcreativiteitin/Jc/'lichtvandevisie

vanCa/p()'
nopcultuur.Zoetermeerzooz
A.Kuyper,tl-let Calvinisme en de kunst'.In:
Het Calvinisme.Zes Stone-lezingen, in october

1898tePrinceton(N $)gehoudrn.Kampenz.
j.,

zedruk.

S.D .Post, Pieter Boddaerten RutgerSchutte.
H outen 1995

Re
formatorisch Dagbla4 l december19:8,zo
oktober1999,zzmeizooo,5junizooo,19juni
zooo,17januarizool,14maartzool,z8maart
2001.

tischeethiek'watlostelaten,anderzijdswijstde
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Letterlijk,omdatdebevindelijk gereformeerdenzich kundigPantheon 78.
baseren op een logisch-rationele,system atische
bijbelinterpretatie (waarvan Calvijn de belangrijksteinitiatorisgeweest)endusookeensyste- Eindnoten
matische kunstethiek wenselijk achten. Een
be
vindelijk gereformeerde kan daarom niet 1 lnditgedichtwordtgerefereerdaan Deuteronom ium 2l:
'
ewoon'geïnteresseerdzijninkunstencultuur, 10- 14 (Statenvertaling):10Wanneergijzultuitgetogen
datmoetgerechwaardigd worden meteenargu-

zi
jntotdenstri
jdtegen uw vijanden;endeHEERE,uw
God,henza1gegevenhebbeninuw hand,datgi
jhungevan-

genengevankelijkwegvoert;11Engi
jonderdegevangenen
zultzieneenvrouw,schoonvangedaante,engi
jlusttothaar
gekregenzulthebben,datgijzeutervrouweneemt;12Zo
zultgijhaarbinneninuw huisbrengen;enzijzalhaarhoofd
scheren,enhaarnagelenbesnijden.l3Enzijzalhetkleed
harergevangenisvanzichafleggen,en in uw huiszitten,en
haarvaderen haarmoedereen maand lang bewenen;en

daarnazultgi
jtothaaringaan,enhaarmanzijn,enzijza1u
terVCOUWCZIJn.
P1ërl
-nne.
-muze.
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P.W .vanW issing.

Stokebrand Janus 1787.Opkom st
en ondergang van een achttiendeeeuw s satlnsch polltlek-llteralr
w eekblad.
Nijmegen(Vantilt)2003.
600pagina's M 34,90
ISBN 9075697996

werd.De meeste van die nieuwelingen,ofhetnu

om vaktijdschri
ften,genootschapsreeksenofal
gemeencultureleti
jdschriftengaat,houdenhetechter
noggeenjaaruit.Deopzetvan klantenbindi
ngmisIuktdusm eestal,m aarnietgeschoten is ookin dit

gevalal
ti
jdmis.
Deonrustigejarentachtigzi
jnexemplarischvoor
hetdoorJohannesgeschetstebeeld.Erverschenen

tussen 1781en1787ruim 80 nieuwetijdschri
ften
m et titels als De Politique Kruvers-knegt, De
Republikein aan de M aas, Staadtkundl'
g Y yven-

praatje,HollandscheBuurpraatjeenHartlopervan

Staat.De meerderheid van deze prachtti
tel
s bestaat

inderdaadnoggeenjaar,sterkernog,eengrootaanW arrige Van W i
ssing slaatde plank m is
De poli
tieke emoti
es Iopen hoog op in de jaren
tachtig van de achttiende eeuw.In de periode ervoor
isde roepom staatkundi
ge hervormi
ngenallengs I
ui
dergeworden en het dispuut tussen patriotten en
aanhangers van W illem V heeft gaandew eg een
grimmiger karakter gekregen. Onder de patriotten
treft men gemati
gde geesten di
e de machtvan de

stadhouderwillen inperken en radical
en die Oranje
voorgoed weg willen hebben.In somm ige steden

vormen de patri
otten Iegertjes waarmee I
okale
regententotaftredengedwongen wordenenhieren

daarIi
jkt hette gaan Iukken complete gewesten
'patriots'te verklaren.W illem V w aagthetnietnog

IangerinDenHaagtebli
jvenenneemtdewijknaar
Ni
jmegen.Ui
teindeli
jk escaleertde situatievolledi
g

talhaaltzelfsgeentweede ofderdeaflevering.In de

jarenna1787ishetdanookvoorlopi
gweergedaan
metdehausseinnieuwesati
rischeenpoli
tieketijdschriften.Rondhetrevolutiejaar1795vol
gtnogeen
daverende opleving,maardan is hetalw eersneluit
m etdepret.

Pi
etervanW i
ssingwi
jddezi
jnproefschriftaanhet
satirisch-literaire weekblad Janus.Ditperiodiekconform eert zich geheel aan het door Johannes

beschrevenal
gemenepatroonvantijdschri
ftexpl
oi
tati
e.Janusverschi
jntgedurendeeenperi
odevanacht
maandentussen1januarien13augustus1787.Dat
de redactieanoniem wensttebli
jven,behoortook
totdegangbareachttiende-eeuwsepraktijk.W eIbi
jzonderisdatJanus.hoew elaanhangervan hetpatri-

otsekamp,zi
jnpi
jlenopdedadenvanzowelpatri
ottenaIs aanhangersvan de stadhouderricht.Hetblad

aIsin september1787 hetgezagvan de stadhouder
hersteld wordtmet behulp van een Pruisisch Ieger.
Overalbreken rellen ui
ten veelpatri
otten vluchten
naarhetbuitenland.
De uitgevers en boekhandelaren zullen deze poli-

vol
gtbeidegroepenbi
jzonderkriti
sch.Vanwegedit
strevenom bovendeparti
jentestaan,m oetJanus

veelhedenextra drukw erk.Deze periode vormthierop geen uitzondering.Een stroom pam fletten en
spotprentenwaarin W illem V aIseen dikke domme

en zaken w orden m etallerleiafleidingen aangeduid.

veelmeergezien wordenaIseen satirisch,dan aIs
eenpolitiekblad.
De auteurs van Janus beheersen hethele spec-

vanliteraire sti
jlmiddelenvanhunti
jd en dat
ti
ekescherm utselingennietal
ti
jdbetreurdhebben; trumekent
dubbele, driedubbele en vierdubbele
zi
jspinnenergoedgarenbi
j.Dedeelnemersaanhet bet
bodems in de teksten.Zoalsde gewoonte is,vindt
openbare debatwisselen immers hun argumenten
ijkplaats.
zoalstedoengebruikeli
jkvooreengrootdeelviade desatirischegeselingzoversluierd mogel
jweliedereen die bekritiseerd wordt,
drukpersuit.AIsindsdezestiende eeuw gingenperi- Zo wordtvri
jnaam.Ookgebeurtenissen
odenvan politieke onrustvergezeld van grote hoe- opgevoerdondereenbi

suIen de patriotten aI
s keeshondjesvoorgesteld
worden,gooitolieop hetvuur.
Een kleinerdeelvan de discussie en hetcommen-

taarvan ti
jdgenotendaarop,vindtzi
jn neerslag in
satiri
scheenpol
itieketi
jdschriften.Hetpamfl
eten

Een kanonneersloep Belusui
teenartikelblijktvernoemd naar een afgezette Amsterdamse vroed-

schapmetdenaam Beel
s.Plaatsenkri
jgenfantasi
enam enaIs Durvenstein,HelaasenW indbergen.
Janus is voorhetgrootste deelongenietbaarvoor
ons geworden omdatde pointevan de grappen ver-

de spotprentzouden totdiep in de negentiende

wijstnaarall
erleiactuelegebeurtenissenenpersonenvan1787.Develecryptischeverw i
jzingenver-

eeuw hetbelangrijkstemedium vooropenbarediscussi
ebli
jven,maareenti
jdschriftkonvooreenui
tgeverIucratieverzi
jn:meteenti
jdschri
ftheeftmen
de mogeli
jkheidde kl
antenvoorI
angeretijdtebin-

ressantstudieobjectkunnenvormenvooriedereen
diegeïnteresseerdisindeontwikkelingeninditti
jd-

den aan een reeksopvolgende numm ers.Gert-lan
Johannesbeschreefineen veelgeprezen studie over

detijdschri
ftcultuurrond 1800hoe indezeperiode

sterken deze vervreemding.Datneemtnietweg dat
deze periodieken,mitsafdoende ontsloten,een intevak.
Het is w eIde vraag of m en,zoals Van W issing
doet,600m ettw ee kolom m envoIgedruktepagina's

kanw i
jdenaaneenenkelbladdatmaargedurende

10 maandenverscheen.W i
e zoop de vierkante cen-

school
voorbeel
d van structurele Iangdurige ontwik-

ti
meterwiIwerkenendaarbi
jleesbaarwensttebl
ij
ven,moetfascinerendoorzi
jnzienswi
jze,dooreen

kelingenin de persgeschiedenis.Zi
jnbetoog Ii
jkt,

messcherpe analyse,ofdesnoods dooreen aange-

voorzoverhette volgen is,voortdurend op deze
tw ee benen te hinken.Daarom ontbreekthetaan

name stijl.Om methetIaatste te beginnen:Van

ri
chtinginzi
jnstudi
e,endatisvooreenproefschri
ft
eenredeli
jkdodeli
jkgebrek.

W issingbeheerst,andersdande redactievan Janus,

vrijwelgeenenkelstijlmi
ddelvoldoende.Hetboekis
meteenharkgeschreven.Ditresulteertin zinsneden
als:''HetgebruikvangotischeIetterskw am tot1800

regelmati
gvoor.Nadi
eti
jd kenmerktdeproductie
van hetgedruktewoord in Nederland zich dooreen
tw eedeling,teksten in rom ein ofin gotiek.''Deze zin

I
ijktafbreukte doen aan dewerkeli
jkheid,waarin

gotieken rom einvoorenna 1800 naastelkaarvoor
kwamen,alleen neemthetgebruikvangotiekIangzaam maarzekeraf.Ditis slechts een voorbeeld.

VanW i
ssingschri
jftopmeercrucialemomentenzi
jn
betoog zo w arrig op,dat m isverstanden ontstaan

overwathi
jwi
lzeggen.
Dezienswi
jzevanVanWissingismisschienbest
de moeitewaard,maarde Iezers komen datniette

weten,omdatzi
jnieti
nstaatwordengesteldtezi
en
watdeauteurkennel
ijkzi
et.Zoneemthi
jnogalnai
bf

Is hetboeknu onbruikbaarvoorhistoricien Iiteratuurw etenschappers? Datis zekerniethetgeval.
Behalve de dissertatie bevathetboek 266 pagina's

bi
jl
agen,waari
ndeonvoorstelbarehoeveelheidinformati
edi
edeauteuri
ndel
oopderjarenheeftverzameld,isneergelegd.Zoalseen overzichtvande poli-

ti
eke ti
jdschriftendie tussen 1781en 1787 naast
Janusverschenen,eensleutelopdeverwi
jzingenin
Janus,een inventarisatie vande aankondigingen en
berichten die erin verschenen en eensleutelop de

persoonsverwi
jzingen.Doordegedetaileerdereconstructievanditsoortzakenzi
jndebi
jl
ageneennuttig
naslagw erkvoorIiterair,pers-en politieke historici.
Zo'n nuttig naslagw erkw aserechterookgekom en

aI
smenhetgel
atenhadbi
jeennieuw bezorgdeedi
tievanJanusmetdeomvangri
jkeannotatiedieVan

dan nietvan veelmeeren vooralandere variabelen

W issing nu toevoegde.
Jaren geleden schreefAndré Hanou,specialistin
deliteratuurgeschiedenisvan de achttiende eeuw,al
enkele uitstekende artikelenoverJanus.Hetdebat
onderhistoricioverhoe de ontwikkelingen indepers
in hetalgem een in deze roerige periode geduid moetenworden,Iooptnog.De studie van Van W issing
voegtaan deze standvanzakengeen nieuwe inzich-

af,zoalsreputati
e,oplagecijfersendematewaarin

ten toe.

aan datde invloedvaneen blad afgemeten kanwor-

denaandeverschi
jningsfrequentie.Hi
jschrijft:'zal
zo'n dubbelbladdatenkele kerenperweekwerd verspreid meerinvloed gehad hebben dan een week-

bl
ad'
'.Ongetwi
jfeld goed bedoel
d,maarde I
ezer
raakthetspoorbi
jster.Hangtdeinvloedvaneenbl
ad
anderen erstofaan ontlenen? Heefthetregionale

advertenti
esufferdjemeeri
nvloeddaneenI
andelijk José de Kruif.
maandbladomdatdeeerstefrequenterverschi
jnt?
Datbedoel
thi
jvastni
et,maarhetstaaterwel.Door
het hele boek heen zitten bovendien fouten aIs

''begintte verschenen''en ''totde poli
tieke tijdschri
ftenbeschouw ik''.Hetisspi
jti
gdatni
emandde
moeite genomen heeftde tekstnog eens goed door
te lopen.Enigeextra kritische redactie had hierwonderen kunnen doen.

OokdeanalysevanJanusalsverschi
jnselschi
et
schromeli
jktekort.W i
jmoetenvolgensVanWissing
uitgebreid worden ingelichtoverJanusomdathet
blad onderdeelwasvan een ''structurele politieke

verandering'
',waarbijhijgeen momentdui
deli
jk
weettemakenwathi
jmetstructurelepoli
tiekeverandering precies bedoeltenwelkonderdeelJanus

daarvandanpreciesvormt.Eldersbeweerthi
jinéén

en dezelfde alineadatde patriotten doorhun vlucht
in 1787 monddoodwaren gemaakten datze konden

bli
jvenpubli
cerenomdatdepersenpasi
n1801-1802
werden stopgezet.
Van W issing heeftvan JanuszowelmeeraIs min-

Patrick Healy

Beautv and the sublim e.
SUN (Am sterdam)2003
160 pagina's 29,50
ISBN 90 5875 099

Een staatvan onverschilligheid
De esthetica,en in hetbijzonderhetsubl
ieme,is

'hot'. Publicaties over esthetica zien met enige
regelmaathetIichten aan verscheidene universiteiten wordteraandacht besteed aan 'hetsubli
eme',
datin de estheticatraditioneelonderscheiden wordt
van 'hetschone'.InditkaderIevertookPatrickHealy

eenbi
jdrage.
y'swerk Beautvand the sublime isgebaseerd
derwi
llenmakendanhetwas.HijheefthetaIsi
ets opHeal
een reeks Iezingen,gehouden aan de Faculteit
bi
jzonderswi
llenvoorstell
en,waarheteengangbaar
ft.Inde i
nleidi
ngvanzi
jn
productisvande laat-achttiende-eeuwse drukpers. BouwkundevandeTU Del
bo
ek
s
t
el
t
He
al
y
aa
n
de
ha
n
d
va
n
hi
s
t
or
i
s
ch
e
en
Insomm i
geopzichtenishetbl
adweIdegeli
jkeen meerrecente pubiicaties overesthetica brandende
uni
ekverschi
jnsel
,maarookdatkomthem nietui
t.
W anthi
jheeftJanusookwillenverheffentoteen en problematische kwestiesaIs de volgendeaande

orde:kentdeestheti
cazijnoorsprongindeachttiende eeuw? Is de esthetica te beschouwen aIs een
w etenschap van kennis ofaIs een theorie van de
kunsten?Is 'schoonheid'een intrinsieke eigenschap

vanobjectenofbetreftheteenw i
jzevanbeschouwendoorsubjecten?Betreftdeestheti
caeenzoektochtnaareen universeelprincipe ten grondslag aan
een breed scala van ervaringen ofomvatheteen
contem poraineverzam eling cultuurkritischeopvattingen? Dit is slechts een w illekeurige en m agere
selectie uitde vragen die Healy oproept.Hoewelde
inleiding van hetboek doorhaarbeknoptheid en de

de estheticavanafde 18e eeuw',metaIs 'ontdekt'
hoofdthemavan de estheticadoorde eeuwen heen
het 'schone'en het 'sublieme'.In 160 pagina's.

Herstel:160 pagina'swaarvan 139 daadwerkel
ijke
hoofdtekst.In negen hoofdstukken behandeltHealy

negenfilosofenen hunbijdragenaandeestheti
ca.
Burke,Kant,Hegel,Nietzsche,Simmel,Benjamin,
Bachelard, Heidegger en Foucault passeren de

revue,waarbijHealy zi
jn sel
ectie overigens niet
naderverklaart.

Directalbi
jheteerstehoofdstuk,debespreking
van Burke'sA PhilosophicalEnquirvinto the Originof

aanslui
tingdi
ezi
jzoektbi
jeentraditi
eindeesthetica ourIdeasoftheSublimeandtheBeautiful
,zi
jnerde
somsmoeil
ijktevolgenzaIzijnvooreenIezerzonder nodige aanmerkingente maken.IkzaIHealy'sbehanenige voorkennis op ditgebied,weetHealyde Iezer
zekernieuw sgierigte m aken.
De opgeroepenvragen dienen uitsluitend om de
Iezerenig inzichtte geven indecomplexevraagstuk-

kendiebinnendeestheticaaandeordezijn.Healy
verkeertnatuurli
jknietinde veronderstelling een
passend antw oord te hebben op aldeze vragen.

Doordevorm diehijaanzi
jninlei
dingvanBeautvand

the sublime heeftgegeven,wordt echterweIdirect

een eerstemoeili
jkhei
dvan hetboekaanhetIicht
gebracht:wat is de precieze inzetvan hetwerk?

Heal
yverwoordtzi
jnvoornemenmethetboekzel
f
aIs volgt:''In the course ofthe shortessays w hich
follow,derived from aseriesofIectures given inthe
FacultyofArchitecture oftheTU Delft,Ihave tried to
probe into some ofthe complexities and arguments
provoked in thatarea ofphilosophyw hich occupies
itsel
f wi
th conceptual and theoreti
cal study of
aesthetic experience:of art,questions aboutthe
practice ofart,the w ay inw hich artgets identified,
andthe kind ofexperiencethatis called aesthetic.''

(p.13)Healy w iIdus enkele kwesties di
e spelen
binnen de estheti
ca (datik het nietconcreterkan
samenvatten,zegtalgenoeg)aan de orde stellen.

deling van Burke hierrelatiefuitgebreid becommen-

tari
ëren,aangezienzi
jnaanpakindezeexemplarisch
is voorde restvan hetboek.De behandeling van

Burke is rondui
trommel
ig.Ditnota bene,terwi
jl
Burkeinzi
jneigenwerkzeersystematischtewerk
gaat,geheeli
n detradi
ti
e vande anal
yti
sche filosofie.De bespreking van Burke's denken over het

schoneenhetsubl
iemevangtaanopbladzi
jde15en
alopheteindvanbl
adzi
jde 16enopheelbladzijde
17gaatde bespreki
ngvoornameli
jkoverLyotard,
een Franse filosoofuitde twintigste eeuw die eveneensoverhetsublieme heeftgeschreven.Om eer-

li
jktezi
jnishetzelfsnogeenstukjeingewikkelder.
Opbl
adzijde 16voertHealyLyotardopaIsi
nterpreet
vanKant,di
eopzijnbeurtindezepassageoptreedt
aIs interpreeten beschouwervan hetsublieme volgens Burke.Snaptu hetnog?Vooreen Iezerzonder
enig referentiekader,is de besprekingvan Burkeaan

dehandvaneenvergel
ijking metKanten Lyotard
hoogstwaarschijnli
jknualontspoord.Bovendi
enis
hetopzi
jnminstvreemddatKantwordtaangehaal
d,
terwi
jldezehethoofdstuknaBurkepasbehandeld
gaat worden, en is het nog veelvreemder dat

Lyotardbli
jkbaarbelangri
jkgenoegwordtgeachtom

W anneerdi
tdaadwerkeli
jkhetgevali
s,vol
gtde

op de tweede pagina vande bespreking van Burke

vraag ofde titelBeautvand the sublim eweIzo passend isvooreenwerkdatzich toch meeralgemeen
richtopvragen binnen de esthetica.Deflaptekstvan
hetboekscherptHealy'seigenw oorden uitde inleiding dan ook m aariets aan:''The authoroffers a
com pelling surveyofthe developm entofphilosophicalaesthetics since the eighteenth century.Inthis
dense butIucid accounthe identifiesthe them e of

tentonel
etewordengevoerd,terwijleraanzi
jndenkenverdergeenaparthoofdstukwordtgewi
jd.Het
Iijkterdanookopdatdi
twerkvanHealyei
genlijk
nogalti
jdui
tslui
tendaIsIezing kanfunctioneren,dat

aesthetics as the sublim e and the beauti
ful1...1'.

sublieme ervaring aangereiktgekregen,aIs houvast

LaatHealy datnounetniethebben gedaan.De ervaring van hetsublieme en hetschonestaatweliswaar
centraalin de eerste twee hoofdstukken van het
werk,daarnaverlegtde aandachtzich toch ook naar
de andere kwesti
es binnen de esthetica.Op zich
geen ramp,maardatmaaktde titelvan hetwerk,
Beautvand the sublime,misleidend - een,methet

bi
jhetIezen.Eenvoudiggezegdishetnogeenhele

oogopdeverkoop,ongetwi
jfel
d meer'hot'geachte
titeldan een misschien beterpassende titelaIs 'een
kennism aking m etdeesthetica'.
Goed,Iaten we danvoorlopig uitgaanvan de flaptekst:'een zeerbeknopt,maarhelderoverzichtvan

wiIzeggen,binnen de contextvan een uitgebreide
mondelinge toelichting.Tot op dit moment in de
bespreking van Burke's sublieme heeft de Iezer

namel
ijkooknoggeengl
obal
evoorstellingvan'de'
opgave voorde Iezerom uithetverhaalvan Healy
overBurkeeensystematischbeeldvandienstheorie
overhetsubliem ete reconstrueren.

Een beknopte reconstructie doordeze Iezer(met
eni
ge voorkennis)Iei
dtongeveertothetvolgende:
traditioneelwordtinde estheticade sublieme ervaring onderscheidenvande ervaring vanhetschone.
W aarde ervaring van hetschone getuigtvanharmonie,betreftde subliem e ervaring een ervaring ten

overstaanvangrootseenafschrikwekkendeobjecten,hetoneindi
gesuggererend,waarbi
jhetmense-

Ii
jke bevattingsvermogen maximaalop de proef ken in eerste instantie geformuleerd isaIs ervaring
wordtgestel
d.Daarbi
jwordteenparadoxalem enge- ten overstaan van de kunst (wat Lyotard aIs uitIing vangevoelensvanangst,nietigheid ensensatie gangspuntneemtvanzi
jndenkenoverhetsublieen verli
chting geregistreerd.BijBurke vormtde me).Burke staatdaarentegen ineentraditie waarin
doodsangstde noodzakeli
jke voorwaarde voorde hetsublieme ineerste instantieaIservaring tenoversubliemeervaring.EIkobjectoffenom eendatfysiek staanvannatuurverschijnselenoptrad.Doordevele
bedreigend is,ofeventueelde idee oproeptfysiek verwi
jzingennaaranderedenkersbinnendehoofdbedrei
gendtezi
jn,isinstaatdoodsangstteevoce- stukkenvraagjeje aIsIezerùberhauptsomsafof
ren en is daarmee een potentiële bron van het
sublieme.De ervaring kanop twee,sterkaanelkaar

Healy erop uitis perhoofdstuk system atisch het
denkenvan een filosoofuiteen te zetten,ofop het

gerelateerdewi
jzentotstandkomen.Hetisbelang- verslagdoenvanzijnbelezenheid.HealyIi
jktnogal
ri
jktereali
serendatBurkepi
jnengenotaI
stweevan eenshetideete hebbendatmetalleen hetnoemen
elkaar onafhankeli
jke ervaringen beschouwt (in van de naam van een filosoof,diens denken ook
tegenstelling totLocke,zoals Healy en passanten direct behandel
d en duidel
ijk is voor de I
ezer.
volledig overbodig nog even vermel
dt).Het weg-

Typerend genoeg Iuidt de allereerste regel van

nemenvanpijnlei
dtnietautomatischtotgenoten Healy'sbehandeling van de sublieme ervaring volgenoti
sniethetzelfdeaIshetni
ethebbenvanpi
jn. gensKant,in hoofdstuktw ee,aIsvolgt:''ln his reaEen m ensverkeertnorm aalgesproken in een staat

vanrustofonverschillighei
d,waarbijheteventuel
e
wegnemenvanpi
jnI
ei
dttotweereenonafhankeli
jke

ding ofthe Kantian sublime,Jean-François Lyotard
introducestwo importantconsiderations,one comparative,the otherconceptual.''Healy onderneemt

ervaring:verlichting.

nauweli
jkspogingenhetdenkenvandebehandelde
Een subjectkan nu een bedreigi
ng vanuiteen filosofen eigenhandig een stem te geven.
objectonmiddelijkvi
a de zintuigen ervaren.In dit Tegeli
jkerti
jdtwi
jfel
tBeautvandthesublimestructugevalwordtdezintui
gli
jkebelevi
ngeenervaringvan reeltussen hetzi
jn vaneen geschiedenisvan de
spanningenpijn.Dezepi
jniseendirectewegnaar esthetica aan de hand van denkers en hetzi
jnvan
de m eestintense em otie van de m ens:de doods-

angst.Alleoveri
geemotieswordentijdeli
jkgeblokkeerdenui
tgestel
denhetsubjectisvolledi
gverzadigd van de doodsangst.Op het momentdat de

eenoverzichtvan enkelevooraanstaande denkersop
hetgebied van de esthetica.In iedergevalkan wordengesteld datBeautvand thesublimevanwegede
veelte beknopte vorm nooiteen bevredi
gend overzichtvan deestheticavanafde achttiende eeuw kan

fysieke bedreigingeindeli
jkopafstandIi
jkt,treedter
gelei
deli
jk een gevoelvan verli
chting in,Ditop zijn endathetgeen uitputtende behandeling van
afstandbl
ijvenvandewerkel
ijkebedreigingzalindit 'hetschone'en 'hetsubliem e'indeestheticais.
Hettragische aan Beautvand the sublim eis,dat
gevalbetekenen dat het subject op voldoende
afstandinruimteli
jkezinheeftkunnenbli
jven,ofdat hette rommelig opgezetis en te beknoptheeftwilhet subjectin temporel
e zin op afstand van de Ienzi
jn,terwi
jlhetopzi
chveelinformatiewaarborgt.
bedreiging isgeraakt:dedreiging isdoorstaan.Maar
de im pactvan de verlichting om vatm eerdan alleen
hetopheffen van een dreiging.De verlichtingdie in
de sublieme ervaring wordt beleefd,wordt door
Burke vooraltoegeschreven aan een hernieuw d
gevoelvan Ievenalsgevolg van de sublieme ervaring.De stim ulatie van de zintuigenen de geestmet
aIsgevolg de doodsangsten de confrontatie van het

Daarnaast is ook de beoogde doelgroep van het

werkmijvolkomenduistergebl
even.Hetboekis
voor'gew oongeïnteresseerden'in iedergevalongeschikt vanwege de sterke mate waarin hetwerk

IeuntopvoorkennisvandeestheticabijdeIezeren
als 'vakliteratuur'is hetkortgezegd nietindrukwek-

kend.Erzi
jnbetereen uitgebreidere werkenover
het schone en het sublieme voorhanden,netaIs

subjectmetdeeigensterfeli
jkhei
d,roepteenbele- 'geschiedenissenvan de esthetica'.Ditwerk Iaatde
ving van hetinstincttotzelfbehoud op.Zodoende
vormt de sublieme ervaring dus een prikkel
waardoorde staatvan onverschilligheid waarin mensen kunnenverkeren,wordtdoorbroken:eenervaring van 'verheviging' of 'intensivering' van het
gevoelte Ieven ishetgevolg.
Hiermee is Burke's sublieme uiteraard nietuitputtend besproken,datspreektvoorzi
ch.Een recensie
hoeftechterookgeen uitgebreide en systematische
analysevan Burke's subliemete geven,ietswatwe
daarentegenweImogenverwachten van eenboek

Iezerachterin de staatwaarin de mens volgens
Burkedoorgaansverkeert:onverschillig.
Tristan den Dekker

datdi
taI
s (deellonderwerpgekozenheeft.
Typerend in de behandeling van Burke'ssublieme

doorHeal
yisookdathi
j,aIsgevolgvanhetfei
tdat
hi
jBurke (onderandere)aande handvan Lyotard

behandelt,Burke's sublieme uiteenzetalsofditden79
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B I J U I TG EVER I J VA N T I LT
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Redactioneel
Daarwaarin devorige W /JJdenadruk 1ag op hetverleden,keertdeze
W /JJop stelen sprong terug in deactualiteitmeteen dubbeldik them anum merovercontemporaineliteraire theorie.D itm aaktdathetniveau
van abstractiein deze W /JJwellichtwathogerligtdan u van onsgewend
bent.W e hopen de inspanningen van de lezerechterte belonen met

inzichtindeopmerkelijkero1dietheorietegenwoordigspeeltindeacadem ischewereld.D aartoekomttheorieop twee manieren aan bod:theorie

in bedrijfen theorieinbeschouwing.
Van den Oeverbeschrijftdeweerbarstigheidvan het'groteske'en toont
aan datditbegrip zich beterlaatvatten in een meta-poëticadan in een
poëtica.BrillenburgW urth volgtm eteen artikeldatzich laatlezen a1seen

introductiein hetdifferentie-denken.Daarnaastonderwerptzijhetbegrip
finterm edialiteit'aan een kritischelezing.
In een drieluik geeftZ//JJdriegerenom meerdeauteursdekanshun licht

telaten schijnenop theorie:zin,onzin enplaatsin hetwetenschappelijk
bedrijf.Daarzijn drie,somsoverlappende,dan weerfundamenteelverschillendebeschouwingen uitgekomen.Ditbewijstopnieuw dattheorie
verrevan eenduidig aangewend wordt.

Datookdestudentzich aantheoriedurfttewagen,bewijstW allet.Hij
onderzoekthoeeen boek waarin kunstmatigheid zo sterk centraalstaat,

tochtegelijkertijdzomeeslependkan zijn;eenconfrontatietussen detheorievandemeeslependheid en Danielewski'
sHouseofLeaves.Ook viel
W alletdeeerten deelveelbekroond auteurH afd Bouazzateinterviewen.

Bijeen glaasjeabsintverteltBouazzahonderduitoverdeliefdevoorzijn
talenenoverhoehetvoeltom iedereenslievelingsmarrokaan tezijn.
Verderzijn ernatuurlijk onzevasterubrieken.Hoetheorieen gevoel
samenkunnen gaan bijdekeuzevan een 'lievelingsboek'toontArieJan
Gelderblom in detweedea:everingvan Uitdekast.De colum n isin dit
numm eralweervoordelaatste keervan dehand van AndréKlukhuhn.

Op dezeplaatswillen wijhem hartelijkbedanken.Hijza1defakkeldoorgeven aan Gaston Franssen,diewevolgend numm erzullen verwelkomen.
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Poësis, poëtica en m etapoëtica van het groteske
Overde ontwikkeling van de grqteske esthetiek

vanafde Renaissance totheden
Annievan den O ever

'G roteske'kunst,ofhetesthetische genre van 'hetgroteske'laat

zichoverdeeeuwenheenregelmatigomschrijven,m aarnauwelijks
defniëren.U itdeuiteenlopende reactiesdiehetgroteskeheeft

opgeroepen,blijktdesubversieve,weerbarstige aard van dit
begrip.ln navolging van H arpham ,de eerstewetenschapperdie

ditwonderbaarlijkegegeven totuitgangspuntvoorzijn studie
van hetgroteskeverhiel betoogtAnnievan den O everdathet
groteskezich wè1vanuithetm etapoeticalelaatbenaderen.

Proloog
Overhetgroteske in kunsten literatuuris in de loop dereeuwen zeer

veel,en ookzeerveeltegenstrijdigs,geschreven.Eenkennerop ditgebied,
Geoffrey Harpham,merkteeensop dat'grotesk'we1een parfum lijkt,
''designedtosmelldifferentoneach person''.(Harpham I98z,p.xvi)W ie
heeftbesloten zich m ethet'groteskenonderzoek'te gaan bezighouden,

snuiftonherroepelijkdezeindrukop.Depogingentot'wezensbepaling'van
hetfgroteske'leidden totdusvernietalleen totonenigheid overwatzich aan
derand van hetgebied zou bevinden,m aarook overwathethartervan zou

uitmakenenwatenwietypischtgrotesk'zoudenzijn:demens-diergestalte?
O feerderde 'Sprachgrotesken'van M orgenstern en M ynona?Rabelais?

M ontaigne?Arcimboldo?Jeroen Bosch?Kafka?Kundera?Nabokov?
Flaubert?Fournier?Gogol?Beardsley?M argaM inco?Ti1Brugm an?Paul

vanOstaijen?
Som m igeonderzoekershebben de betekenisvan Khetgroteske'zo ruim
genomen,dathaastalleseronderdreigtte vallen,waardoor<grotesk'a1s

literatuurwet
enschappelijk begrip onbruikbaardreigtteworden.(Kayser
2
1960,p.141) Anderen hebben,om nietten ondertegaan in dekakofonieaan tegenstrijdigeopiniesenstudiesen <an dieArbeitheran'tekunnen
gaan,op een praktische m anierhetgebied op m aatgesneden meteen

beperktmaarKbruikbaar'model,loutervoordebeschrijvingvan dezeof
gene'groteske'auteur.W aarom heeftjuistgroteskekunstzoveelverschillendeen zelfsdiam etraaltegengesteldebenaderingen en waarderingen over
zichweten afteroepen?

Op dezevraagzalik in mijn beschouwingingaan.W elbeschouwd houdt
ditin datin ditartikel,onvermijdelijk,tweesamenhangendekwestiesin
nauwe samenhang metelkaarm oeten worden behandeld:ten eerste de
m anierwaarop hetgroteskein deneerlandistieken deliteratuurwetenschap

a1sobjectvan onderzoekeenbijzonderinteressantero1kan spelen,enten
tweededeweerbarstigheidvan dezeesthetischecategorie.

Harpham typeerdehetgroteskenaarmijn smaak metrechta1sdefslipperiestofaestheticcategories'.Hetis,zou men kunnen zeggen,een esthe-

tischecategoriedienu alvijfeeuwen langvaakverrassend fellereacties
oproept.Blijkbaarheeftgroteskekunsthetvermogen depoëticaleuitgangspunten en normen van debeschouwersvan dezekunsttetarten.De
geschiedenisleertbovendien,datdezebotsing nietzelden toteen buiten-

gewoon fellepoëticalestrijdleidtoverdegewenstemiddelen,hetdoel,de
aarden deeffectenvan GoedeenGroteKunst.Hetiseenstrijddiewordt
opgeroepen doorkunstdiewe1a1shettegendeelvan Goedeen Grotekunst
svordtervaren:grofen 'grotesk',maar,vreem d genoeg,wè1fascinerend...
In ditartikelza1ik betogen,datjuistdemetapoëticaleanalysevan de

typischpoëticalebotsingen diegroteskekunstdoorgaansoproept,een bijzonderbelangheeftvoorhetliteratuurwetenschappelijkeonderzoek.Onder
een metapoëticale beschouwing wordthierde beschouwing verstaan die
niettotdoelheefteen poëticalepositie in tenemen ofteverdedigen,maar
die deingenomen poëticale posities,vanafeen m etaniveau,sociologischhistorisch en esthetisch wi1analyseren en verhelderen.Om redenen van

duidelijkheiden in overeenstemmingmethetdoelvan ditartikelza1hier
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eersthetgroteskenonderzoektersprakekomen (ermoetimmerseersteen
metapositieworden verhelderd);pasin tweedeinstantiekomtdan degroteskekunstzelfaan bod.Hetspreektvanzelfdathierdedriebaanbrekende
studiesoverhetgroteske aan deorde komen.In hetgroteskenonderzoek

van dejarentachtigen negentigneemtdeomvattendestudievan Geoffrey

Harpham,OntheGrotesque.StrategiesofcontradictioninArtandLiterature,uitI98z,een speciale plaatsin,zoalseerderdegezaghebbendestudies
van W olfgang Kayser,uit 1957,en hetboek overRabelaisvan M ichael
Bachtin,uit1968.Kayserschreefeen begripsgeschiedenisin de Duitsegeis-

teswissenschahlichebadition,diewe1a1shetstartpuntvanhetgroteskenonderzoek isaangemerkten waaraan ik hiera1seersteaandachtza1besteden.

Herkom stvan hetbegrip
Determ 'grotesk'isin vijfachtereenvolgendeeeuwen in uiteenlopende
takken van kunstgebruikt,in verschillendetaalgebieden en som sook in

niet-W esterseculturen.(lbidem,pp.I4I-I4z,Harpham I98z)Zeergrote
schom melingen in dewaardering kenm erken deomgang methetbegrip in
dezeeeuwen.Dewoord-en begripsgeschiedenisleren hoezeerdebetekenis

van 'grotesk'zichschoksgewijsheeftverruimd.Dezegeschiedenis,diedoor
W olfgangKayserisbeschreveninzijnstandaardwerkovergroteskekunst,is
ZO interessant,daternaKayserhaastniemand isdiehieraan geen aandacht
besteedt.
De benam ing 'grotesk'gaatterug op de muurschilderingen in degrotten onderdebaden van Titusen in dezogeheten 'D om usA urea'van N ero

in Rome.DitimmenseGouden paleis(nietin Romemaartergroottevan
Rome,zoalsTacitusvileinheeftopgemerkt)issindskortweertebezoeken,
althansderuïneuze restanten ervan.N ero'spaleisheefteeuwenlang onder
een dikkelaag aarde begraven gelegen en zelfsdeRom einen hadden lange

tijdvan hetbestaan ervan geen weet.Pasbijopgravingen in delatevijftiendeeeuw ontdektem en hybridische afbeeldingen van satersen andere
dier-mensfguren,cupido'
sen grillige tekeningen van planten.Zevorm-

dendefantastischeversieringenvan dewanden en plafonds,overblijfselen

uitdeRomeinsekeizertijd.Benamingen a1sgrottescoofgrottesca(grotesk,
van degrot)werden aanvankelijkgebruikta1sdeaanduidingvoorditgrilligetype 'grottekeningen'.W elbeschouwd isdie naam m isleidend,want

hetgingfeitelijkhelemaalnietom een grotmaarom een paleisdatooit
gewoon boven degrond had gelegen,wataan de naam geving een passend
3

groteskbijsmaakjegeeft.
Op depopulariteitvan deontdekkingvan degrotesketekeningen volgden
dezestiende-eeuwsepopulaireim itatiesin deornamentalekunstdoorgerenom meerdekunstenaarsa1sRaphaël,Signorellien Veneziano en in Neder-

land Cornelius Bos.D ezewerden,evenalshun voorbeelden,'grotesken'
genoemd.Ditiseen eersteverruim ing van debetekenisvan hetwoord.
In 1530 werd een begin gemaaktm ethetbouwen van het paleisvan

Fontainebleau.Ditisherhaaldelijk beschreven a1sheteerstemonumentalegebouw buiten Italiëwaarin uitvoerig gebruik werd gem aaktvan de
nieuwe,zogeheten 'groteske'decoratiekunst.De groteske versieringen
werden aangebrachtrondom deai eeldingen van antieketaferelen,waarin
deliefdesverhalen van degoden en hun metamorfosen werden uitgebeeld.

Nietalleen dewijzevandecorerenmaarook hetFransewoord fgrotesque'
(ofeigenlijk:crotesque)werd in detijd van Fontainebleau ingevoerd.
(Ibidem)
Hetmomentvanoverdrachtvan determ doordeFranseschrijver-essayist
M ontaignevan hetpicturalenaarhetliteraire,van schilderkunstnaarlite-

ratuur(endaarmeeheteerstegebruikvan hetwoord tgrotesk'alseen conceptueleterm)isbeschrijvenswaardig.

'Ce discours est bien crotesque'.
Op z8februari1571,dedagwaarophi
j38wordt,neemtM icheldeM ontaigne,
zittendin zijnbibliotheek,hetbesluitzichvoortaantewijden aan destudie
vandeklassieken.Uitdenotendiehijdaarbijmaakt,groeitzijnlevenswerk,
deEssays.Hijisomgeven dooreen toen fabelachtigehoeveelheid van
ongeveerduizend boeken,diehem voorhetmerendeelzijn toegevallen
uitdenalatenschapvanzijn korttevoren overleden vriend.Hijweetzich
nusterfelijken heeftzich uithetopenbareleven teruggetrokken om zich
aan destudieen hetschril
.ven tewil
.den,,à regjerm avjeetm am ort'.5De
bibliotheek diehem omgeeftbevatalleklassiekewerken,vanAristotelesen

Cicero totHoratius,Vergiliusen Seneca.Hetzijn echternietdeeeuwige
klassieken,maarzijn eigensterfelijkheiddieM ontaigneoverzijnleven doet
schrijven,opeen onklassiekeenmerkwaardiglichtewijze.Hetleven ende
flosoheontlenen aan desterfeli
jkheidzowelhun belachelijkheid (waarom
zoernstigzijn,oogin oogmethetleven?)a1shun ernst(waarom lachen,
ooginoogmetdedood?).
M ontaignelichtzijnmaniervan schrijven toeinzijnessayoverzijngestorven vriend,'Overdevriendschap',dataldusbegint:

lbenikeenschilderdiebi
jmi
jindienstisaan&rwerkzag,kreeg
ikzin /Jernetzoals># aantepakken.Hi
jkieststeedsmidden op
demuurde besteplek uiten brengtdaareen schildering op aan,

die># metgrootvakmanschap uitvoert;deruimten daaromheen

vult>#metgrotesken,ofwelbizarrehkuren,waarvandecharme
slechtsberustop deverscheidenheid endegrilligeaard.Enwatz#a
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dezeessayseigenlfkandersdangrotesken,monsterlfkelichamen
samengesteld uitallerleiledematen,zondervastevorm,waarvan

deonderlingesamenhang,volgordeenproportieloutertoevalz#a?
(Montaigne1993,p.17)
Indeconstateringvan M ontaigneschuiltietsdubbelzinnigs,ietsambivalents
in hetbewonderen van de grote klassieken auteursen in het,tèch,niet

navolgen van hun methodevan schrijven/schilderen.Dubbelzinnigisdat
hijkoppiggenoegiszijneigen keuzetemakenentegelijkzichzelfenigszins
omlaag haaltin hetlichtvan de ook doorhem zo intens bewonderde

klassiekeauteurs.KijktM ontaignenaardezereuzen (en demiddeleeuwse
en laatm iddeleeuwsem enswaandezich imm ersnietm eerdan een dwerg op

deschoudersvandezereuzen),danbetreurthijhetdathijzijn ideeën niet,
z
oalszij,rechtstreeks,zuiveren a1shetwarebuiten hetschrijven om kan
K
verwoorden'.Aan deanderekantschuiltertoch ook we1ietsvan zelfspot
en ietsmodernsin hetoverdenken en etaleren van ditsoortzelfkritiek,die

op allerleiplaatsenterugkeertinzijnwerk.(VanBuurenI98z,p.6)
De bovenstaandepassagevan M ontaigne isalvaak geciteerd in studies
van hetgroteske.Ze markeertheteerste gebruik van de term <grotesk'
buiten hetterrein van deschilderkunst.H etwoord <crotesque'wordtditmaalnietgebruikta1saanduidingvooreen bepaald typeschildering,maar
a1seen conceptuele term .M ontaigneheefthetwoord op dezeplaatsvan
de schilderkunstop de literatuurovergedragen.Tegen de conventiesin

beschrijfthijzijn eigenlevenbuiten entegenoverdeklassiekeverbanden en
degeschiedenis,en hijwaarschuwtzijnlezersvoorafdathijzelfdestofvormt
vanzijnboek,eenKfrivool'en<ijdel'onderwerp.(M ontaigne1993,p.I3)
Zijn discoursis'bien crotesque'.EnigszinsironischheeftM ontaignezijn
werk ookwe1aangeduid a1s<fricassee',watm isschien vertaald mag worden

met'hachee':stukjesvleesin een saus(viandecoupéen morceauxetcuit
dansune sauce).(M ontaigne1993,p.147)Variatiesop dezemetafoor
komen bijMontaigneookop andereplaatsenvoor:eengeheelisversneden
totnietonsmakelijkestukjes;erisgeenschilderijmiddenopdemuurmaar
we1een cascadeaan versieringen in de marge,a1sin groteske <ornamen-

tale'schilderkunst.Demetaforiekvan defstukjes'duikttelkensweerop in
degrotesketraditie:Gombrowiczgebruiktdem etafoorvan defcompôte',

M ilanKunderaenveleanderen dievan fmerde'.Dezelaatstevergelijkingis
trouwensook doorM ontaignegemaakt:verwijzend naareen edelman die
thuiszijn ontlastingopspaardeineen rijpotten,spreekthijoverzijnwerk
a1s'<...de uitwerpselen van een oudegeest:nu eenste hard,dan weerte

Hodderig,maarnooiteensgoedgebakken.''(Ibidem,p.151)

BijdeNederlandsedichterFritziHarmsenvan Beekvindtmen demetafoorvan delappendeken (buiten haarwerk)en in haarprogrammatische

verhaal'Neerbraak'het<stukjes'schrijven en de<neerbraak',hetbraak
liggen.OokdezemetafoorkomtbijM ontaignevoor:metnotitiesoverde
''braakliggendeakkers''van degeesten het''braakland van deverbeelding''

openthijzijn essay 'Overdeledigheid'.(M ontaigne1993,p.I6)ln aldeze
analogieënissprakevan stukjesofvaneenonsamenhangendebrijaanrestjesvan watooiteengeheelwas,vanbijkomstighedendienietdeplaatsvan
een hoofdzaak kunnen innemen,van prozazondercentrum ,van een litera-

tuurvan deKrestantjes'dieoverigensnietzonderplezierworden bereid,niet
zondereen haasthuiselijkelevenslustworden geserveerd,meteen onstuimige,haastlichamelijkeliefdevoorhetstoffelijkeenconcrete.M oi,g'kj-e
la vie.6

Positieve definiëring en betekenisverruim ing:
hetgroteske en hetsubliem e
Ondankshartstochtelijkewoordenvan1ofvan groteschrijversa1sRabelais
en M ontaignewerd groteskekunsttoch alleen op zeerbepaaldemomenten
in de geschiedenisgewaardeerd,globaalaangeduid in de Renaissance,de

(pre-lRomantiek en aanhetbeginvan detwintigsteeeuw.Hieroverbestaat
in deverschillendestudies roteovereenstemming.Hetgaatbijnadere
beschouwing om drieberuchtanti-klassiekeperiodesin degeschiedenis

van kunst;in dewoorden van Kayser:<<(...qdasI6.Jahrhundert,dieZeit
zwischen dem Sturm und Drangund derRom antik und dieM oderne.Es
sind dreiEpochen,die nichtmehran dasgeschlosseneW eltbild und die
bergende Ordnung dervorangehenden Zeiten lauben konnten.
''(Kayser

1960,p.140)ln dezedrieperioden van vernieuwing bloeidede roteske

kunsten ook de beschouwing ervan doorkunstenaars,schrijversen
Nlosofen maaktein zekerezin een bloeidoor.ln dezeperioden vond een

schoksgewijzeverschuivingvandebetekenisvandeterm 'grotesk'plaats,na
intervallen van relatievestilterond groteskekunst.

Aan degrote betekenisverschuiving tijdensdeRenaissanceisop het
momentzelfmaarweinig aandachtbesteed.Veelmeeraandachtkreeg de

betekenisverschuivingten tijdevan deRomantiek,waaraan ooklaterin het
groteskenonderzoek bijzonderveelaandachtisbesteed,om tebeginnenal
in destudievan Kayser,dieerop weesdattoen voorheteerstin degeschie-

denisuitvoerigebeschouwingen aan groteskekunstwerden gewijd,door
Hugo,RuskinySchlegel.Hetzijn dezebeschouwingen uitdeRomantiek
die'hetgroteske'naarvoren schoven alseen nieuween interessanteinbreuk
op deklassiekeesthetica,a1seen zelfstandigeesthetischecategorieen we1als
tegengesteld aan Khetsublieme'
.
De tegenstelling subliem/grotesk iseen tegenstelling waarvan de echo's

ookin standaardwerkena1sdievan Kayser(195$,Bachtin (1968)en Harp-

ham (I98z)zijn terug te vinden.Kaysersprak in hetverlengde van de
beschouwingen uitde Rom antiek behalve van 'grotesken'a1sgenreaanduiding toch lievervan 4hetgroteske'a1seen esthetischecategorie.Beide
genreen esthetischecategorie- werden doorhem begrepen a1sinbreu-

kenopde(klassieke)orde;metdienverstande,dathetgroteskenietverheft
ofoptiltuitditondermaanse,m aaronsvan dewereld 'vervreem dt'ofons
zelfsin deafgrond stort.
De pleidooien uitde Rom antiek boden aan delatereonderzoekerszoveel
m eerstofom op voorttebouw en,en zoveelm eeraanknopingspunten voor
reconstructievan de artistieke en vooraldeesthetische geschiedenisvan

groteskekunstdan dereHectiesopgroteskekunstten tijdevan deRenaissance,diezoveelminderuitgekristalliseerd en bovendien vrijwellouter
afwijzend waren.Desteinteressanterisdaarom deaan deopkomsten
bloeivan groteskekunstin deRenaissancegewijdebeschouwingvanHans
RobertJauss.lkdoelop zijn zeerlezenswaardigemaarin hetgroteskenonderzoektamelijk onbekend gebleven bijdrageuit1968;laterisdezeweliswaarook opgenom en in deverzam elbundelovergroteske literatuurvan
O tto Bestuit1980,m aardezebundel,in hetD uits,wasvoorveelEngels-

taligenmogelijkslechttoegankelijk.M eerin hetalgemeenheeftdeontoegankelijkheidvan RussischeenDuitsebronnen negatievesporennagelaten
in hetinternationalegroteskenonderzoek.Een tweedevoorbeeld isdetrage
en gebrekkige receptievan de lucide beschouwingen doorde Russische

'Formalisten'Ejchenbaum en Vinogradovvan hetgroteskebijGogol,rond
1919.

De Renjissance ende christelijke Iegitimatie

van het afzichtelijke'

Hetconcreet-alledaagse,verondersteldlelijke,afstotelijke,lageenverworpene-verschijnselendiedoordeklassiekeesthetiekwerden buitengesloten,
maarin groteske kunsten literatuureen onderkomen vonden zijn
aanvankelijk louterbeschouwd in hun antithetischeverhouding tothet
verhevene,schone,wareen goede.Dezeverschijnselen vielen buiten de
scopevan deklassiekeesthetica,oftoch althansbuiten denorm diedaarin
besloten lag.H etconcreet-alledaagse verwierfzich hierdoorm aarzeer

geleidelijk een plaatsin dekunsten en dekunstbeschouwing.HansRobert
Jausslaatinzijnverhandelingzien dat,doordechristelijkelegitimatievan
derepresentatievan hetafstotelijke(dasN:/J/c>e),hetconcreet-alledaagse
zich in deliteratuurvanafdeM iddeleeuwen gaandeweg een plaatsverwierl
en weldoordenietaan de klassiekeesthetiek gebonden nieuwe,groteske
m anierenvan verbeelden.

ln debeschouwingvanJaussstaatdeklassiekevoorstellingstraditienaast

en tegenoverdechristelijke;Jaussbehandeltzein hun wonderbaarlijke
Nebeneinander:in hunwonderlijkehistorische'naastelkaarbestaan'op dit
uniekemom entin degeschiedenisvan hetW esten.U itdeoplevendeaan-

dachtvoordeklassieken in deRenaissancewordtvolgensJausseengroteskeestheticageboren uiteen botsing tussen dezetweevoorstellingstradities.
D ezetradities,hoewelincom patibel,raakten in dezespecifekehistorische
contextmetelkaarverstrengeld.Ditleiddetotbeschouwingvan elkaarsen

(herloverwegingn ndeeigenvoorstellingswereld,ethiekenesthetiek,vanuit
watzich nuplotselingopenbaardea1seenafwijkend endeelstegengesteld,
maarplotselingdenkbaaren zelfsp//ryre/ilarvoorstellingsperspectieE
Tegen deachtergrond van dezehistorischebotsing van tweegrote representatietradities- deklassiekeen dechristelijke- steltJaussbelang in de

vraagnaardespecihek christeli
jkelegitimatievan voorstellingen van het
'lelijke'en 'afstotelijke'in deliteratuurvanafdeM iddeleeuwen.Hijstelt
belang in devraagwanneerzenietlangera1seen ontkenningvan hetklas-

siekeSchoneenGoedeworden voorgesteld (dusa1slelijk/slecht),maarals
een zelfstandige(in plaatsvan antithetische)categorievan hetconcrete
alledaagseleven,data1sdasunidealIndividuellevoorstelbaarwordtbuiten

decontextvanhetidealeen universele.Metdebestaande,(laat-lmiddel-

eeuwse,christelijke(veelalpicturale)voorstellingenvan dealledaagsewerkelijkheidkwam deklassiekevoorstellingswereld indeRenaissanceimmers
in botsing.Hierdoorkwam hethistorisch-alledaagsevolgensJaussineens
tekijk testaan a1sdasNJ/J'
//c>e,datPasweerlangzaam ,vanuitde toen
nieuwe groteskeesthetica, opnieuw a1s Darstellungswûrdig gelegitim eerd

werd.(Jauss1980,p.148)
Jaussbetoogtdatdealledaagsewerkelijkheid weliswaarallangerzelfstandigbestaansrechthad binnen dechristelijketraditie,maardatdie,
andersdan deklassieke traditie,nietovereen explicietgearticuleerdepoëticaofestheticabeschikte.Vanuitdeklassiekeopvattingen washet,doorde
gerichtheid op hetuniversele,hetboven-individueleen boven-historische,

inbeginselonmogelijkhethistorisch-alledaagseandersdan a1shetHâflicievoortestellen,dusom heta1seen f<selbstândige,d.h.nichtantithetische
Kategoriedesin derKunstD arstellbaren''op tevoeren.

TweezakenwijstJaussaana1sdeverleggersvan degrenzenvanwatin de
kunsten in demodernetijd gaandewegfdarstellungswurdig'werd gevonden.Ten eerste,datwatm en depoesisofartistieke methodevan hetgroteskezou kunnen noemen,de nieuwe,onklassiekeofaverechtsem ethode
voorhetm aken van artistiekevoorstellingen,die doorM ontaigne m et

zoveelbewonderingwerd gadegeslagen aandeschilderinzijn huis,endie
hijoverdraagtnaarzijneigen terrein,datvandeliteratuur;doordenieuwe
voorstellingsmethodewerdeen nieuwe(artistieke)voorstellingstraditie(of
tegentraditie)voortgebracht.Tentweede,datwatmen hetarticuleren van
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denieuwe,onklassieke,averechtse,groteskepoëticaofestheticakan noemen;

menarticuleertgaandewegdewenselijkheidvan deartistiekevoorstelling
van hetmarginale,onideale,concrete,alledaagseen vooralsnog ongerepre-

senteerde,hetdoelervan,deaard,demiddelen,deeffecten. Depiepjonge
poëtica die gestalte kreeg naasten weerwerk bood aan deoude klassieke

e
stheticaenaan deverjongingervan uiteindelijkbijdroeg,noemtJaussde
'
moderneM use'diedeklassiekecanon van hetschonedoorbrak.

Inmeeralgemenezin illustreertditstukjegeschiedenishetprobleem van
de representeerbaarheid van hetuitgesloteneen ongerepresenteerdebinnen

despecifiekehistorischecontextdiemethetbegin van denieuwetijd
samenhangten waarvoorhethistorische nebeneinanderen debotsingvan

tweeincompatibelerepresentatietraditiesbepalend isgeweest.Jaussmaakt
aannemelijkdathetgeen toevalisdatop ditspecihekehistorischebreukvlak,uitdebotsing van tweetradities,een nieuwegroteskeesthetiek werd

geboren.Hijnoemtditeen keerpuntin degeschiedenisvan deesthetiek
(Poetik),een ''W endepunktin derGeschichtederPoetik,an dem diese

M öglichkeitausdrûcklichformuliertundim Namen einerjetztnachzuholenden christlichen Asthetik gegen dieH errschaftdesklassisch-hum anistischen Kanonszum Programm einerneuen Epoche derKunsterhoben

wurde.''(Ibidem,p.146)
D e ontdekking7van de <grotten>met roteske kunstin hetvoorm alige

Gouden Paleisvan Neroop datheelbijzonderemomentin degechiedenis,teweten aan hetbegin van deRenaissance,heeftvoorJaussduseen
grotebetekenis:hijachtdehistorischeuitwerkingvan dezeontdekking
van beslissend belang voorde ontwikkeling van dekunsten en dekunst-

beschouwingindemodernetijd.EenzelfdegrootbelangkentookBachtin,
diede tegenstellingelitair-klassiekversusvolks-groteskuitwerktein zijn
Rabelais-studie,aan ontdekking en ontwikkelingvan degroteskeartistieke

methodetoe.(Bachtin 1968,pp.I-59,437e.
v.)Hetgeldtdaarnaookvoor

Harpham;hijheeftallemogelijkebetekenissen van hetONr dekkende
principevan groteskekunstbeschouwd.Niettem in m oetgezegd worden
datde historische en system atische sam enhangen en tegenstellingen die

hierinhetgedingzijn toch bovenaldoorJaussbijzonderscherpzinnigzijn
beredeneerd.Dathijeenhelereeksvan historischeincidentenenverschijnselen beschouwtvanuithetperspectiefvan debotsenderepresentatiecultu-

ren,waarbijdeenebeschikteovereen expliciete,oude,welgearticuleerde
enwelbekendeesthetica,en deandere- dechristelijke- aanvankelijk nog
niet,isverhelderend.Hetgeldtookvoorzijn stellingdatdelaatsteaande
wieg van de nieuwe esthetischetraditie stond,dievan beslissend belang
bleek voordelegitim atievan devoorstellingvan hetconcrete,alledaagse

leven.Hetbegrip fgeschiedenis'krijgthierdoorindenieuwetijd gaandeweg een nieuwe,concrete en alledaagse dimensie.M aken we in de vol14

gendeparagraal voordatwenaarhethuidigegroteskenonderzoek kijken,
even een zijstap naardestudievan hetgroteskein deneerlandistiek in
dejaren zeventig,dan zien wedatheteen sterkereductieisgeweestvan
dekaderswaarbinnenhetgroteskenonderzoek aan heteindevan dejaren
zestig bew oog.

Hetgroteskenonderzoek in de neerl
andistiek in de jaren
zeventig
Hetin 1:57verschenenstandaardwerkvanW olfgangKayseroverhetgroteske
in literatuuren schilderkunst,DasGroteske.SeineGestaltung inM alereiund

Dichtung,bijherdrukingekorttotDasGroteskeinM alereiundDichtung,
genootin deomliggendetaalgebieden directaanzien a1seen (compacte)
studiedie een doorbraak in hetdenken overhetgroteskebetekende.De
effecten van deinternationaalplotseling sterk toegenomen belangstelling
voorgroteske kunsten literatuurwaren algauw ook in onstaalgebied
zichtbaar.Binnen de neerlandistiek in N ederland en Vlaanderen vond
hetinternationalegroteskenonderzoek vooralweerklank in hetonderzoek

ronddeKafka-vertalerPaulvanOstaijen.KortnaKaysersstandaardwerk
verscheen destudievan de erm anisten Kai a-kennerHerman Uyttersprot,

P*van Ostai
jenenzi
jnproza(1959).In1970volgdennogtweestudies:vande
autodidactRobertSnoeck,Paulvan Ostat
jen,desatiricusenDebendevan
destronk(1970),dieveeleerdesatirischedandegroteskeaspecten belichtte,
een benaderingwaartegen E.M .Beekm an,in de tweede studieuit1970,
8

zichexplicietverzette.ZijneigenHomeopath /.
/'r& Absurd.r>eGrotesque
inPaulvan Ostai
jenîCreativeProsewasdeeersteVan Ostaijen-studiedie
exclusiefaandegrotesketekstkenmerkenvanhetgroteskeprozawasgewijd.
Destudiewasnieuw en bood een modelvoorverdergroteskenonderzoek in

onstaalgebiedindezejaren.
Doelvan Beekm an washetoplossen van de interpretatieproblemen waar-

voorVan OstaijensondergewaardeerdeverhalenbundelVogelvri
j(I9z7)en
zijn anderegrotesken delezersplaatsten.Beekmansaanpak iskenmerkend
voordebenaderingvan groteske literatuurbinnen deneerlandistiek in die

jaren.Zijnstudiekenteensçeçkformelegerichtheid.Dehoofdmootvanzijn
boekwordtgevormddooreenanalysevan deverhaalvorm en destijlvan
Van Ostaijen.Beekmanlietzien dat,hoewelde rotesken invorm en stijl
sterkafwekenvande(realistische)roman,dezezich toch goed lieten interpreteren en waarderen,ondankshun ongewoonheid en tegen een zekere

miskenningervan in.(Beekman 1970,pp.I8,7z,85)Doelvan Beekman
wasdan ook doorinterpretatie aan deherwaardering ofopwaarderingvan

degroteskenbijtedragen.
Van Ostaijensgrotesken gelden in Nederland en Vlaanderen sindsde

publicatievan Beekmansboek a1sprototypen van groteskeverhalen.N iet-

temin isdatnietderedendatik hierbijdezestudiestilsta.W aarhetmij
hierom gaatisdatBeekmansstudiequauitgangspunten,doelstellingen en
aanpak desporen draagtvan debenaderingvan deergocentrischetekstin-

terpretatie,dieindeneerlandistiekvan dejaren zestigopkwam enbijvoorbeeld in deVerenigdeStaten,waarBeekman a1sneerlandicusextra muros

wasaangesteld,allangerschoolmaakte.Beekmanschreefzijn boekonmiskenbaartegen de achtergrond van hetEuropesegroteskenonderzoek en

daarbijwashija1sVlaminggoedbekend metdeVanOstaijen-studie,maar
verderwashijin zijn alledaagseuniversitaireleven omgevendoordetoen
nog sterketraditievan hetNew Criticism,dieoverigensnietveellateronder
vuurkwam teliggen,onderanderedoorhetspraakm akendeAgainstInterPretation'van Susan Sontag.
In retrospectiefwaren de autonomiebewegingen in dezin van M aatje
bepalend voordeformulering van dittypegroteskenonderzoek.Hetwaren

dejaren van bloeivandezogehetenautonomiebewegingen indeliteratuurwetenschap,ook in Nederland,waarde ergocentrischebenadering werd

bepleitin hettijdschriftM erlyn (I96z-I966).Kenmerkendvoordezetoen
nieuwebenaderingwasdat,in overeenstemmingmetdetijd,naarallerlei
aspecten van de<vorm 'of<structuur'werd gekeken ten batevan deinterpretatie.Daarom ging de aandachtveelaluitnaaréén gedichtofrom an
ofverhaal,waarvan deverondersteldespecifeke betekenissamenhangweïd
geproblem atiseerd.Detoenm aligebeschouwingen hadden vaak een uitgesproken fformeel-linguïstisch'aanzien.De gerichtheid op de interpretatie

van detekstgolda1sdebelangrijkstevernieuwingbinnen deneerlandistiek
vandezejaren.
O ok het groteskenonderzoek dat binnen deze specifieke context in

deneerlandistiekgestaltekreeg,pastezich zo goed mogelijk aan aan de
nieuwekaders,uitgangspunten,doelstellingen en m ethoden.Grosso modo
gold dusdevraag naarde betekenisvan de 'groteske vorm ',gedehnieerd

aan dehandvan bepaaldeafwfkendefformele'kenmerken van stijl,verhaalvorm en genre,a1sde centrale vraagstelling van hetonderzoek.D e
vaststelling van despecifeke betekenissamenhang ofwelde interpretatie
washetdoel.
H etgroteskenonderzoek onderscheiddezich OPaldezePuntennietfunda-

menteelvan deanderebenaderingen in dezezelfdetijd.Alleen hetobject
vanonderzoekonderscheiddezichwe1van watin dehoogtijdagenvan de
tekstinterpretatiedoorgaansop desnijtafellag.Terugblikkendishetprobleem daarvanechterdatgroteskekunsteenspecifeke,afwijkendeverhoudingtotdepraktijkvanhetinterpreteren en begrijpenonderhoudt,zoalsin
hetlateregroteskenonderzoekmetklem naarvoren isgebracht.(Harpham
I98z)Dezebijzonderheid kwam in hettoenmaligeonderzoek echterniet
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aan bod.D einterpretatiezell gerichtop hetvaststellen van debetekenis,

zatdeanalysevan en dere:ectieop deinterpretatiepraktijk én devooronderstellingen die eraan ten grondslag lagen in deweg.H etzelfde gold
voorde reHectie op de negatievewaardering voorgroteskeliteratuur:die

bleefachterwege.Dat'teksten'(in determen van dietijd)dieals'grotesk'
werden aangemerktweerstand boden aan de toenm aligeinterpretatieprak-

tijk,aan waarderingen literair-historischeetikettering,waseen probleem
datgeen aandachtkreeg.Allevragen die deze situatiehad kunnen en wellichtook had moeten oproepen - zoalsvragen naarde uitgangspunten

dieaandetoenmaligeinterpretatiepraktijkten grondslaglagen en vragen
naarderelatievanditspecifekeobjecttotdetoenmaligeliterairetraditie
vielenbuitendebeperkterescopevanhettoenmalige,vrijwelexclusiefop
-

interpretatiegerichteonderzoek binnen deneerlandistiek.

Pogingen totde form ulering van een 'm etapoetics'van
het groteske in hethuidige onderzoek
H etrecenteregroteskenonderzoek,ingezetdoordealgenoemdeH arpham ,
behelsteen breuk m ethetautonom istisch georiënteerde onderzoek,met
deexclusievegerichtheid op interpretatie,m etcriticism a1salfaen Onqega
van onderzoek.Centraalin Harphamsgedachtegang- en hijbouwtwat
ditbetreftvoortop Kayseren Bachtin - staatdeaanname datgroteske
literatuurin een averechtseverhoudingstaattotdevoorstellingstraditie.Dit
iseen dispositiediegrotegevolgen heeftvoordereceptievan dittypekunst.

Dezekunstsluitnietaan bijdeverwachtingenvanlezersen critici(diezich
plotseling koorddansersop een slap koord plegen tevoelen,om hetbeeld

van Kayseraan tehalen):zijworden immersgeconfontreerdmeteen type
voorstellingen datzijnietkennen ennietgewend zijn en,hoewelkenners,
toch nietgoed onderweten tebrengen.
Deze verwarrende m aar karakteristieke,Kaverechtse'dynam iek in de

receptievangroteskekunstheeftHarpham in hetcentrum van zijn studie
geplaatst.Demerkwaardigereactieserop probeerthijineersteinstantiete
begrijpenen teverklaren.Heteerstepuntdathijdanooknaarvorenbrengt
in zijn boek isdatwieverwachtdatachterdeaanduiding'groteskenonderzoek'een m in ofm eerm assieve en hom ogeneeenheid aan studiesschuilaatyW aartussen een hogem ateVan Overeenstem m ing in tlitgangsptlnten

enwerkwijzen bestaat,zoalsinonderzoektochgebruikelijkis,totaalbedrogenuitkomt.Kenmerkendvoorhetgebiedis(zoalsiedereenondervindtdie
ditgebied betreedt)eerderhetoverweldigendeaantalstudies,waartussen
een zeldzaam gebrek aan overeenstemm ing bestaat.Destudiessteunen op
een buitensporigehoeveelheid voorbeelden,auteurs,kunstwerken en perio-

den,waartussengeendwingendeovereenkomstenlijkentebestaan.

H arpham heefta1s eerste ditprobleem nietgenegeerd,m aar hetgeanalyseerd.Hijopentzijn boek dan ook m ethetprobleem datonder-

zoekersop ditterrein bekendza1voorkomen:hetismoeilijkom hetgebied
afte bakenen,om voorbeelden te vinden van groteske kunstdie 'truly

exemplary'zijn,en zelfsom destudiesvan groteskekunsttevinden die
m en,om vertrouwd te raken methetonderzoeksterrein,absoluutgelezen
zou moeten hebben,zoalsop demeesteonderzoeksterreinen toch gebrui-

kelijk is.Hijnoemtweliswaardestandaardwerken van Kayseren Bachtin,maarongebruikelijkisdan tochweerdatdezetweestudies,hoewelze
beidegrondigen goed doordachtzijn,erinslagen elkaarop 'vrijwelieder
Punt>tegen tespreken.9

Kijken naarhetkijken naargroteske kunst
H arpham schreefveelvan detegenspraak in het roteskenonderzoek toe
aan de specifieke tegendraadse verhouding van deze kunsttotde lees-

ofkijkconventiesvan een bepaald moment;in ietsruimerezin:van de
historisch gezien steedsveranderendeconventiesdiehetweergeven van de

werkelijkheid doorkunsten hetrecipiërenvan dezekunstdoorkijkersen
lezersreguleren.Kunstdieals<grotesk'wordtgeoorm erkt,schepteen situatie

diederecipiënten verwart,en dittemeeromdatzijzich hunongewone
positieten opzichtevanhetkunstwerknietbewustzijn.Harpham legdedit
probleem uitaan dehandvan hetbeeld van Nabokovs'nonnon'.

Hetprobleem van hetkijken naargroteskekunstvergeleekHarpham met
hetkijken naar'nonnons',diedoorNabokovzijn beschreven in Invitation
toaieiea#jarals''absurdobjects,shapeless,pockmarked,mottled,knobby
thingswhich,when placed before adistorting m irror,becom ehandsom e

andsensible.''(Harpham I98z,p.zI)Harpham interpreteerdeditalsvolgt:

Thenonnonscouldbesaidtostandfor,/Jetext,orr>earti
factitsel
f;
r/pemirroris,/Jeactofinterpretation.Allinterpretationdis
hkures
r/p:arti
factby rearrangingit,takingelementsoutoftheircontexts,
andplacingr>,rain newjuxtapositionstooneanother;butittakes

anonnontosee/>ardistortion.F>:handsomeandsensibleform
weseein ,>emirroris,quitesimpl
y,meaning- a recreation //'
r>e
textaccordingto,>edemandsofdesign orpattern,formalqualities
w/Jjc>areprerequisitrsforanysenseofsignihkance.(Ibidem)
.

Erziteen verraderlijkedubbelheid inditbeeld:hetimpliceerteen onderscheid tussenhen diekijken naardeKnonnon'en hen dieki
jkennaardit
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nonnon'en dereconstructieervan tot'handsome and sensible (thingq'.De
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laatsten(wetenschappers,totwieHarpham kanwordengerekend)bestuderen
dereceptievan dezekunstdoordekritiek (<kritiek'wordtbedoeld in de
m eestruim ezin van hetwoord,metinsluitingvan detekstinterpretatie;

ook:criticism).De'nonnon'zelfisdusnietprimairenexclusiefhunobject
van onderzoek,zoalsvoorde criticien de interpreten aliasonderzoekers

in dehoogtijdagenvan deautonomistischeofergocentrischebenadering
vanliteratuur(onderwieE.M .Beekman).Defnonnon'isslechtssecundair
en indirectobjectvan hetgroteskenonderzoek datzichzelfbegrijpta1s
onderzoek naar de eigenaardige,tegendraadse relatie van deze kunst
methaarrecipiënten:om datereen 'nonnon'nodig isom die relatieop
metaniveau tekunnen bestuderen.
ln tegenstelling totde groteskenonderzoekersdie zich in depositievan

critici(enkijkersoflezers)manoeuvreerdenenproblemenbijhetbegrijpen,
onderbrengen en waarderen van groteske kunstervoeren,brachtH arpham

tweetypen problemen naarvoren.Teneerste,hetinterpreteren,begrijpen
en inpassen van dezeafwijkendekunstblijktproblematisch;ten tweede,
ditprobleem vraagterom verklaard en begrepen teworden;ditveronder-

stelthetinnemenvan een metaniveauten aanzienvan dereceptie(kritiek,
interpretatie),zijnde hetgebiedwaarindeproblemenzich manifesteren.
M etbetrekking totheteerste:deverwarring op hetprim aire niveau van

hetkijken naargroteskekunstiskeerop keergearticuleerd in deloopder
eeuwen.Nietvoornietsishetgroteskekunstwerk vaak aangeduid a1seen
chim aera,een monstrum ,een m engvorm ,een hybridevorm,een samen-

voeging van dingen dienietsamengevoegd kunnen worden,eenJanuskop,een onding,een non-ding,een incompatibelding datzich nietlaat

inpassen,een ongerijmdheid.Harpham typeerdegroteskekunsta1sdisproportionele,afwijkende,abberante,atypischeK<nonnon -versionsofthe
conventional''.(lbidem,pp.zz-z3)Hijkarakeriseerdegroteskekunstwerken op een verhelderendewijzea1soninpasbare,'pokdalige',averechtse
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versiesvan conventionelevoorstellingen diezich stilzwi
jgendtegenconventionelewaarnemingverzetten.Ditbehelsdeeen doorbrekingvan decirculaireredenering dienaKayserdeinterpretatieprakti
jkwasbinnengeslopen:

jen)iskrotesk)ipsofactoiskrotesk'
.
'werk:la
Arcimboldo(ofpaulvanOstai
Arcimboldo(ofpaulvanOsatjen).

M etbetrekking tothettweede;het rotere belang van Harphamsbenadering voorhetgroteskenonderzoek schoolerechterindathijeenonderscheid maakte tussen hetniveau van de receptie en hetm etaniveau ten

opzichtedaarvan in onderzoek.Hierdoorschiep hijeen nieuw kadervoor
de studievan de omvattendeproblem en die zich voordeden in de prak-

tijkvandeinterpretatieen diehetgroteskenonderzoek totdan toezozeer
hadden beheerst.Hijdefnieerde<grotesk'nietlangerin termen van de
veronderstelde im m anente,boven-historische,formele kenm erken van

hetgroteskekunstwerk.Hijplaatstedaarentegen dehistorisch en normatiefgeladen waarnem ing van groteskekunsta1seen specifek probleem in

hetgroteskenonderzoekin hetcentrum van deaandacht.Dezewijzevan
conceptualiseren van hetprobleem waarvoorgroteske kunstde criticien

onderzoekersplaatst,veronderstelteen duidelijkebreukmetdeessentialistischebenaderingvan kunst.

Conclusie
Kayserschreefin debevindingen van zi
jnboekoverhetgroteske,dat,oogin
oog m etgroteskekunst,de 'Kategorien unsererW eltorientierungversagen'
.

Harpham heeftdezeredeneringdoorgetrokkeninzijnstudieOntheGrotesque
en hijlaatziendatdegebruikelijkecategorieën en onderscheidingen van
dekunstbeschouwing hetalshetwareKbegeven'wanneerpogingen worden

ondernomenom dezetoetepassenopgroteskekunst.Groteskekunstblijkt
onvoldoendecompatibelçezijnmetdegebruikelijketermenenbegrippenvan
dekunstbeschouwing.H ierdoorkom en debeschouwersvan hetgroteskein
aanvaring m etde uitgangspunten dieaan de conventionelebenaderingen,
begrippen en routinesvan dekunstbeschouwing ten grondslag liggen:met

deapriori'svan hetdenken overkunst.Daarinblijktstilzwijgend een norm
besloten te liggen.D e bekende begrippen uithetonderzoek,waaronder

OgCnSChiJ
'nlijkneutraletermena1sKtekst'y<auteur'y'stijl',<vorm'en'betekenis'y
zijn implicietpoëticaalgeladen,zoalsblijktwanneerdeze afwijkende,
groteskekunstermeein aanvaringkomt,doordatdezekunstafwi
jktvan
dersthetischeen normatieveuitgangspunten dieaan dekunstbeschouwing ten
grondslag liggen.De studievan deze botsing van esthetische en poëticale

uitgangspunten,dieinhetgroteskenonderzoekzogoedgestaltekankrijgen,
draagtbijaan deformuleringvan een metapoeticsalsgrondslagvoorhet
onderzoek naarkunst.

Annievan den Oeverisverbonden aan de

VakgroepNederlandsvandeRijksuniversiteitGroningen.Zijdeedonderzoeknaar
hetgroteskein deliteratuur.Zijpromoveerdeop een onderzoeknaarF.Harmsen
van Beek en hetgroteske.D aarvan ver-

scheenvorigjaareenhandelseditiebijde
BezigeBijonderdetitel<Fritzi>en >er
groteske(Amsterdam,zoo3).
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Heidegger

Lyotard

Derrida

T U S SE N B E ID E :
differentie,interm edialiteit,en het
w ondervan het m onom edium
Van Heideggertot De Saussure tot Derrida.Van een rotsvast
geloofin de eenheid van identiteit naareen alles-problem atiserende nadruk op verschil,of:differentie.Vooreen iederdie zichzelfw eIeens verloren is in de kluw en van hetdenken dat in de

jaren zestig voornamelijk in Frankrijk opkw am ,volgthiereen
beknopte introductie in hetdifferentie-denken.W aar Heidegger
het identiteitsbeginselop z'n kop zette,doet Brillenburg W urth

datineenvergelijkbare beweging methetbegrip interm edialiteit.
Kiene BrillenburgW urth

Hedendaagse Franse theoreticiroepen in Nederland vaak en veelweerstand

op.Ze schri
jven moeili
jkoverzaken die nauweli
jkste bevatten zi
jn,spelen
maarwatinde rondte mettaalenondermijnentradi
tionelewetenschapsidealen.Ookgeven zeaanl
eidingtotwonderli
jke performancesop wetenschappeli
jke congressen.Zo maakte ikeenaantaljaren geleden een Iezing mee
van de Canadese wetenschapsterGeraldine Finch.Geïnspireerd doorhet

werkvanJacquesDerrida dreigdezijzichzelfte verliezen ineenopsomming
van Engelsewoordendie eindigdenop -ction.AIs klapop de vuurpijlzong
zijtenslotte in hetGregoriaans.Op datzelfde congressprakeen Servische
vrouw eveneens uitnaam vanJacques Derrida hetvoornem en uitde cultuur-

wetenschap in hetalgemeen,ende muziekwetenschap in hetbijzonder,in
termenvan fracta/steherzien.Hoedatprecies inzijnwerkzoumoetengaan,
ismijnooithelemaalduidelijkgeworden,maarterillustratieprojecteerde de
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beam ereen reusachtige bloem koolachtige die verrassend achterhethoofd
van de spreeksterronddoolde.Helaas is Derrida ernu nietmeerom te reflec-

terenop ditsoortopmerkelijke imi
tatiesentoe-eigeningen.
Die w eerstand dus - w aarzou ze toch vandaan komen? En w atw iIze
precies w eren? Nietde Franse filosofie aIs geheel.W ant 'Frans'staatin de
contextvan deze weerstand voorfilosofen die iets hebben m et 'verschil'.
Afgezien van Derrida,gaat hethierom m ensen als Gilles Deleuze,Luce

Iragaray,MichelFoucault,ofJean-FrançoisLyotard die vanafdejaren zestig
vandevorige eeuw hetW est-Europesedenkeningrijpend hebbenverstoord
('Postm odern'w orden ze ook w eIgenoem d,ook alheefthetgrosvan deze
filosofen geen enkele affiniteitm etde opgew ekte relati
viteitsideologie van

het postm oderne denken).W atis precies het'verschil'datdeze filosofen
bezighoudt? ls hetw el'iets',zoals w e dingen die w e om ons heen kunnen
zien 'iets'noem en? En w atmoeten w e m etdat'verschil'wanneerhetgaat
om Ii
teratuurenandere kunstvormen?Ditzijngro'tevragen- te grootvoordit
artikel- en ik maak ze hierdan ook kleinerdoor verschil'(ofbeter:differen-

ti
e)specifiekinte zetten vooreen analyse van hetconceptinterm edialiteit?

W aarom 'verschil'metintermedialiteit?Intermedialiteitis de Iaatste jaren
een populairconceptgebleken,datechterm etw einig zorgvuldigheid wordt

gebruikt.Ondanks een aantalgrondige studies uit(voornameli
jk)Duitse
kokerz#wordt'intermedialiteit',ten eerste,(te)algem een gebruiktaIs 'relatiestussen de kunsten',ten tweede,(te)beperktgebruiktals 'relaties tussen
w oord en beeld'(ekphras/
'
s)en,ten derde,te pas en te onpas verw ard m et
'm ul
timedialiteit' In heteerste gevalis interm ediali
teitzo uitgerekt,ofbreed
gem aakt,dat het niet meerte hanteren is aIs een analytisch instrum ent.

'Relatiestussen de kunsten':zijn datstatische verbanden,ofjuistspeelse
interacties,associati
es,ofverw antschappen? In hettw eede gevalwordteen

specifieke dynam iek tussen tw ee media (w oord en beeld)op een oneigen-

Iijke manieralgemeen gemaakt(zodatinderdaad hetgrosvan de vergelijkende mediastudies nietvoorbi
jdeekphrastische horizon kijkt).In hetderde
gevalwordteen belangrijkverschiltussen inter('tussen','temiddenvan')en
m ulti('veel','meervoudig')overhethoofd gezien - hoew elde twee elkaar
raken in de etym ologische betekenis van het prefix 'inter'aIs 'samen' Dit
verschiltussen 'inter'en 'm ulti'roepteen interessante vraag op:w anneer
is ersprake van een 'tussen'-m edialiteit,veeleerdan een 'meervoudige'
m edialiteit(zoals dathetgevalis in hetcom bineren van verschillende m edia,

bi
jvoorbeeldinoperaoffilm )?
In dit artikelgeef ik een antwoord op deze vraag m et behulp van het
'Franse'differentiebegrip.M et de Rotterdam se filosoof Henk Oosterling,
m een ik datditdi
fferentiebegrip inzichtkan bieden in hetspecifieke,m aar

even ongri
jpbare,'tussen'van hetintermediale.(Oosterling 2000)Anders
danOosterling richtikmijhierbijechternietop hetinteractieve enzelfsethische aspectvan intermedialiteitaIs een 'tussen'van hetzijn:een tussenruimte waarin (affectieve)menseli
jke rel
aties- bemiddeld doorde zintuigen
en de daaraan gekoppelde m edia - totstand kom en.3De interactivi
teitw aar
Oosterling hetoverheeft,w iIik daarentegen representeren aIs een dynam iek

tussen mediaonderling.Meerin hetbijzonderzaIikhetintermedialeopvatten aIs een kracht,ofbew eging,die monomedialiteit(waarm ee ikde - veronderstelde - unieke identiteitvan één specifiek m edium bedoel,zoals taal,

beeldofgeluid)pasmogell
jkmaakt.M onomedialiteit,zo Iuidtmi
jnstelling,is
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in de m oderne W esterse kunsten steeds heteffectgeweestvan een intermediale besmetting ofvervuiling -juistwanneerdie kunstenzichzo 'puur'

en 'autonoom'mogelijkopstelden.Deze besmetting (die ikeen oorspronkeli
jke besmetting noem )plaats ik hierbinnen de kaders van de differentie
zoalszijdoorMartin Heideggeren Derrida isdoordacht.

Verschildatv66rhetzelfde kom t:
M artin Heideggeren Jacques Derrida
Inhettraditionele W estersedenken is'verschil'of'differentie'alti
jd Iijnrecht
tegenover'hetzelfde'en 'identiteit'geplaatst.Je hebtdingen die hetzelfde

zi
jn,en dingen die daarvan verschillen,je hebteenzelfde soortofgenus
(bi
jvoorbeeld een diersoort)metonderlingverschillendeonderdelen (zoalsje
binnenhetdiersoort'hond'verschillende hondenrassenhebt),ofje hebthet
'eigene'(watbijjezelfhoort)en hetdaartegenovergeplaatste 'on-eigene'
(watnietbijjezelfhoort).AIdeze betekenissen van 'differentie'en 'identiteit'gaan uitvan een tegenstelling tussen de tw ee (wat hetzelfde is,kan

nietverschillenen vice versaj.Belangrijkernog:wat'hetzelfde'is,wordtin
hettraditionele W esterse denken steeds aIs basis of uitgangspuntgenomen
ten opzichte van datwat'anders'of'verschillend'is.Eerstwas eri
dentiteit

samenessofeigenheid- en daarnapaseenafgeleide ofafwi
jking daarvan:
eerstwaserdewerkelijkheid,daarnade schi
jn,eerstwaserdekern,daarna

-

een verstrooiing daarvan,eerstw as ereen origineel,daarna een reproductie,
eerstw as ereen ik,daarna een niet-ik,enzovoorts,enzovoorts.

De Duitse filosoofM artin Heidegger(1889-1976)brachtditkeurige onder-

scheid echteraan hetwankelen in één vande belangri
jkste teksten uitde
m oderne filosofie:Identitâtund Differenz (1957).Deze tekstbestaatui
ttw ee
lezingen,'DerSatzderldentitàt'en 'Die onto-theo-logische Verfassung der

Metahpysik'
,waarin Heideggernadenktoverrespectieveli
jkhetidentiteitsbeginselen datw atditidentiteitsbeginseluitslui
t:differentie,verschil,ofonderscheid.Ikzalhi
eralleen kortingaan op een fragm entuitde eerste Iezing.
In 'DerSatz der Identitàt'opentHeideggerm et een positiebepaling ten
opzichte van de 'wet'van de identiteitzoals die wetin de W esterse filosofie

alti
jd isgesteld:A = A.Dezeformule,zo steltHeidegger,'druktde geli
jkheid
vanA enA ui
t'(immers:A isgell
jkaanA).(Heidegger2001,p.13)Geli
jkheid,
zegtHeidegger,Iijktin ditverband twee termen te veronderstellen:de ene
A is gelijkaan de andere A.De formule A = A zou dan neerkomen op een
(nieterg zinvoll
e)vergeli
jkingtussen twee elkaargeli
jkende termen.Volgens
Heideggerreiktde am bitie van deze form ule dan ookverder.W atze ei
gen-

IijkzeggenwiIis:'A isA,datwiIzeggenA isA hetzelfde.''(Ibidem)Ofnog:
''m etzichzel
f is elke A zelfhetzel
fde'' (Ibidem ,p.15)Di
tbetekent,dathet
traditionele identiteitsbeginselhetidentieke - datw atm etzichzelfsam en-

valt,metzichzel
fhetzelfde is- wilui
tdrukken.Di
tbeginselstelt(Ietterlijk)de
eenheidvan identi
tei
t.
Dan is ertoch iets geks metdat identiteitsbeginselaan de hand.AIs dit

beginselnamelijkgebaseerd isop eenheid en zelf-genoeg-zaamheid ('met
zichzelfiselke A zelfhetzelfde'),dan blijfthetop zi
jn minstopmerkeli
jkdat
w e hetene (het identieke)alleen m aarm ettwee term en (de ene en de
andere A)kunnen denken.M eernog:datwe hetene alleen m aarkunnen
denken via een verdubbeling (A = A).Deze verdubbeling wordtoverigens al
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gesuggereerd in hetLatijnse idem.datookherhaling ofverdubbeling betekent.Zo bezien,steltHeidegger,drukthet'is geli
jk'-teken van de identiteitsformule eenbemiddeling van een verschilui
t.W anneerje zegt'
A = A',
vooronderstelje eigenlijkeersteenverschiltussen de ene en de andere
A,om vervolgenste zeggen datze gelijkzijn.(Ibidem,p.39)Het'isgelijk'teken Ii
jktop deze maniereen breukte verhullen die in de formulevan het
identieke schuilt- een breuktussen de ene en de andere A die aIs hetw are

gelijmdwordtmetdebemiddelingvandeeneA doordeandere.Aldusblijkt,
dathetidentieke helemaalzo zelfgenoegzaam nietkanzi
jn.Ze is heteffect,
ofhet resultaat,van de bem iddeling van een verschilLin het'hart'van de
identiteithui
stde differentie.
Ditverschilin hetidentieke w as v6drHeideggerook algesignaleerd door

de Duitse Idealisten,zoals Johann Fichte (1762-1814),Friedrich Hölder-

Iin (1770-1843)en Novalis (1772-1800).4Bijdezefilosofen endichters ging
hetvooralom hetverschilin de identiteitsform ule Ik = Ik (en zoals Hölder-

lin opmerkte,kan ik nietzeggen 'Ik= Ik'zonder(reedsaltijd)een verschil
tussen de ene en de andere 'Ik'te denken- een probleem dat,naarmijn
m ening,is ingeschreven in hetdubbelgangerm otiefvan de griezelverhalen

ofGothics ui
tde Rom antiek).Na Heideggerwas hetvooralDerrida - en,op

eenandere manier,Deleuze -die hetzijne dachtovereen (oorspronkelijke)
differentie die voorafgaataan (de illusie van)hetene of identieke.Ik zaldi
t
hierproberen ui
tte leggen aan de hand van een vroege kw estie uithetwerk
van Derrida:hettalige teken.

In onzecul
tuurkan alles- woorden,beelden,klanken,geuren,objecteneenteken zi
jn,voorzoverdiewoorden,beelden,klanken,geurenofobjecten naariets anders verwi
jzen ofvooriets anders 'staan' Hiermee wordt
directduidelijkwatdefunctie isvaniederwillekeurig teken:hettekenkomt
inde plaatsvanietsanders.Dit'andere'kanietsabstractszijn (zoalshetidee
'liefde'en hetteken T datw e hiervoorgebruiken),of iets concreets (zoals

hetbeest'hond'en hetwoord honddatwe hiervoorgebruiken),maaralti
jd
is ze afw ezig,w aarhetteken aanw ezi
g is:de laatste neemtsteeds de plaats
in van de eerste.Ditw iIniet zeggen dat ik hetw oord 'hond'alleen maar
kan gebruiken wanneermi
jn hond ernietbi
jis,maardatde functievan het
woord 'hond'- aI
seenteken-juistis,hetbeest'hond'te substitueren in de
wereld van de taal.In dfe wereld is hetbeestafwezig,en functioneerthet

teken'hond'bijdegratievandeze afwezigheid.
DeZwi
tsersetaalfilosoofFerdinand de Saussure (1857-1913)- hijdoceerde
tussen 1906 en 1911 zijn beroemde Cours de Iinguistique générale aan
de uni
versiteitvan Genève - stelde datde betekenis van tekens (ofze nu

abstracteofconcretezaken representeren)alti
jdconventioneelofarbitrairi
s.
Tekens kri
jgen pasbetekenis binnen,ten eerste,de regels vande taalen,
ten tw eede,allerleiculturele codes en conventies waarbinnen ze 'w erken'
offunctioneren.Anders gezegd:de betekenis van tekens hangt nietafvan

de dingen waarze voorstaan (die dingen zijn,metanderewoorden,niet'in
zichzelf'betekenisvol),maarvan de taalregels en de culturele conventies die

zinvollecommunicatiemogelijkmaken.
M aar:w atis dan precies een teken?Volgens De Saussure bestaan tekens
uittwee com ponenten:een betekenisdragerofbetekenaaren een concept

ofbetekende.AIsje hetsymboolT neemt,dan isditsymboolde 'drager'
(de betekenaar)van hetidee 'liefde'(hetbetekende):hetidee Iiefde kunnen
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we communicerenvia hetvisuele plaatje #.Di
tvoorbeeld laatzien dateen
betekenaarietsis datwe kunnen waarnemen (nameli
jk:eenplaatje datwe
kunnenzien),terwi
jlhetbetekendeeenideeofmentaalconceptis(namelijk:
hetabstracte idee 'Iiefde').Hetidee 'Iiefde'kunnen we echterook comm uniceren via hetwoord Iiefde,datwe kunnen horen (w anneerhetw ordtuitgesproken),ofzien (w anneerhetis opgeschreven).Ditw oord bestaatuitde

fonemen/1/,/i/,/e/,/f/,/d/en/e/.Samen vormen zijhetklankbeeld/I
/i/e/
f/d/e.Ditklankbeeld (datwiIzeggen:hetfysieke ofzintuiglijkwaarneembare aspectvan een woordtnoem de De Saussure de betekenaar.Hetbetekende was volgens hem hetidee 'Iiefde'dat(via talige codes en conventies)
verbonden i
s metdatklankbeeld (de betekenaar)pl/i/e/f/d/e.
Nu is 'Iiefde'een abstractbegrip:hetis geen ding datw e kunnen aanwi
jzen,
zoalswe een boom ofeen hond kunnen aanwijzen.Toch was hetvolgens

De Saussure zo,datöök hetklankbeeld b/o/o/m of h/o/n/d nietde (fysieke)
drageris van het ding boom ofhond.Ditklankbeeld is de dragervan het

concept'boom'of'hond'#
'van de voorstelling die we bij'boom'of'hond'
in onshoofd hebben.W anneeriktegen eencollega zeg:'mijn hond blafte
tegeneenpoes die inde boom zat'danzijnnochdie hond,noch die poes,
nochdie boom directaanwezig- hetiszelfsnietnodig datmijn collega die
hond,poes,ofboom ooitgezien heeftom te kunnen begrijpen watikzeg.
W anneerik hetheb overeen hond,w eetiedereen datikeen beestmetvier
poten bedoeldatkan blaffen,daarvoorhoefikniette wachten totdatereen

hond voorbi
jkomt,Onze mentale voorstelling ervan volstaatdan ook om
communicatie mogeli
jkte maken.Daarom zeggenwe datdebetekenaarh/
o/n/d aIs betekende de m entale voorstelling 'hond'heeft- en niethetbeest

zelf.Samenvormenzijtweekantenvandezelfdemedaille:hetteken.
De relatie tussen betekenaars en betekenden,zo stelde ikhierboven,is arbi-

trair(gebaseerd op de w etten van taalen culturele conventies).Ditverklaart
echternog niethoe de identi
teitvan tekens w ordtbepaald.Inderdaad,dat
ik hetteken 'hond'gebruik vooreen beestop vierpoten datkan blaffen,en
niet'paard'#
'w ordtbepaald doortalige conventies.Ditverklaartwaarom ik
niet'paard'm aar'hond'gebruik.Ditverklaartechternog niethoe hetteken

'hond'zijneigen identi
teiten- in relatie hiermee- betekenisverkrijgt.Het
antw oord op deze vraag is even sim pelals verrassend:doorhetonderlinge
verschiltussen betekenaars.Ik Iichtdittoe aan de hand van drie klankbeel-

den:m /a/a/g,z/a/a/g,k/r/a/a/g.Hetzijn hiersteeds de klankverschillen
die deze drie betekenaars van elkaaronderscheiden (datw iIzeggen /m/,/
z/en /kr/).Zoals w e hierboven zagen,zijn deze betekenaarsonlosmakelijk
verbonden metbetekenden.Ditbetekentdateen verandering in de beteke-

naaronvermi
jdeli
jkeenverandering in hetbetekendetotgevolgzaIhebben.
W anneerje zegt'ikdronkeengatin mijn kraagen kreeg daardoorlastvan
mi
jn maag',dan weetikopbasisvande speci
fieke klanksamenstelling van
respectievelijk'kraag'en 'maag'dathetin heteerste gevalom een onderdeelvan een kledingstukgaaten in hettweede gevalom eenorgaan.Blijkbaaris hetzo dathetverschiltussen w oorden ofklankbeelden steeds een

anderebetekenismogelijkmaakt.
Hieruitvolgt,datbetekenis nietalleen totstand komtdoorde correlatie

tussen betekenaaren betekende (datw iIzeggen:doorm iddelvan tekens),
maarook het effect is van een systeem van verschillen.Deze verschillen

lijken volstrektwillekeurig (de reden waarom we 'kraag'vooreen onder26

deelvan een kledingstukgebruiken en 'maag'vooreen orgaan is tenslotte

arbi
trair),maarzijzi
jn hetdiede identi
teitvan een tekenbepalen:'maag'is
'm aag'in hetverschilm et 'zaag'en 'kraag'.Betekenis is daarom differentieel.niet referentieelvan aard:betekenis wordtbepaald doorde relaties en
verschillen tussen betekenaars,nietdoorde conceptenw aardie betekenaars

aan gekoppeld zi
jn.Uiteindelijkzijnhetdeverschillen die hethem doen.Ik
herken 'hond'alleen in hetverschilm etde betekenaars 'stond'en 'm ond';

de verschillen tussen /h/,/st/en/m /m aken hetverschilin identi
tei
ten bete-

kenismogeli
jktussen'hond''stond'en 'mond'.
Hiermee ben ikeigenlijk weerteruggekeerd bijHeideggers filosofische
standpuntdatverschil(logisch)voorafgaataan identiteit:de identiteitvan

eenteken wordtnietbepaald doordatgene waarditteken naarverwijst,
m aaris heteffectvan een bew eging van verschiltussen betekenaars.Ditis
ook de posi
tie van Derrida m etbetrekking tothetteken in De Ia gram m ato-

Iogie (Derrida 1967).Derrida radi
caliseerde de tekentheorie van De Saussure
doornietall
een hetarbi
trari
tei
tsprincipe te huldigen,m aarooken vooraldoor

de mogelijkheid (endetraditionele prioriteit)vaneen 'voorafgegeven'betekendeteondermi
jnen.ZoalsPaulMoyaerthetuitlegt:
Hetbetekende gaatIvolgensDerrida)nietm eervoorafaan de betekenaan m aarwordtgearticuleerd vanuiteen differentieelnetwerk

van betekenaars.Hetbetekende verschl
jnth/ec aldus Derrida,in
hetdifferentieelintervaltussen betekenaars en is heteffectvan
een differentie tussen betekenaars;hetwordtdoorde betekenaars
geproduceerd.Ditheeftallereersttotgevolg dathetbetekende zelf

nooitin IevendeIl
jve is gegeven.
.hetbetekende is een effect,en
verschl
jntaIseenspooc unetrace,inhetspoorvan eendifferentie.
1...1En ten tweede:hetbetekende verschl
jntslechtsin eenpositie
en vanuitdeplaats van een betekenaar.(M oyaert1986,p.53)5
De zelf-genoeg-zaam heid van hetbetekende,zoals datin hettraditionele

W esterse denkenalti
jd werd verondersteld,ishiermee effectiefondergraven.Eris geen ding ofaanw ezigheid buiten de taaldie de i
dentiteitvan een
teken bepaalt- zo'n aanw ezigheid functioneertalleen aIs een illusie in onze

communicatie.Netzo'n illusie is het,om te denken datje ooitvoorbi
jde
oppervlaktestructuurvandetaalkuntkomenom bi
jhetBetekende(hetDing)
Zelfte bel
anden.De grap isnameli
jk,datde betekenisvanwoorden(nauwkeurigergesteld:de concepten die aan betekenaars gekoppeld zijn)alti
jd
alleen m aardoorm iddelvan betekenaars kan worden uitgedrukten begrepen.Een woord moetingevuld w orden metbehulp van andere woorden,en

dieweermetbehulpvanandere woorden.Je komtnooitvoorbijde horizon
van betekenaars.Hierdooris de bew eging van betekenis eindeloos:hetbetekende 'op zichzelf'is onbereikbaar.Of,zoals Geoffrey Bennington hetheeft

gesteld:''e/ke betekenaarverwijstnaarandere betekenaars,we bereiken
nooi
teen betekendediealleen naarzichzelfverwijst.'(Bennington 1993,pp.
78-79)6Erisdaarom geenbetekende mogeli
jkdie(inde termenvan Hei
degger)metzichzelfzelfhetzelfde is.Zo'n betekende is altijd hetresultaatvan
een 'interval',een tussen - ni
etvan zichzelf.
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M edialiteit en m edium :m iddel,m idden,supplem ent
VerschilofdifferentiedraaitbijDerrida dusom een 'tussenbeide'(ofbeter
gezegd:een 'tussen'datvoorafgaataan de beide eenheden w aartussen het
w ordtgedacht):om een voortstuwende,tem porele bew eging van uitstel-

zonder-aankom st (het betekende w ordt aIs hetidentieke of eigene nooit

bereikt)en,tegelijkertijd,om 'hetarticuleren van een Iruimteli
jke)interval'
(hetverschiltussen betekenaars).(M oyaert1986,p.50)Deze tem poreel-

ruimteli
jke differentie noemtDerrida différanceLeen opschorting (van het
Latijnse differreteneenverschilinéén.W atkandit'tussen'metintermedialiteitte m aken hebben- en hoe kan di
t'tussen'dan preciesw orden opgevat?
Om iets te kunnen zeggen overinterm edialiteit,is hetverstandig eerst
hetbegrip medialiteitte overdenken.'M edialiteit'roeptallereersthetbegrip
'medium 'op.'M edium 'kan betekenen'
.'m idden''m i
ddenw eg','m iddenstof'l
'tussenin'#'tussenkom end'of'tussenliggend'en 'm iddel'#
''drager'#of'instru-

ment'.Daarnaastverw i
jst'medium'in de specifieke contextvan de kunsttheorie naarhet materiaalofde techniek waarmee een kunstenaarw erkt

(bijvoorbeeld:woorden,beelden,ofkl
anken).lnditverbandwordt'medium'
de Iaatstetijd steedsvakergebruiktin plaatsvan hetmeerouderwetsklinkende 'kunstvorm ':hetIaatste begrip roeptnog de associatie m et'hoge'

cultuurop,terwi
jl'medium'beterpastin hetbredere,antropologische begrip
van cul
tuurdatgangbaaris binnen de 'culturalstudies'.
AIs 'm iddel'en 'm idden'of'tussenkomst'heeft'medium 'de dubbele en

paradoxalefunctiedathettegeli
jkertijd iets(eengevoel,gedachte,ofidee)
overbrengten uitwist.Pardon - uitw ist? Inderdaad,voorzover'm edium 'aIs
'm iddel'en 'm idden'aan dezelfde Iogica is onderw orpen,waaraan ook het

teken is onderw orpen:de Iogica van de substitutie (zie hierboven).Ditkan

aIsvolgtwordenverhelderd.Ten eerste:wiIje een gedachte overbrengenin
w oorden,beelden,ofkl
anken,dan- zo w ilhetin de traditionele visie- m aak

je eenvertaalslag van die gedachte 'op zichzelf',in hetdenken,naardie
gedachte gevatin w oorden,beelden,ofklanken.Die vertaalslag is een interventie:het'm ediëren'van een gedachte in woorden,beelden,ofkl
anken is

een noodzakeli
jketussenkomstofbemiddeling.Zonderdie bemiddeling zou
ergeen com municatie mogelijkzijn (ofwe zouden allemaaltelepathische
gaven m oeten hebben- w ellichteen oud metafysisch ideaal).
M aartoch,ten tweede,datbem iddel
en doet(heel)w atafaan de gedachte

zoalszi
joorspronkelijken ogenblikkeli
jkwerd gedacht.Zo,althans,Iuidteen
bekende klaagzang die w e alsinds de Rom antiek (zo nietIanger)horen:het

scheppingsproces Ievertnietalleen iets op,hetistegeli
jkertijd een proces
van verlies.''The m ind in creation is Iike a fading coalw hich som e invisible
influence,like an inconstantw ind,aw akensto transi
tory brightness'',schreef

de Engelse dichterPercy Bysshe Shelley (1792-1822)in zijn Defence of
Poetrv (1821):
Could this l
'
nfluence be durable in its originalpuritv and grace,it
is im possible to predict the greatness ofthe results..but when
'
com posltion begins I
'nspiration is alreadv on the decline,and the
m ostglorious poetrv thathas everbeen com m unicated to the

world isprobabk a feeble shadow ofthe originalconceptlbns of
the poet.(Shelley 1821,par.285)7
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De m ooiste poëzie die ooitis overgebracht,zegtShelley,is nietm eerdan

een flauw afschijnselvan de oorspronkeli
jke gedachtenvande dichter:het
magische 'nu'van de inspiratie,een ogenblikdatnauweli
jks een moment
in de ti
jd is,kan nietwordenvastgehouden maarraaktverloren in en door
de dichterlijke scheppingsdaad - datwiIzeggen,in en doorde daad van
verwoording.W ateruitkom tis nooitwaterin zat.W aterin zat,de gedachte
die gedachtw erd,w ordtbesmetm eteen 'buiten':m etde m aterialiteitvan
een woord,beeld,ofklank die volgens Shelley nieteigen is aan de gedachte
zel
f- en daarm ee die gedachte op zichzelfw egvlakt.Vandaarde stelling dat

detussenstapvande bemiddeling tegelijkeen stap isnaar...ui
twissing.
Deze tussenstapzouje echterookanders kunnenzien -en daarmee zou
'medium'aIs 'midden'en'middel',eenonherroepeli
jkvertroebel
end middel
inde Romantischevi
sie,weIeenseen heelanderebetekeniskunnenkrijgen.
Ikverwijshierbi
jnaarDerrida's reflectiesop hetsupplem ent.W aarom het
supplem ent? 'AIIes w atm en in term en van inkleding,aanhangsel,uitdruk-

king,omkadering,inlijsting en reproductie begrijpt,''zo omschri
jftMoyaert
hetsupplem ent, 'is supplem entvan iets anders.''(M oyaert 1986,p.47)
Ookde tussenstap van de bem iddeling vormtwatdatbetrefteen m aterieel

(zintuigli
jk)verlengstuk,een toevoegselofsupplement,van een 'immateriele'gedachte.Zozijnwe althansgewoon overhetsupplementte denken:
eerstwaserietsoorspronkeli
jks (bijvoorbeeld:de gedachte zel
f'op zichzel
f'),daarna w erd eriets van bui
tenafaan toegevoegd (een verbalisering of
visualisering).Dit'buiten'is hetsupplement.In De Ia gram m atologl'
e overdenkt Derrida de Iogica van ditsupplem ent echterop een m anier,die de
w eg opentnaareen 'andere'Iogica van de bem i
ddeling.

Zoals Shelley stelde (en di
t is representatiefvooreen traditionele manier
van denken),w as ereerstde volle aanw ezi
gheid van de gedachte en daarna
en daaraan toegevoegd - de afschaduw ing daarvan in w oorden.De eerste
is het'posi
tief',de Iaatste het'negatief' M aaraIs die aanw ezigheid zo vol,zo

-

positief(definitief,onomstotelijk)is,waarom heeftze dan ietsanders nodig
om -Ietterli
jk- presenttewordengesteld?Goed- ze is,vol
gensShelley,te
snelweerverdw enen om definitiefvastgehouden,in haarvolledigheid vast-

gelegd,teworden,maarwijstdi
tnietjuistopeenonvolledigheid ofgebrekin
die aanwezigheid?ZouerweIietste suppleren zijnaIsdieaanwezigheid (de
gedachte zelf 'op zichzelf')helem aalzelf-genoegzaam ,helem aalcom pleet

was?Of,andersom gesteld,kandie aanwezigheid werkeli
jkpositiefzi
jn aIs
hetsupplerenervanniettemin noodzakeli
jkisvooreenpresentstellenervan?
Hetantwoord kan nietanders dan ontkennend zijn;hetsupplementiseen
noodzakelijkkwaad,waardeaanwezigheid nietzonderkan.''Hetsupplement
isde noodzakeli
jke mogeli
jkheidsvoorwaardevoorde aanwezigheid Ii.e.het
presentstellenlvan hetaanw ezige,het produceerten stelteen aanw ezigheid in''- en nietandersom .(Ibidem ,p.49)M aarw atis die aanw ezigheid

die wordtingesteld?Nieteen oorspronkelijke,zelfgenoegzame aanwezigheid,maarééndie alti
jdalbesmetofbemiddeld isdoordewerkingvan het
supplement.Daarmee isdebesmetting 'oorspronkelijk'en die zelfgenoegzam e aanw ezigheid onbereikbaargem aakt,eeuw ig uitgesteld in de eindeloze
bew eging van supplem entnaarsupplement.

Op deze manierkom ikwederom bijHeideggers diagnose van hetidentieke aIs het'ene'dataltijd alverscheurd énverdubbeld is.Hetmidden(het
medium),het'isgeli
jk'tekenindeformuleA = A,gaatIogischvoorafaande
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mogeli
jkheidvanA om a/sA presentteworden gesteld- enstel
tdie presentieaIseenvolledige,oorspronkeli
jkepresentietegeli
jkertijduit.Indi
tlichtkan
medialiteitaIs een 'oorspronkelijke'besmettings-ofbemiddelingstoestand
wordenbeschouwd die nietvan 'buiten'komt,achteraf,maaraltijdalin het
'eigene'of'identieke'huist.Ofbeternog:een bem iddeling ofverdubbeling

diezichalti
jd alheeftvoorgedaan.W atkan erdan nog overp
btermedialiteit
w orden gezegd?

Inter-m edialiteit'
.tussen het m idden?
Hetm oetm isschien nietgekkerworden.Heeft'medialiteit'alte m aken m et

het'midden',dankomtdaarnuhet'tussen'van'inter'bij.Tussenhetmidden
-

is daarnog iets zinnigs overte m elden? M isschien niet,en zekernietaIs

'medium'en 'medialiteit'hieralleen maarabstracte denkfiguren blijven.
'M edium 'is ö6k concreet,aIs instrument,techniek,vorm geving,oftastbaar

materiaal:een medium kaneen heelspecifieke,stoffelijke bemiddeling zijn
meteeneigen structuuren Iogica.Zo Ii
jktde Iogicavanverbal
e mediaheel
anderste zijn dan dievan beeldende media:eenverhaalvertelleninwoorden kan andere technieken verlangen dan een verhaalvertellen in beelden

althans,beeldende medi
a biedenandere mogeli
jkheden voorzo'nvertelling,waarbi
jnietzozeerhet'zeggen'aIsweIhet'tonen'vooropkan komente
-

staan.In de kunsttheorie neem tmen op grond van zulke aannam es (te)snel
aan datereenvoudigw eg verschillende vormen van bem iddeling 'bestaan':
hetene m edium is hetandere niet.'De'm edia w orden dan ook alras gehypostaseerd (gefundeerd)als iets eigens en gegeven:w e spreken overhet

verbale,hetaurale,ofhetvisuele medium alsofhetvaste eenhedenzi
jn met
een'natuurli
jke'identiteit,waarbi
jeeneigen maniervanvormgeven hoort.
De vraag is ofdateigenlijkweIkan.In de geschiedenis van de esthetischetheoriezieje hetvaakgenoeg gebeuren ookalgaathetdan nietover
'media',maaroververschi
jnings-ofrepresentatievormen van deverschilI
ende kunsten.Gotthold Ephraim Lessing (1729-1781),bijvoorbeeld,stelde
een tw eedeling voortussen de zogenaamde temporele (dichtkunst,m uziek)

en ruimteli
jke (schilderkunst,beeldhouwkunst)kunsten op grond van hun
veronderstelde m ediale eigenschappen:datw iIzeggen,op grond van de

m anierw aarop ze (hetm eesteffectief)konden bem iddelen ofrepresenteren.VöérLessing had Edm und Burke (1729-1797)in A PhilosophicalEnquirv
into the Origin ofourIdeas ofthe Sublim e and Beautiful(1757)ook aleen
grens tussen de visuele en de verbale kunsten getrokken.Volgens Burke
functioneerde de visuele kunstvolgens het principe van de nabootsing,

terwi
jldeverbale kunstwerkte volgens hetprincipe vande substitutie:bi
j
de eerste draaide hetom een tonen ofonthullen datvolgens Burke bi
jde
imi
tatiehoorde,bi
jde Iaatste juistom eenniet-tonen dat,aldusBurke,bijde
suggestie hoorde.
In de Iaat-negentiende en tw intigste eeuw ,w erden deze grenzen tussen

de representatiesystemenvan deverschillende kunsten (terecht)intwijfel
getrokken.Goed,hetene teken w as hetandere niet,maarom te stellen dat
-

bijvoorbeeld-Ii
teratuurnietruimtelijkkan zijn,ofschilderkunstniettempo-

reel,getuigde (volgens kunsthistoriciaIs ErnstGom brich,ofIiteratuurcritici
aIs Joseph Frank en,Iater,Edward Said)van een zeerbeperkte visie op de
m odus operandl'van teksten en beelden.Negentiende-eeuw se kunstenaar30

com ponisten als Richard W agner(1818-1883)hadden deze beperkingen al
w illen opheffen in de m ultim ediale droom van hetGesam tkunstw erk.M aar

wieW agners Das Kunstwerk derZukunft(1849)goed Ieest,zietgelijkdat
de sam ensm el
ting van de verschillende kunsten in W agners totaalkunstwerk
de grenzen tussen die kunsteneerderbevesti
gtdan onderml
jnt.'De kunsten
naastelkaaren metelkaartoteen nieuw geheel',zo kan W agners ideaal

worden samengevat.Maardaarbi
jblijven die kunsten wéIhun traditionele
functie en 'eigenheid'behouden.Zo bli
jftde schilderkunstin hetGesam tkunstwerkvoorW agnerheelduidelijkeen ruimteli
jke kunst,zoalsde poëzie
een temporele kunstbli
jft,enverschiltW agnerspositie uiteindeli
jk nietzo
veelvan die van Lessing.
Een andere visie op de interactie tussen 'de'm edia werd in de tw intigste
eeuw ontw ikkeld doorDick Higgins (1938-1998),de godfathervan de theorie van de interm edia.Ikgeefde positie van Higgins overhet'inter'van inter-

medi
aliteithieronderkortweer- maarIetopdathijdit'inter'(probleem loos)
achteraflokaliseerttussen reeds bestaande,aIs 'gegeven'gedachte m edia.
In 1965 stelde Higgins in 'Interm edia'dathetconceptinterm edialiteitaIs
analytisch instrum entkan w orden gebruiktvoormedia die ten eerste tussen

bestaande (traditi
onele)m edia invallen,ten tweede zich onttrekken aan vaststaande esthetische categorieën en ten derde daarom nog niet(definitief)
geclassi
ficeerd kunnen worden.(Higgins2004)8Intermedialiteitbetekenthi
er

dan ook Ietterli
jk:heter-tussenzijnofvallen en wordtgetypeerd dooreen
hoge graad van voorlopigheid.Dit'tussen'heeft nietalleen betrekking op
een ruim te,ofeen beweging,tussen verschillende m edia,m aarook tussen

kunsten datwattraditioneelniettotkunstverheven was (zoalsbijvoorbeeld
readvmadesj.Higginsverwijsthierbi
jdanooknaarkunstenaarszoalsMarcel
Duchamp (metzijn welbekendew.c.potin hetmuseum)ofcomponisten
aIs John Cage,die hettraditionele onderscheid tussen 'geordend geluid'
en 'Iawaai'deconstrueerde.Het resultaatvan ditsoorttussenvorm en w as
-

ineIkgevalaanvankeli
jk- nietgemakkelijkte duiden:konje nog zeggen

datCage 'm uziek'com poneerde,ofdatakoestische dichters als Hugo Ball
'gedichten'schreven? Balls klankuitingen vielen tussen w oord-en geluidskunstin.Ookhielden ze hetm idden tussen 'kunst'en 'niet-kunst',voorzover
hetvaak om rauw e uitstotingen ging die vöörde tw intigste-eeuw se avantgardistische experim enten vreem d w aren aan de poëzie.

'Intermedialiteit'Ii
jktdan ookinnigverbonden metdergeli
jke avant-gardistische experim enten.Die experim enten waren erim m ers op gericht het
nieuwe,hetonbekende,hetongeziene,ongehoorde en nog nietgedachte te

presenteren.De vraag die de avant-garde zich stelde (om de Franse filosoof
Jean-François Lyotard aan te halen)was nietm eer:'W at is m ooi?',m aar:
'W atkan m en zeggen datkunsti
s?'.Deze vraag leidde haastaIsvanzelfnaar

een ondervraging en ontwrichting van de traditionele mogelijkheidsvoorw aarden van de verschillende kunstvorm en:watwas schilderkunst,m uziek,

dichtkunst,Iiteratuur,beeldhouwkunst,film ?Hadden zi
jeen vaste basis,
een fundam ent- ofniet? De hybride vorm en die in de tw intigste eeuw het

Iichtzagen (zoals:graphic of visualnovels.conceptuele kunst,grafische

muzieknotati
es,performanceart,happenings,mailart,ofbodvart)li
jken de
mogelijkheid van zo'nvaste basiste ondermi
jnen.Eerderonderstrepenzijde
instabili
teiten voorlopigheid van het'tussen'- van 'iets'datnog nietbeslistis.
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M aarvolgens Higgins houdt hetverhaalnietOp m etdeze voorlopigheid.

M eteen dialectische wending stelthij,datintermedia na verloop van tijd
m edia kunnen worden (netzoals,bijvoorbeeld,interdisciplinesinde wetenschap na verloop van tijd officiële monodisciplines kunnen worden).Het
'tussen'van hetintermedium is,m etandere w oorden,een 'tussenfase'in

een dialectisch proces van these (hier:een traditioneel,bestaand m edium ),
via antithese (hier:experim entele tussenvorm ),naar synthese (hier:de
tussenvorm die een nieuw m edium wordt).Datis een fraai,geruststellend
en herkenbaarverhaal- hoeveelexperim enten kunnen,tenslotte,de gewenning van hetpubliek w eerstaan? - m aarhetdoet iets afaan het'inter'aIs
'tussen'of 'interval'zoals ik dathierboven heb beschreven.Higgins gaat,
naarmijnmening,uitvaneenonderscheid tussen mediadatgebaseerd is op
identiteit,in plaats van verschil'
.volgens hem w aren ereerst(tw ee ofm eer)
m edi
a,w aartussen een intervalkon worden geopend.In di
tintervalontstond

dan een voorlopige,hybride vorm die zow elhetene aIs hetandere (oftege-

Ii
jkerti
jd:nochhetene,noch hetandere)medium was-en uiteindeli
jk'zichzelf'werd.Volgens mijishetechterzo,datereersteen intervalisdie de
identi
tei
tvan specifieke mediaofbemiddelingenmogelijkmaakt- die identiteitiseen effectvan datinterval.

HieronderzaIik aan de hand van een (even beroem de aIs beruchte)theorie
van de Amerikaanse criticus Clem entGreenberg (1909-1994)overde avant-

garde uiteenzetten hoeintermedialiteitaIseenoorspronkeli
jkedifferentie kan
wordengedacht.Daarbijkom ikterugop dewatfl
auwe enharkerige ui
tdrukking 'tussen hetm idden'.Hoe onzinnig en dubbelop deze uitdrukking ook

lijkt(zelfszo,datjejezelfkuntafvragen ofintermedialiteitnieteenoverbodig
conceptis,omdatheteigenlijkniets méérzegtdan medialiteitals bem iddeling enverdubbeling),toch heeftzi
jop een eigenaardige manierzin.'Het
m idden'is,in deze context,de m edialitei
t- de bem iddeling - die (als supplem ent)voorafgaataan de afw ezigheid die ze bem iddelt.Deze bem iddeling,zo
gafikhierboven alaan,is in de kunst-en mediatheorie weergehypostaseerd
totverschillende,specifieke bem iddelingen - datw iIzeggen,totverschilIende m onom edia,zoals 'het'visuele,'het'verbale,of'het'aurale medium .
Binnen de contextvan deze m onom edia,zo w ilik voorstellen,functioneert

intermedialiteitaIseenoorspronkeli
jkintervaldatde i
dentiteitvan deze media
eerstmogeli
jkmaakt-achteraqaIsheteffectvaneendifferenti
e.

Interm edialiteit'
.een illustratie
In 'Tow ards a New erLaocoon'(1940)verdedigt Greenberg de stelling dat
erzoiets aIs een dom inantm edium in de kunsten kan bestaan - en dat 'de'
Iiteratuurzo'n dom inantofnorm atiefm edium w as gew orden in hetzeventiende-eeuw se Europa:
W anneerhetnu gebeurtdatJJn kunstvorm een dom inante roI

krlgt,dan wordtzl
jhetprototvpe vanallekunst.deanderen proberen hun eigen karaktertrekken afte schudden en imiteren heteffect
van ditprototvpe.Op haarbeurt,probeertde dom inante kunstvorm de w erking van de anderen toe te eigenen.Hetresultaatis

een verwarring van de kunsten Iconfusion ofthe artsl,waarbijde
onderworpenkunstengeperverteerdenvervormdraken.zl
jworden
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edwongen hun eigen aard te ontkennen in een poging de effec-

ten van de dom inante kunstvorm te evenaren.(Greenberg 1998,p.
555)
De interactie tussen verschillende kunstvormen presenteertGreenberg hier

intermenvaneen machtsstri
jd,waarbi
jhetdominante medium alseentiran
en een veel
vraatwordtneergezet:de Iaatste dw ingtde andere m edia zichzelf

te ontkennen,en zuigttegelijkertijd de specifieke kenmerkenen 'werking'
van die andere media op.Ditvat,aldus Greenberg,de relatie sam en tussen
'de'Iiteratuuren schilderkunsttegen heteinde van de zeventiende eeuw- en
zo bleefhet,tot heteinde van de negentiende eeuw .Ofdeze stelling klopt

ofniet,isnietvan belangvoorhetvervolgvanm i
jn betoog.Om toegangte
kri
jgentothet'dominante domein'vande kunst,begonde schilderkunstIiteraireen meerinhetbijzonderpoëtischeeffecten nate streven,zodathetde
aandachtvoorde speci
ficiteitvan heteigen m edium verloor.(Ibidem )

TotzoverGreenbergsverhaal(inderdaad,ookGreenberg komtin zi
jneigen
vertoog nietonderde veronderstelde dom inantie van literatuuruit).M aar

zoals elk prototypisch plotheeftookzijn verhaaleen Redder.Die Redder
is 'de'm uziek.Filosofen en kunstcriticihebben hetgraag over'de'm uziek

(alsofzijeen eenduidig en universeelgegevenwas)aIs uitzondering op de
regelvan de andere kunsten.Zo is m uziek ook in Greenbergs geschiedenis

van de kunsten op wonderbaarlijke wijze ontsnaptaan de imperialistische
neigingenvande literatuur.Zelfs begon zi
j'alseen kunstop zichzelf'tegen
heteinde van de negentiende eeuw,toen avant-gardistische experim enten
de schilderkunstvoorzichtig kw am en verstoren,de norm atieve statusvan de
literatuuroverte nem en.Greenberg:

Uanwege haar'absolute'karakteren haarafwi
jking van de imitatie,maarookomdatzebl
jna volledigopging in de fvsieke kwaliteit
van heteigen m edium en overde beste m iddelen voorsugges-

tie beschl
kte,had m uziek de plaats 1...1Ihgenom en aIs de hoogste

kunstvorm.Zi
jwas de kunstdie deandere1...1kunsten hetmeest
benldden en dieze om hethardstprobeerden teimiteren.(Ibidem,
p.557)
Greenberg representeert hetm edium m uziek hierin form alistische termen,
maarvoorhetgem ak verzui
mthijditerbijte vermelden.AIsindsde acht-

tiende eeuw hadden filosofen aIs Adam Sm ith (1723-1790)'de'm uziek een

speciale plaats toegekend omdatzi
j,en zijalleen,haareigen onderwerp
w as.M uziek ging volgens Sm ith over...m uziek en nergens anders over.In
de negentiende eeuw verdedigde de m uziektheoreticus Eduard Hanslick

(1825-1904)dezelfde stelling.Volgens Hanslick was m uziek een autonom e

kunstomdatzi
jingeenenkelopzichtafhankelijkwasvaneenbuitenmuzikale
w ereld:m uziek bestond uitm uzikale vorm en en die vormen onderhielden
geen relatie m eteen w ereld buiten de m uziek - aIs tekens verwezen deze
Vorm en hoogui
tnaarelkaar,nietnaariets dat'ervoor'kw am .Zoals Hanslick
stelde'
.eris niets in de natuurdatde m uziek kan imiteren - zi
j'herhaalt'geen

onderwerp datalgekend en benoemd is,zodatzijook geen ben9oem bare
inhoud heeftvoorons denken in termen van bepalende concepten.

Deze stelling isformalistisch,voorzoverze uitgaatvaneen ideaalwaarbij
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de vorm en het'm ateriaal'van een m edium haareigen inhoud w ordt.Ook

Greenberg verwoordtditideaalwanneerhi
jmeent,datmuziek'abstract'isdatwilzeggen:een kunstvan de 'purevorm'-omdat''zijhaastnietsanders
danzintuiglijk'
'is.(Ibidem)Andersgezegd:muziekis abstractvoorzoverzi
j
nietsandersdan haareigen zintuigli
jke bewegingen,haareigenvorm,figureert.Deze (veronderstelde)zelf-genoegzaam heid,deze zel
f-beslotenheid en

fixatieop de eigen vorm,wasvolgensGreenberg watde ni
jdenjaloezievan
de andere kunsten opriep.

De avant-garde schilderkunst (hier:de abstracte en abstract-expressionistische schilderkunst)nam ,aldus Greenberg,deze zelf-genoegzaam heid
aIs 'm ethode'over- en vond daarm ee 'de'schilderkunst terug.AIs een

abstract(wantbijna nietsandersdanzintui
gli
jk)medium,liet'de'muziekaan
de avant-garde schilderszien hoe zi
jookhùn medium konden uithollenvan
subjectmatterenverdunnentot'puur'picturaalmateriaal:hoe zijookhùn
medium konden reserveren voordaténe zintuig (hetoog)w aarhetprim air
op gerichtw as.Het gevolg van di
tspelletje Ieentjebuurwasdan ook,dat

de schilderkunst(als abstracte schilderkunst)zich steeds verderin zichzelf

terugtrok.W èg mooie plaatjes,im itaties en de illusie van een driedim ensionale ruimte.W atoverbleef,w as een pl
atvlak metkleuren en Ii
jnen:het
'puur'zintuigli
jkeaIshetabstracte.
Greenbergs tekstis in meerdere opzichten vreem d.Vreem d voorheden-

daagse ogen (w ie kantenslotte nu nog volhouden datmuziek- onvermijdelijkonderdeelvande culturele praktijk- geendeelheeftaan de circulatie
van cul
turele betekenissen en alleen 'zichzelf'vormgeeft?),m aarookvreemd

alseentekstdietwi
jfelttussengeschiedschrijving entheoretische speculatie,De geboorte van de avant-garde uitde geestvan de m uziek- is di
teen
gedachtespelofeen hi
storische ontw ikkeling in 'Towards a New erLaocoon'?

Misschi
en isdeze vraag inditverband nietzo interessant,enzouje kunnen
zeggen dat 'Towards a New erLaocoon'speeltm etde gedachte van een

geboorte,eenoorsprong,diealtijdaleenterugkeerèneen nabootsing i
s.De
geboorte,nauw keuri
gergesteld,van een kunstvorm (de abstracte schilder-

kunst)die 'zichzel
f'werd (bijzichzelfterugkeerde)door'anders'teworden
(vi
a de im itatie van de zogenaamde muzikal
e m ethode).
M aarwat is precies de status van 'zichzel
f'in de form ule schilderkunst =

schilderkunst?Isdit'zel
f'(in eIkgevalinde tekstvanGreenberg)nietaltijd
alhet product of effect van een contam inatie? Greenberg Iaatzien,en
ik ben hethierin m ethem eens,datde dynam iektussen de verschillende

kunsten steeds zn is geweestdat ''Eellke kunsthaareigen kracht Iietzien
doorde effecten te kapen van haarzusterkunsten ofdooreen zusterkunst

totonderw erp te nem en.''(Ibidem )Ditkomtdichtin de buurtvan een recen-

tere mediatheorie,die steltdatelknieuw medium (inonze tijd bi
jvoorbeeld
de digitale m edia)nooitm ééris dan een rem ediatie ofherbem iddeling van
een bestaand m edium - en datditbestaande medium ookw eerherschre-

ven w ordtvia de ontw ikkelingen in dat nieuw e m edium (zoals de beelden

van hetjournaalsteedsmeerop webpagina'sgaan Iijkenl.loHiergeldt:een
(nieuw )m edium is heteffectvan m ediale interactivi
tei
t.
Zo is volgens Greenberg ook de geboorte van de abstracte schilderkunst

heteffectvaneen medi
ale interactivi
teit- endevraag isofje die interactiviteitnog w eIkuntopvatten aIs een activi
teittussen tw ee gegeven eenhe-

den (bestaand versus nieuw m edium ,schilderkunstversus m uziek).W ant

hoew el'Towards a New erLaocoon'(w ellichtondanks zichzel
f)de 'puurheid'
van de abstracte schilderkunstrepresenteertin term en van een besm etting,

isinditgevaldebesmettendepartijtochsteedsalseen gegeven (een alternatiefprototype)op de achtergrond gedacht.Ditis bedenkelijk.W antook
'muziek'isonderdeelvande (onophoudelijke)ketenvanmediale interactivitei
t:zijstaatdaarnietbuiten.MuziekaIsdezelfgenoegzamekunstbijuitstek:
w ellichthetresul
taatvan een dynam iek die de Ieegheid van hettalige teken

verschoofnaarhet'buiten'van de taal(de muziek).MuziekaIszintuiglijke
kunstbi
jui
tstek,diehaareigen materiali
teitop devoorgrond stel
t:een muzikale praktijkdie,zoals bi
jvoorbeeld de Impressionistische muziek,zichzelf
bevri
jdtvansyntactische parametersom de klankkl
eur'op zichzel
f'te Iaten
klinken,maaral
tijdaldoortrokkenisvanvisuele sporen-sporen dieop hun
beurtweerm uzikale sporen hebben in de chrom atiek.Kortom :w anneeris
een m edium m onom ediaal helemaalzuiver,helem aalzichzelf,helem aal
eigen?

Ikzouhieropw illenantwoorden:hetmonomedium isietswonderbaarlijks
omdatze onvermijdelijktotstand komtin een mediale interacti
viteit.W aar
zo'n m edium hetm eestuitgesproken en ponti
ficaalde eigen materialitei
top

de voorgrond stelt(zoveellaat'Tow ards a New erLaocoon'w eIzien),daar

kunje juisteen intermedi
ale reflexivi
teitaan hetwerkzien.Misschien kun
je hiersprekenvan eentekort,ofeen gebrek,waardooreen(verondersteld)
m onom edium zichzelf meteen 'buiten'(of het nu om een m ethode,een
techniek,ofeen effectvan eenandermedium gaat)moetsuppleren om zichzelfaIs zichzelfpresentte stellen.Interm edialiteitzou in datgevalnietmeer
gaan om een 'relatie tussen de kunsten',m aarom een intervalofbew eging

diede mogelijkheidvaneenmonomedium tegelijkertijd instelt(een medium
datzichzel
fa/szichzelfpresentstelt)èn uitstelt(een medium dathierinjuist
besm etis metde sporen van een anderm edium ).

Conclusies
Interm edialitei
t,zo zou ik kortw illen concluderen,is aIs conceptm inderinteressantaIs een algem ene noemervoorde dynam iek tussen 'bestaande'

media.Ikzou ditconceptjui
stwillen inzettenwanneereen medium backto
basicw iIgaan,zichzelfw ilherontdekken en de eigen m aterialiteitop de voor-

grond wiIplaatsen,W anneer,andersgezegd,eenmedium juistwiIverhullen
datze albem iddeld is dooreen nabootsing,een Iening,ofeen verdubbe-

Iing van een anderm edium .Op deze m anierbiedtinterm edialiteit(hierzel
f
een rem ediatie van de differentie)nietzozeerinzichtin voorlopige m edia of
kunstvormen die tussen bestaande categorieën invallen,m aarin de voorlo-

pigheidenverdeeldheidvan hetinnerlijkvan monomedi
a 'zelf'.
Kiene Brillenburg W urth is aIs docent en
onderzoeksterverbonden aan de opleiding
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Je dient een schrijverte
beoordelen op zijn stijl

Een interview metdesuccesvolleschrijverHafld Bouazza,kortgeleden
nog genomineerd voorde AKo-literatuurprijszoo4.<Natuurlijk'over
allochtoon zijn en absint, maar ook over het schrijversbestaan in
Amsterdam en zijn relatiemetdeliterairekritiek.
Barend W allet
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Hetis goed toeven op een mooie nazomerdag
in Amsterdam Oud-zuid.Hetconcertgebouw

compleet in zijn eigen wereld leeft in een
klein dorpjein Nederland.Hijheeftmetzi
jn

straaltinalzijn glorie.lnhuizeBouazzawordt eigen eenzan:evvereld totaal een probleem,in
thee met gebak geserveerd door de vriendin tegenstel
ling totzijn hysterische moeder.Dit
van deJongeschri
jver.Een meisjedarteltdoor schitterend geschreven verhaal is weer geen
'

het huis rond. Op de keukentafel staat een

toonbeeld van realisme,ook hier hangt afen

wipstoeltje metde jongste telg,een schattig,
goedlachsjongetje.FrisuitdedouchezitBouazza
klaarvoorhetinterview,grootglasmetijswater
eneenglaasjeabsintindeaanslag.

toeeen<surrealistische'ofsprookjesachtigesfeer
rond depersonages.Dekritiek raaktverdeelder.
Er komen ook m inder Positieve reacties en

Bouazza'sstijlwordthieren daarbekritiseerd
On2dathetftoomuch'zouzijn.
bij.Begrijpelijk,wantondanksdegeringelengte ln zool verschijnt Salomon, wederom met
van zijn schrijverschap heeft hij toch alde verdeeldekritieken;hetoordeelvarieertvan:op
nodigeliterairehoogtepunten gekend.Zo werd tot (a1dan nietgeheel eslaagd) meesterwerk.
opzomaartzoo4deGoudenUilpri
js aanhem Salomon speelt in Amsterdam, waar een
HahdBouazzaziterontspannenenzelfverzekerd

uitgereikt.Hetwas desgevraagd niethelemaal J
*ongcm an ZjJ
*n ongelukkige liefde probeert te

een donderslag bij heldere hemelvoor hem: verwerken.Daarbijontwikkelthijeen vreemde
''de media hadden me ongevraagd de rolvan
de gedoodverfde favoriet toegeschoven'
'.M aar
hetbleefonverwacht,want '
<ik weet uiteigen

obsessie voor de schimmige Kai. Het laatste
gedeeltevan hetboek wordtdoordeex-vriendin
'
van deJongen geschreven en iseen onverhulde

ervaringdatbijeenjurydeonvoorspelbaarheid
een rolblijftspelen.Er moeten nu eenmaal
compromissen worden gesloten'' M inder blij
washijernietom;<itijd vooreen borrel''was

verwijzingnaardemonoloogvanMollyBloom

hetlaconiekecom m entaarnahetin Ontvangst

dit laatste gedeelte zaait verdeeldheid onder

uitUl
ysses:ookhieriseen vrouw aan hetwoord
in een verwoording van haar gevoelens, die

zijn opgeschreven zonderinterpunctie.Vooral

nemenvandeprijs.Bouazzakreegdeprijsvoor de recensenten.M aar zijn naam is gevestigd
zijn meest recente roman,getiteld Paravion. en za1in dedaaropvolgendejaren alleen nog
Dezeromanfiisgeschrevena1seenbedwelmende

maarbekenderworden,mededoorverschillende

woordendans'',aldus het juryrapport.Verder optredensin dediversemedia.Zo valthem de
meldt het dat Paravion 'Keen hedendaagse

eerten deelom ookinzoolhetboekenweekessay

fabelgislovereen heetpolitiek hangi
jzer,door Eenbeerinbonljasteschrijven.
Bouazzastijlvolgesluierdinbarokketaalpracht.
Het leesta1s een Arabisch sprookje datzich
Hetschrijversbestaan
vermengd heeftmeteen Grieksemythe en een
hedendaagsetragedie.''
Bouazzawerdmisschienwelgeborena1sschrijH et is niet het eerste succesvolle boek van ver,maarhetwasnietmeteen zi
jn dagelijkse
Bouazza.In 1996 debuteerthijmetDevoeten bezigheidenvorm vanbestaan.Nademiddelbare
van Abdullah,dat lovend werd ontvangen en schoolheefthi
jArabischetaal-en letterkunde
werd beloond met de E.du Perronprijs.De gestudeerd aan deUniversiteitvan Amsterdam.
voeten van Abdullah handelt in een dorp in Hi
jheeftdehele opleiding doorlopen toten
M arokkowaardeinwonersen vooraldejeugd metzijn eindscriptie.Hijisechternietverder
om leert aan met 'heimelijke geneugten'en ekomen dan zo'
n dertig pagina'
s.Hijisnooit
hetvolwassen worden.Hetboek isopgebouwd afgestudeerd.Ti
jdens het schrijven van zijn
uit verschillende verhalen, omringd met een scri
ptiewerdzijn eersteboek gepubliceerd.Hi
j
sprookjesachtigesfeer.Zoalsgezegdisdekritiek gingArabisch studeren om demogelijkheid te
bijnazonderuitzonderinglovend.Haastiedereen krijgen om met(Arabische)literatuurbezig te
noemtBouazza'sopvallendestijl.
zijnenom inzijnogenbelangrijkeninteressant
ln 19:8volgtde novelleM omo.Hoofdpersoon

Arabisch werk te kunnen vertalen,en datkan

is de gelijknamige Momo,een jongetje dat hijnu ook,zonderzijn diploma.''Ik wildede
39

Arabische literatuur voor een groter publiek
ontsluiten omdatik denk datdie meerdan de
moeitewaard is.''
Deacademischeloopbaan werd ingeruild voor

hetschrijversbestaan.Bouazza heeftmetveel
andere schrijvers contact.De auteurskennen
elkaarvanhetwerkyzoalsvanschrijversavonden,
dewerkzaamhedenvoorliterairetijdschriftenof

auteur een thema behandelt; e1k onderwerp
<i
kan in principeinteressantzijn, als hetm aar
met talent is uitgevoerd.'' De nuance volgt

natuurlijk;hetmoetwelde interesse van de
schrijverhebben,hetmoethem ofhaarliggen,
maartoch...Eengetalenteerdschrijverkan e1k
onderwerp interessant verwoorden. '
fvroeger
moesten Arabische dichters niet alleen een

lofdichtovereen vaaskunnen schrijven;over
in café<DeZwart'
.ZoziethijAllard Schröder, dezelfde vaas moesten ze een schimpdicht
Dick M atena en Arie van der Heijden daar kunnen produceren.'' Het gaat niet om de
regelmatig.Entoenhijvooreenboekeentijdje vaas,naaarona de uitxgerking.Bouazza neenat
!derustvan Portugalgoed kon gebruiken,mocht duideli
jk positie in de eeuwige vorm-inhoud
hijbijGerritKomrijin dienswoninglogeren. discussie.
fi
Amsterdam istoch een dorp.'
Deuiteindeli
jkevorm vaneenboekisdefnitiefl
!deboekpublicaties.Ookzienzeelkaarregelmatig

''Het is de dorst die ze samenbrengt'',lacht

t'Een boek heeft nu eenmaal een bepaalde

Bouazza.Maarhijonderkentdatereenbepaalde vorm.' Bijherdrukken weerstaat Bouazza de
mythe rond hetschrijverschap hangt.Erlijkt neiging om te gaan herschrijven,f
'wantdatis

j
van deschrijververwachtteworden dathij
)een stevige drinker is,een kroegtilger die in
'

eindeloos'.Hetboekisvoorhem op eenbepaald

*

momentafHijheefteenmaalaandeverleiding
zijn schrijfselszi
jn zielenroerselenaanhetgrote van hetherschrijven toegegeven,maarmerkte
dat dit voor hem nietwerkte.Het werd een
volledignieuw boek,maarnietnaarvoldoening,
Ti
jd,waarinBouazzazijnlichtlietschijnenover wanthetbestaande boek bleefen waarom zou

publiek meedeelt.Bouazza houdtwe1van een
borrel.Recentverscheen ereenartikelin HPIDe

ldelegaliseringvandedrankabsint(waaromheen hijnietin diezelfde tijd aan een anderboek
ëookaleenmythischHoershangtl).Ooktijdens werken?''Een boek is- net a1seen interview
hetinterview nipthijzoalsgezegd afen toe een momentopnameyen OP een andermoment
genoeglijk van een glaasje van hetomstreden za1erduseen andereindproductuitkomendoor
vocht.Bouazza verondersteltdatde zuchtvan hetveranderli
jkekaraktervaneenmens.'
schrijversnaaralcoholmisschienkomtdoordat Inhoud komtvoorBouazza dusop de tweede
tijdens het schrijven en het creatieve proces plaats.Betekentdatdan ookdateenauteurzich
-

de verbeelding voortdurend wordt geprikkeld. niethoeftteengagerenzoalstegenwoordignogal
''En a1sje datniethebt,dan isalcoholniet eenswordtgevraagdvan deliteratuur?'Datligt
helemaaleensubstituut,maarhetdoeteenbeetje helemaalaan deauteurzelflBoekenmogen puur
hetzelfde.Het stimuleertook de verbeelding. vermaakzi
jn.'Eenboekmaggeëngageerdzijn,

Overigenszijnnietalleauteursstevigedrinkers maaruiteindelijk gaathetertoch om wateen
hoon'' M aar het romantische beeld van de schri
jverermeedoet,hoehijhetbehandelt:'fEen
auteuriseen clichébeeld en hopeloosverouderd. detecti
veisvoormijnetzoliteraira1scomplexe
'd
Alsik m eteen rom an bezig ben,isdiscipline

literatuurvan Nabokov ofCortézar.lk geloof

ontzettendbelangrijk.ln deperiodetussendoor niet in betere of hogere literatuur, ik geloof
kan alcohol.'
alleen inhetindividueletalentvandeschrijver.
Puurvermaak

A1sermettalentisgeschreven,kan ikdaarheel
erg in meegaan.Hetis nietalleen vermaak of
alleen engagement,hetisén én,maarerspelen

7e kan een schrijvernietvastpinnen op zijn ook anderedingen mee,zijn visuelevermogen
thema's,jedienteenschri
jvertebeoordelen op enzijn gevoelvoorhumor.'Schrijven vooreen
zijnstijll'Bouazzaisduidelijkopditpunt.Niet politiek doelis Bouazza overigensvreemd.''Ik
wéérover wordt geschreven, maar de manier schri
jfvoorpuur<instant'bevrediging,om de
waarop isvan belang.Hetgaat erom hoe de ball
astinmijnhoofdkwijtteraken.''
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LiteratuurisvoorBouazzadanookzondertwil
'fel waarik hetmeestverguld meeben.'
een kunstvorm .M aarm oeteen kunstenaarzich
Paradoxaal Senoeg l
evert zijn interesse in

nietblijven afvragen waarom hijeen bepaalde d
e (oude) Nederlandse taalhem de stempel
vorm gebruikt? ''Het enige antwoord dat een 'exoti
sch'op.Hijschrijftzinnenmetwoordendie
kunstenaar daarop kan geven is door nieuw zoNederlandszi
jn,datdehuidigeNederlander
werk te maken,door nieuwe kunstwerken te metalzi
jn anglicismen ze nietmeerkenten
blijven produceren.Hetblijftietsmysterieusen h
et leverthem hetoordeel op datzi
jn taal
t
mystieks;hetblijftheelmoeilijktebenoemen. onmiskenbaarexotisch is'en dat'zijn gemoed
Hetisindatschemergebiedwaarhetzichallemaal isgeblakerd onderde Afrikaanse zon'.Toch is
afspeelt.Datiseen heelcomplexsamenspelvan di
ezelfdetaal,hoesierlijkook,hetbelangrijkste
onder andere intellect,emotionaliteit,intuïtie, ereedschap van Bouazza.''
A 1s auteur ben ik
evoel, extase noem maar op. Dat bepaalt me heelgoed bewustvan de beperkingen van
uiteindelijk ook devonk.''Waardan degrens detaal.Inhetschrijven wi1ikdie beperkingen
tussen literatuur en lectuur precies te vinden steedseenbeetjeopschui
ven.Omdatjeweetdat
is,isonmogelijk te zeggen,denkthij.'Exact hetbeperktis,streefik welnaar een bepaalde
beschrijvenwaarom eenbepaaldboekzogeniaal accuratessezodatik in iedergevaldie beelden
is,isschieronmogelijk.Nabokovheefthetbijde en die resonanties in het hoofd van de lezer
oudeRussische meestersgeprobeerd,maarook wi1hebben,zoalsik zein m'n hoofd heb,maar

hem luktehetniet.Hijkon hooguitwijzen op er blijft voor de lezer natuurlijk altijd veel
deprachtvanpassages,maarkon nietpreciesde

ruimte Overvoor interpretatie.M aar ik wi1zo

vingerleggenophetbriljanteervan.'

nauWkeurigmogelijkzijn-''
Ondankszijn fascinatievoortaal,ishijniet

l
fnteresseerd in de moderne taalflosofe. D at
jge'
Trip m etde taal

leentaalnietdewerkelijkheidkanweergeven of
.d tekortschiet biJ
.het representeren houdt
Een in het oog springend kenmerk van zijn laltil

!Bouazzanietbezig:''lkbengeïnteresseerd in de
boekenisBouazza'
somgangmetdeNederlandse '
taal. Hij heeft het zelf eens het predikaat neurologischeachtergrond van detaal.Hoetaal
'Vederlands'D2CCgegCVCn. I)e Dzeningen OVer opdeherseneninwerkt.
''Hi
jverdieptzichliever
zijntaalgebruikzijnverdeeld:vanhetnegatieve in artikelen waarin verslag wordt Bedaan van
predikaat'zinledig'
,viahetnog steedskritisch wetenschappeli
jkonderzoeknaardefunctiesen
gestemdetbombastisch'
,naarhetlichtpositieve mogeli
jkhedenvantaal.
tinnovatief'toten metjubelendesuperlatieven Taal en literatuur boeiden de jonge Bouazza
a1s 'meesterlijk' en 'fantastisch fantasievol'. al vroeg.Van jongs af aan heeft hij veel
elezen.Glk liet me nooit beperken door de
Bouazza houdt van archaïsche woorden en
schroomt niet om woorden a1s 'grimmelend actuel
e toestanden van de taal.Mijn taalis
licht'
,(lichtwaaropstofdwarrelt)en<moezelen' ook opgebouwd uit de literatuur die ik heb

(etenterwijlerkruimelsmorsen)tegebruiken. gelezen.M ijn kennis van de Arabische en
Woordendiehijvindtin zijn dooltochten door Engelse literatuuren ook van de Nederlandse
het Woordenboek der Nederlandsche Taal. ln

literatuur.'In gesprek metBouazzakomen veel

eerdere interviewsheefthi
jalaangegeven dat literaire grootheden langs;in de anekdotesdie
hijgraag in dezetaalschatgrasduint.Via het hijvertelt,maar ook bijde (leeslervaringen
woordenboek heefthijonderanderedepoëzie die het lezen van de meesterwerken uit de
van Geerten Gossaert leren kennen. 'En ik

wereldliteratuur hem hebben gegeven. A1s

wasookbehoorli
jk trotstoen ikhoordedatde belangrijke inspiratiebronnen voor zijn eigen
persoon diemi
jn werk naarhetFransvertaalt werk noemthijonderandereEdgarAllen Poe,
het woord 'stuivelen'wilde opzoeken in het
woordenboekom depreciezebetekenisteweten

Cortézar,Borgesen Nabokov.W atNederlandse

literatuur betreft is hij naar eigen zeggen
tekomen,en aldaareen verwijzingvond naar voornamelijk doorde poëzie bdnvloed.M aar:
mijn werk!Datis misschien we1de prestatie '
<uiteindelijk heeftnatuurlijk alleswatjeleest

invloed op je, of je her nu goed of slechr vindt."
Ondanks deze grote voorlopers, heeft Bouazza
een geheel eigen stijl verworven. Bij elke kritiek
op het werk van Bouazza wordr deze stijl
genoemd. Zijn woordenschat is geen alledaagse,
slechtsweinigen zullen hem zonder woordenboek
kunnen lezen. Bouazza weet dat: "Ik ben me er
terdege van bewust dat heel veel woorden die ik
gebruik niet in de spreektaal voorkomen. Maar
daar is de communicatie ook het directe doel.
En bij literaruur is communicatie ook een doel,
maar er komt nog meer bij, zoals de associatieve
kracht of de beeldende kracht van taal." Dat nier
elk woord gemeengoed is voor elke lezer neemr
hij voor lief. Hij gebruikt de woorden niet om
met opzet te pronken met zijn rijke vocabulaire,
maar om te zeggen wat hij wil, of om een
associatie op te roepen bij zijn lezer.
Bouazza heeft geen polemische inborst. In
tegenstelling rot sommige andere schrijvers die in
essays ofbeschouwingen de poëtica van collega's
aanvallen en de eigen opvattingen uiteenzetten,
heeft Bouazza die neiging om zijn eigen positie
in het litera ire veld te bepalen nooit gehad en
dus ook nier hoeven onderdrukken. "War mij
aantrekr in de taal is juist de gevarieerdheid en
de vele schakeringen. De oneindigheid daarin
die fascineert me. Natuurlijk heb je een eigen
poërica, maar dar is niet de enige en ik ben
me daar heel bewust van en denk ook dat dat
her aantrekkelijke is van literatuur. De beste
verdediging van je eigen poëtica is je eigen
werk." Een roonbeeld van rolerantie dus? "Ik
ben ook re veel liefhebber om polemist te zijn.
lk zie van te veel werk de schoonheid in om
dit in vileine stukjes te gaan afbranden. Ook
al kunnen die polemieken wel weer heel mooi
vilein zijn."
De betekenis van zijn eigen romans zal Bouazza
de lezer dan ook niet door de strot duwen. Zo
hoort het hoofdpersonage in Morno stemmen
in zijn hoofd. Wat of wie deze stemmen precies
zijn, wordt in het verhaal niet helemaal duidelijk,
mede omdat deze stemmen de vertelinstantie
vormen die het verhaal a1.n de lezer vertellen
en nogal geheimzinnig doen over hun eigen
verschijning. "De roedracht en vorm van deze
wezens heb ik met opzet in het midden gelaten.
Dit doe ik bij al mijn werk, ik stuur liever een

beetje bij met hints en clous." Met een reden, legr
hij uit: "lk streef ernaar dar er bij elke volgende
lezing meer naar boven komr. Ik wil gelaagdheid
in mijn boeken. Ik vind dar je niet te veel moer
imerpreteren en moet uitleggen. Her visuele
aspecr van literatuur vind ik belangrijk. Hoe
iemand beweegt, hoe iemand eruit ziet ... de
rest moer allezende, organisch erbij komen. Bij
Nabokov had ik dar heel srerk. De wereld die
werd opgeroepen kon je bijna aanraken. Ik denk
dar een auteur alrijd heel anders naar dingen
kijkr."

Allochtoon tegen wil en dank
Her roverwoord rond her schrijverschap van
Bouazza is al een paar keer gevallen en lijkr
ook nier te vermijden; de afkomsr van de
auteur. Bouazza zegr er zelf niet zo mee bezig
te zijn. Her wordt hem 'roegeschreven'. "Ook
in dit interview moeten we her er blijkbaar over
hebben", verzuchr hij welhaast. "Laten we het
dan maar snel afhandelen, dan is het gebeurd.
Her is nier dat ik er een hekel aan heb om over
mijn afkomsr te praten, maar her blijft wel
bijzonder dar het blijkbaar steeds weer moer."
Mensen verdachten hem er zelfs van dat hij met
zijn rweede boek expres een 'niet-aUochroon'
onderwerp en 'nier-allochrone' sfeer had gekozen
om zich af te zetten tegen zijn brandmerk.
"Onzin naruurlijk", aldus Bouazza, maar hij
was blij dar hij na Morno niet meer met fluwelen
handschoentjes werd aangepakr. "Er is niers zo
dodelijk ais recensies die zeggen "war goed van
een Marokkaan" of iets dergelijks. Ik wilde niet
doodgeknuffeld worden door de kritiek en was
dus eigenlijk blij met de verdeelde reacties op
mijn rweede roman." Bouazza heeft zich na zijn
debuut verzer tegen het standaardbeeld dar werd
gecreëerd van de Marokkaanse schrijver. In het
boekenweekessay Een beer in bontjas probeert
hij zich los te worstelen van dit etiker van
'allochroons schrijver' ("Nederlandse schrijver
van Marokkaanse afkomst met Nederlandse
Nationaliteir [voor] de voorzichtige mensen met
een hang naar volledigheid") dat hem bij zijn
debuut werd opgeplakt, maar met opzet een
roman schrijven die niets met allochronen of
Marokko te maken heeft gaat hem te ver. "Ik wil

volkomen vrij zlJn In mijn onderwerpskeuze."
Ondanks deze worsreling staan een aanral
van zijn publieke daden in het teken van de
allochtone gemeenschap. In diverse tijdschriften
schrijft hij niet zelden gepassioneerde artikelen
over het vraagstuk van de inregratie.
Hec blijft echter opmerkelijk dat een allochtone
schrijver altijd wordt ondetzocht op allochtone
onderwerpen. Bouazza venelt het verhaal van een
homoseksuele collega-schrijver die een roman
heefr geschreven waar her onderwerp ' homofilie'
nier in voorkomr, maar toch gaan de vragen die
de auteur worden gesreld voornamelijk over zijn
seksuele voorkeur. Alsof een allochtoon eigenlijk
altijd over allochtone zaken moet schrijven en
een homoseksueel over homoseksuele mensen.
Bouazza blijfr het vreemd vinden: "In de
literatuur gaat het erom via de verbeelding door
re dringen in andere werelden"; dar het onderwerp van tevoren bepaald is door afkomst of
geaardheid gaat er bij hem niet in. "AIs je uir
Marokko komt kun je ook geïnreresseerd zijn in
lireratuur aIs kunsrvorm en niet aIs verlengstuk
van je idenriteir."
Bouazza venelr een veelzeggende anekdote over
allochtone schrijvers en hun behandeling door
lezers. Hij kreeg een keer de leesverslagen van een
Ieesclubje te lezen dar voor een bijeenkomst een
boek van Abdelkader Benali, Kader Abdollah en
van Bouazza zelf had gelezen. In een verslag las
Bouazza dat zijn boek aIs beste werd bevonden,
omdar daaruit her beste geleerd kon worden hoe
men in Marokko leefde. "Dat is niet zo gek,"
lacht Bouazza, "wanr Abdollah is een Pers, dus
van hem zul je dar niet zo snelleren!"

Een boodschappenkarretje
van woorden
De relatie tussen een recensenr en een auteur
is niet altijd onproblematisch. Bouazza heeft
collega's fulminerend in de kroeg zien zitten
omdat hun laatsre schrijfsel onrechrvaardig
bejegend werd door de critici. "Voorstelbaar",
vindt hij, wanr her is iets heel persoonlijks
natuurlijk, wch een beerje een zielenkind,
maar nier erg bevorderlijk voor de gezondheid.
Bouazza is nier iemand om op de kritiek te gaan
zirten foeteren in de kroeg. Hij trekt zich er niet

al te veel van aan, treh liever zijn eigen plan.
Hij leest echter wei aile recensies die hij kan
bemachtigen. Hij toonr daar zelfs zeer goed van
op de hoogte te zijn door af en toe te kunnen
parafraseren wat een criticus over een bepaald
boek van hem heeft gezegd. Bij zijn debuur
was dar moeilijker. "Maar ik laat me daardoor
niet meer uit mijn humeur halen, dat heb ik
afgeleerd."
Dar wil niet zeggen dat hij geen mening heeft
over de lireraire kritiek. "Het leven van auteurs
en recensenren raah elkaar alleen in her boek ais
dat besproken wordt - aIs het goed is." En een
recensenr zou onbevooroordeeld die confronratie
aan moeten gaan in de ogen van Bouazza.
"EIke schrijver heeft zijn vocabulaire. Wat een
criticus zou moeten doen is het vocabulaire en
de methode van de auteur onderzoeken en niet
van tevoren zeggen dar het niet goed is. Dir is
nu eenmaal de bagage waar ik mee schrijf en
ik ben niet bezig om een boodschappenkarretje
van woorden te etaleren. Ik gebruik wat ik nodig
heb. Her is nier dat ik woorden ga opzoeken of
. "
zOlets.
Bouazza is blij dat zijn boeken niet onopgemerkt
blijven. Zelfs de kleinere projecten die hij
onderneemr, krijgen aandacht in de kritieken.
Zoals de kameropera die hij schreef en een
jeugdboek dat hij vertaalde voor zijn oudste
zoon. Omdat het door Bouazza werd gedaan
werd het besproken en daar is hij wei trots op.
Hij blijft echter realisrisch; "Het kan verkeren"
haalt hij Bredero aan.

Barend Waller, oud-redacteur van Voop, is bezig met
de afronding van zijn studies Nederlands en Literaruurwerenschap aan de Universireir Utrechr. Zijn scriprie gaat
over posrmoderniteit bij Tonnus Oosrerhoff.
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vooral een plaats gekregen binnen de negentiende-eeuwse traditie van het realisme. Barend Wallet laat in dit artikel zien hoe ook
de moderne lezer immersion kan ondergaan in de postmoderne
ssocialques: literatuur van onze tijd.
And then one evening 1 looked over at my c/ock and discovered
seven hours had passed. [00. 1 That wasn't the last time 1 lost
sense of time either. In fa ct it began ta happen more often, dozen
of hours Just blinking by, lost in the twist of sa many dangerous
sentences. (Danielewski 2000, p. xviii)
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of a Aan het woord is Johnny Truant, de 'gelukkige' vinder van een gigantische
ly that stapel papier met allerlei aantekeningen, losse flarden , schetsjes en pape rassen . Deze immense verzameling tekst leert de lezer van Mark Z. Danielew- Truth Needs No
ski's boek House of Leaves (2000) later zeer goed kennen ais aantekeningen Î Missouri Press,
en gedachten over een film genaamd 'The Navidson Record '. Johnny Truant
is niet zomaar een 'introducer', hij is zelf ook een personage in dit knap le: Visual
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mation:

geconstrueerde boek van Danielewski. Uit het citaat blijkt al dat het lezen
van al die losse flarden van 'The Navidson Record' een bezigheid is die met
recht 'immersive' of meeslepend kan worden genoemd.
Over het meeslepende karakter van fictionaliteit bestaan verschillende
theorieën. In deze theorieën over 'het jezelf verliezen in een boek', ligt de
nadruk sterk op realistische literatuur. Het verhaal moet zo veel mogelijk op
de werkelijkheid lijken om de lezer de 'echte' werkelijkheid te doen vergeten en de werkelijkheid van het boek te accepteren. Er is echter sinds de
jaren zestig van de twintigste eeuw een stroming ontstaan binnen de literatuur die talig gericht is. Deze beweging staat wei bekend ais het 'postmodernisme'. Zonder nu te willen verdwalen in het indelen van literaire werken en
het zeer brede en complexe debat over de benaming van deze tendens, is
het gerechtvaardigd om te zeggen dat er de laatste decennia meer aandacht
is voor de taal(filosofie) binnen de letterkunde. Binnen het postmodernisme
hebben veel literaire werken een 'zelfbewust' karakter. Door verschillende
metafictionele aspecten vestigt het literaire werk juist de aandacht op zijn
fictionele aard. Dit gaat ten koste van de mimesis. De literatuurtheorieën
over het meeslepende karakter van boeken blijven echter, zoals gezegd,
gericht op wei degelijk realistische literatuur.
Is het dan niet mogelijk om meegesleept te worden door een boek dat zich
duidelijk bewust is van zijn talige vorm? Deze vraag vormt de leidraad van dit
artikel. Ik wil een bestaande theorie over 'immersion' en fictionaliteit bekijken. Daarin moet een onderscheid worden gemaakt tussen verschillende
media, zoals films en boeken. Ik zal me louter toespitsen op de literatuur.
Het boek van Marie-Laure Ryan, Narrative as Virtual Reality. Immersion and
Interactivity in Literature and Electronic Media (2001), zal met na me aandacht
krijgen. Ik wil de mogelijkheden onderzoeken om haar theorie te gebruiken
voor 'postmodern' werk, in casu het boek van Danielewski.
Ryan heeft het over een 'immersive experience' die goed te herkennen is in
realistische literatuur, maar hoe zit dat met nadrukkelijk kunstmatige werken?
Gaat haar theorie ook op voor hedendaagse literatuur die niet meer onder de
noemer 'realisme' valt? Zo ja; geen probleem natuurlijk, maar bij een negatieve uitkomst moet wellicht worden nagedacht over de mogelijkheidsvoorwaarden van het meeslepende karakter van lezen in deze postmoderne tijd.

De poëtica van de onderdompeling
Ryan is één van de theoretici die zich heeft gebogen over het fenomeen dat
een lezer 'zich kan verliezen' in een boek. De lezer is volledig geconcentreerd
en raakt verstrengeld in het wei en wee van de personages. De wereld om
het boek heen wordt volledig vergeten en voor een tijdje leeft men in de
wereld van het boek. De 'obstakels' die men heeft bij het lezen van en inleven in een boek - de stapel papier in je handen, de woorden die in staat
moeten zijn om beelden op te roepen, enzovoorts - worden zonder moeite
ontweken door de 'ondergedompelde' lezer.' Een gegeven dat iedereen die
graag leest kent. Maar, zoals de schrijfster zich afvraagt, "[ ... ] what can be
said about immersion in a textual world except that it takes place?" (Ryan
2001, p.11)
Vrij veel, zo leert het boek van Ryan ons. Niet alleen in literatuurwetenschap-pelijke theorieën is veelvuldig gereflecteerd op het 'opgaan in een
4!J
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boek',m aarook in Ii
teratuurzel
f.Ryan haalteen voorbeeld aan waarin w ordt
gesproken overde verdorvenheid van hetmeeslepende karaktervan boeken:
''Ifw e believe some of the m ostcelebrated parables ofw orld Iiterature,
losing oneselfin a book,orin any kind ofvirtualreali
ty,is a hazard forthe

health ofthe m ind.''(Ibidem ,p.10)Ryan refereertaan Don Quixote.m aar

velenzullenookdenkenaan EmmaBovary,die haarbevallige hoofdje ophol
Iaatbrengen doorboeken.De veelgehoorde beschuldiging van de 'im m ersi
ve powers'van een boek is ''the alleged incom patibili
ty ofthe experience

w iththe exercise ofcri
ticalfacul
ties.''(Ibidem,p.10)M aarmen kan overhet
meeslepende karaktervan een boek heenstappen en hetfenomeen zèlfaan
een kritische blik onderwerpen.
Ryan introduceertim m ersion aIs een veel
gebruikte term :'The term im m ersion has becom e so popularin contemporary culture thatpeople tend to use
i
t to describe any kind of intensely pleasurable artistic experience orany

absorbing activi
ty.''(Ibidem ,p.14)Op deze m anierkan hetgebruiktw orden
voorallerhande activiteiten:vanvoetballen toteen kruisw oordraadselm aken,

van eenboekIezentoteenbriefschrijven.MaarRyanwiIdeterm beperken:
Here,howeven Iw ould Iike to single outand descrl
be a specific
tm e ofim m ersion, one thatpresupposes an Im aglnatlve relatl-

onship to a textualw orld I...1.In the phenom enologv ofreading,
im m ersion is the experience through which a fictl
bnalworld acquires the presence ofan autonom ous,Ianguage-independentrealitv

populated with Iive hum an beings.(Ibidem ,p.14)
Nietalles i
s zom aarmeeslepend:

I...1 itm ust create a space to which the readen spectatoz or
usercan relate,and itm ustpopulate this space with I
'
ndividuated

objects.Itm ust,inotherwords,constructthe setting forapotentialnarrative action,even though itm av Iack the tem poralextension

to develop this action into aplot.(Ibidem,pp.14-15)

In deeltwee van haarli
jvige boek,'The poeticsofimmersion',gaatRyan
hetm eestuitgebreid in op de manierwaarop een narratieve tekst meesle-

pend kanzi
jn.Ten eerstezijnerverschillende niveausvan 'onderdompeling'
ti
jdenshetIezen,teweten'concentration'
,'imaginative invol
vement','entrancement'en 'addiction' Een hoofdstuk Iatergaatze dieperin op de m anier
w aarop verschill
ende soorten imm ersion totstand kunnen komen.Ze onderscheidtdrie soorten:''Spati
alim m ersion,the response to setting'' betekent
datde beschreven om geving voldoende houvastbiedtvoorde lezerom die

voorzijngeestesoog te kunnenoproepen.De ruimte diewordtbeschreven
gaatIeven in hethoofd van de Iezeren zorgtervoordathetgevoelontstaat

datde opgeroepen wereld een mogelijke wereld is,waaraan de Iezerzou
kunnen deelnem en.De 'em otionalim mersion,the response to character''

is vervolgens de geloofwaardigheid van de personages.Zijn deze voorde
gemiddelde IezerIevensechtgenoeg,metvoldoende begri
jpelijke emoties,
zodatdeze zich kan inleven in hun w eIen w ee? De ''tem poralim mersion,

the responsetoplot'tensl
otte,isin mi
jnogen mi
sschienweIhetbelangri
jkste.Deze vorm van im mersion w iIzeggen datde Iezergeïnteresseerd is in

hetverloop van de ti
jd in hetboek,doordatde gebeurtenissennieuwsgierig
m aken naarw atgaatvolgen.W aarom is een boek/film soms zo bloedstolIend spannend?Om dateronzekerheid bestaatoverwatgaatvolgen.

Zoals ikin mijn inleiding alaanstipte,is hettheoretische werkvan Ryan
vooralgoed toepasbaar op 'realistische'Iiteratuur.Ditonderkent ze zelf
ook:''The features described in this chapterbelong,overw helm ingly,to the
narrative m odes ofthe nineteenth-century novel,a period style and Iiterary

m ovem entw idel
y know n as realism .''(Ibidem ,p.157)De gebeurtenissen,

personen enreacties ineenboekmoeten zogeloofwaardig mogeli
jkblijven,
om te kunnen voldoen aan 'the gam e ofmake-believe'AIs voorbeel
d geeft
Ryan de reactie op een fictionele w aarschuw ing datereen beeraankom t.
De reactie m oetdan overeenkomen metde fictie die gecreëerd is metdeze
w aarschuw ing;de gewaarschuw de m oetofvluchten voorde beerofzich er

tegen verweren,maarernieteen dansje mee gaandoen.Inelke (volgens
de fictionele regels)Iegitiem e reactie w ordthetspelvan fictie bevestigd:
''In this creative activity residesthe pleasure,and the point,ofthe gam e Iof
make-believe,BW 1.''(Ibidem ,p.107)Doordeze redenering komtze dan ook

totde stelling datde normaalste teksten hetmeestmeeslepend zi
jn:''For
a readerto be caughtup in a story,the textualw orld m ustbe accessible

through effortless concentration (...1.The mostim mersive texts are therefore often the mostfamiliarones 1...1''.(Ibidem ,p.96)
Dus de uitvindstergeeftzelfalaan dathaartheorie gerichtis op de realistische Ii
teratuur.M aarhetrealisme is de negentiende eeuw.Hoe zithetm et

de (I
aat-ltw intigste-eeuw se Iiteratuur?Passen de tekstgerichte benaderingen
nog w eIin Ryans poëtica van 'onderdom peling'? In de introductie van haar
boekgaatze in op de veranderingen van de Iiteratuurin de laatste decennia:
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Literature l...1took a ''Iinguistic turn''in the m id-twentieth centurv
privileged form overcontent,em phasl
ked spatialrelatl
bns between
words,puns,intertextualallusion,parodv and self-referentialitv

1...1.As happened in the visualarts,im m ersion >as broughtdown
bv a plavfulattitude toward the m edium 1...).M eaning cam e to be
descrl
bed as unstable,decentered,m ultiple,fluid,em ergent- a//
concepts that have becom e hallm arks ofpostm odern thought.

(Ibidem ,p.5)
De wending naarde tekst,de afkeervan hetm im etische wereldbeeld,hoeft

volgenshaarni
etteIeidentotverwerpingvanhet'opgaan,ofjezelfverliezen
in een boek':
Im m ersion m av not have been particularlv popular with the
''textual''brands ofIiterarv theorv - those schools thatdescrlbe
the textas a svstem ofsigns held togetherby honkontalrelations
between signifiers - butthis does notm ean thatthe experlence

hasbeen totalk ignored since thesetheoriesbecam emainstream.
(Ibidem ,p.15)
Ondanks de 'im populari
tei
t'van imm ersion in hettekstgerichte w ereldbeeld
van 'hetpostmodernegedachtegoed'
,ondanksde schi
jnbare onmogeli
jkheid
tot hetverenigen van deze tw ee,houdt Ryan vastaan haartheorie en de
9edefinieerde vorm en van im m ersion.zM aardatw ringthieren daartoch weI

een beetje.Veelpostmoderne schri
jvers pl
aatsen detaalopde voorgrond,
terwi
jlRyantochonomwonden steltdat''Illanguage hastomake itselfinvisible in orderto create im m ersion'
' (Ibidem ,p.159)

Inhetpostmodernisme ishetzeergewoonom de Iezerjuistte vervreemden,hem te wekken uithetmeeslepende boek,hem bijzijn haren uitde
onderdom peling te trekken.3 Eén van de strategieën van het postm odernism e,zo zou m en kunnen zeggen,is hetoplossen van de im m ersion.Het
is niet postm odern om de Iezerw eg te Iaten zinken in een m eeslepend
verhaal.Nee,hetis uiterstpostm odern om de lezerbew ustte maken van

de constructie van hetverhaal.Ryan beseftdatterdege,zoalsbli
jktuithet
volgende ci
taat:
/am notsaving thataIIm im etic texts necessarilv give rise to a
trulv im m ersive experience,butratherthatonlv those texts that
are dom inated by m im etic statem ents can be experienced in an

l'
m m ersive manner.The depth ofim m ersion 1...1depends on the
stvle of the representation as wellas on the disposition ofthe

readeL (Ibidem ,p.110)
Ondanks deze bezw aren w iIze echterhaartheorie nietoverboord gooien.

Dithoeftmijnsinziensookniet.
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Endless snarls ofw ords
Hetvuistdikke debuutvan M ark Z.Danielew skiis een intrigerende rom an.

Ga metditboekineen trein zittenen iedereen heeftontzag voorje datje
zo'n grooten dik boek Ieest.MaaraIsje even Iatergenoodzaaktbenthet
boek een kw artslag te draaien om datde tekstscheef is gedrukt,verandert

de bewonderingom jeheenalgauw inverbazing.EnaIsjeeven IateraIseen
gek heen en w eerm oetbladeren ofhetboek helem aalondersteboven moet
draaien om datde tekstop z'n kop staatgedrukt,is de berwondering volledig

verdwenen endenktmen:''Zie jewel,iedereendie voorz'n IoIeen boek
Ieestisgek...''HouseofLeavesisalleen aldoorzijnvorm een heelbijzonder
boek,eenIeeservaring di
ejezel
fenjeomgeving nietongemerktpasseert.
Zoalsgezegd bestaathetboekeigenli
jkuittwee delen.Hethoofddeelis
'The Navi
dson Record',waarvan moeili
jktezeggen iswathetnupreciesis.
Ditkomtdoordatheteigenli
jkverschillende lagen heeften deze Iagenvan
eenzeerverschillend karakterzi
jn.Eenverslagvaneenoverweldigende film,
dezoektochtnaardewerkelijkheidachterdezefilm,interviewsmethoofdrolspelers,wetenschappelijke onderbouwing vanaspectenvande film,docum entatie overdetails van de film en nog veelmeer.En in di
talingew ikkelde
geheelbreektJohnny Truant,de persoon die ons introduceertin 'The Navid-

son Record',regelmati
g in metcommentaarenuitweidingenovernachteli
jke
es
c
a
p
ad
es
.
He
t
i
s
du
s
een
s
o
or
t
v
a
n
ve
r
h
a
a
l
i
n
een
v
er
h
a
al
,
t
er
wi
j
l
di
t
e
er
s
te
'
verhaal'dus regelm atig opduikt in hettweede verhaal,alis dat niet als

personage van datverhaalzel
f.Johnny Truantblijftineen andere 'wereld',
datw ilzeggen de werel
d waarin deteksten overdefilm zi
jn gevonden;hi
j
speeltzelfgeen roIin de film .

4

Directbi
jzi
jn eerstewoorden maakthijgeen erg stabiele indruk. Hi
jheeft
constantnachtmerries die een w rak van hem m aken.Om dittegen te gaan,

'gebruikt'hijweIeenswat:
Fora w hile there Itried everv pilll
'
m aginable.Anvthing to curb
the fear.Excedrin PM s,M elatonin,L-trvptophan,Valium ,Vicodin,
quite a fe> m em bers ofthe barbitalfam ilv.A prettv extensive Iist,
frequentlv m i
xed,often m atched,with shots ofbourbon,a few Iung
rasping bong hits,som etim es even the vaporous confidence-trip of

cocaine.(Danielewski2000,p.xi)
Aldeze chem icaliën dus om de nachtm erries tegen te gaan.De nachtmer-

ries zijn begonnen meteen nachtelijktelefoontje van boezemvriend Lude
die hem m eesleept naarhetappartem entvan een oude overleden m an,
genaam d Zam panè.Daaraangekomen vinden ze een potdichte kam ervan

een eenzame,blinde oude man.NaasthetIijkvinden ze in de vloerangstaanjagendekrassenwaarvandeherkomstonbekend bli
jft.Maarde aandacht
van Johnnyw ordtmetnam e getrokken dooreen stapelpapier:
As /discovered,there were ream s and ream s ofit.Endless snarls
of words,som etim es tw isting into m eaning, som etim es into
nothing atall,frequentlv breaking apart,a/ways branching offinto
otherpieces I'd com e across Iater- on oId napkins. the tattered
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edges ofan envelope,once even on the back ofa postage stam p;
evervthing and anvthing butem ptv; each fragm entcom pletelv
covered with the creep ofvears and vears ofinkpronouncem ents..
Iavered,crossed out,am ended;handwritten,tvped;Ieglble,illegible,
'im penetrable,Iucid.
,torn,stained,scotch taped;som e bits
crisp and clean,others faded,burntorfolded and refolded so m any
tim es the creases have obliterated whole passages ofgod knows
what- sense? truth? deceit? a Iegacv ofprohecv orIunacv or
nothing ofthe kind?#and in the end achieving#designating,describing#'recreating - find vouro>n words;Ihave no m ore;orplentv

m ore butwhv?and to tell- what?(Ibidem,p.xvii)

En ditzooitje,om hetoneerbiedig te zeggen,wordtons doorJohnny voorgeschoteld.Erzijnsamenvattingen,verslagen,beschouw ingen en nog veel
m eerin te vinden.En om hetnog ergerte m aken,wi
jstJohnny ons direct
alop een aantalincorrectheden.Zo zegthi
jin zijn introductie aldatje kan
zoekenwatje w il,m aareris in de echte wereld (datw iIzeggen 'de w ereld
van Johnny')geen enkele film te vinden die de titel'The Navidson Record'

draagt,zel
fs nieteen ti
teldie erop Iijkt.Een uitgebreide zoektochtvan
Johnny Iooptop niksuit;de film bli
jktniette bestaan.DaarbijkomtJohnny
erti
jdens zoektochten in verscheidene bibliotheken achterdateen groot
deelvan de boeken waarZampanè naarverwi
jst,ook helemaalnietIijken
te bestaan.TeIdaarbijde ongetwijfeld gemaakte foutenvande manenvan
Johnnyzelfopendan kom jetotde conclusiedat''there'ssuddenlyawhole
Iothere notto take too seriously''.(Ibidem,p.xx)Maardatdoeteigenli
jk
helem aalnietterzake,zo staateen paarregels verderop te Iezen:''See,the
irony is i
tm akes no di
fference thatthe docum entary atthe heartofthis book
is fi
ction.Zam panè knew from the getgo thatw hat's realorisn'trealdoesn't
m atterhere.The consequences are the sam e.''
Zoals het eerste citaat in de inleiding altoonde,raaktJohnny com pleet
in de ban van de tekst.Het Iezen ervan w ordteen bezi
gheid die zijn hele

Ievengaatbeheersen.Maarhetdoetmeerdan dat;de tekstdringtookzi
jn
Ieven binnen,hetneem tde controle overhetIeven van de hulpeloze Johnny

over.Hi
jwaarschuwtde lezervoorde overweldigende kracht(de'immersive
power'?)vandetekstvoordathi
jonseraanoverlevert.Metdi
tgriezelige i
dee
staptde Iezerde wereld van 'The Navidson Record'binnen.

Dewereld van 'The Navidson Record'is een zeerbi
jzondere.W illNavidson,kortweg Navy,iseenveelgelauwerdfotograaf.Samen metzijnvrouw
en kinderenwiIhijhetIeven inde stad ontvluchten enkoopteen huisop het
platteland.Helaas bli
jktditnietzomaareen woning te zi
jn,maarhet'huis'.s
AlsnelIaathethuis zijn buitengewone karakterzien.In de woonkamer
verschi
jntineens eenextra deurdie geziende bouw van hethuis(de deur
bevindtzich in de buitenm uurvan de woonkam er)naarbuiten zou moeten
Iei
den.AIs een ware beeldverslaggeverbegintNavy de vreem de gebeurtenissen in hethuis op film vastte Ieggen.Ditalles resulterend in de film 'The
Navidson Record' M aar,zo Ieren w e uithet boek,de film verscheen niet
directin de com plete versie.Erverschenen eersteen soortvoorlopers.Het
vastleggen opfi
lm van hetverschijnenvandegeheimzinnige extradeurinde
w oonkam eris heteerste w atop film staaten hieren daarin de Verenigde
Staten opduikt.
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In deze eerste kortefilm focustNavidsonzijncamerainop de deurin zijn
woonkamer.In één Iang,ononderbroken shotklimthijvervolgens metde
camera in zi
jn hand uithetraam rechtsvan de deur,terwi
jlhi
jblijftfilmen.
Buiten in zijn bloembedaangekomen,filmtNavidson debuitenmuurwaarop
niksvaneendeurofietsdergelijks istezien.Hi
jklimtdoorhetraam aan de
andere kantvan de deurw eernaarbinnen en focustw eerin op de deur,
so proving,bevond a shadow ofa doubt,thatinsulation orsiding is
the onlv possible thing this doorwav could Iead to,which is when
aIIIaughterstops,as Navidson'
s hand appears in fram e and pulls
open the dooc revealing a narrow black hallwav atIeastten feet
Iong,prompting Navidson to re-investigate,once again Ieading us
on anothercircum am bulation ofthis strange passagewan clim bing in and outofthe windows,pointing the cam era to w here
the hallwav should extend butfinding nothing m ore than his own

backvard.(lbidem ,p.4)
Laterin hetverhaalgaan Navidson zelf,een speciaalexpeditieteam ,een
vriend en de broervan Navidson op onderzoek uitin de gang die Ieidtnaar

ruimtesdie angstaanjagendgrootzijn,terwijldaarrealistischgezi
en helemaal
nietde ruimte vooris op hetgrondgebied van de fam ilie Navidson.M aarwat
de ruimtes pas echteng m aakt,is datze van vorm veranderen.Een gang
kan in deze ruim te moeiteloos van een kleine doorgang veranderen in een
enorm gangenstelsel;een trap van hooguittien treden zetzonderpardon uit

toteentrappenhuiswaarbijeenwolkenkrabberverbleekt.Navidsonwilzel
f,
avontuurli
jk ingesteld aIs hijis,oponderzoek uitgaan in de geheimzinnige
gangen.Maarzi
jnvrouw weethem ervanteovertuigenom eersteengespecialiseerd expedi
tieteam de gangen te Iaten inspecteren.Ditteam keertniet
terug,w ataanleiding genoeg is vooranderen,waaronderNavidson zel
f,om
ook hetgangenstelselbinnen te trekken.Vooriedereen die zich in de kroch-

ten van dithuiswaagt,bli
jktditIevensbedreigend,wantbijhunexpedities
raken ze allemaalhopeloos verdw aald.M aareris nog ietsdatalles nog erger
m aakt.Erheerstconstanthetgevoeldatzeindi
e angstaanjagende enorme
ruim te nietalleen zi
jn.Nietdatze iemand ofiets zien,maarafen toe iser

eenverschrikkelijkgeluidtehoren.Endaarbiji
serhet'gevoel',hetconstante
afschuweli
jke gevoeldatze nietalleenzijn,daterietsop hetpuntstaatze
te besluipen.In de woordenvan Navidsonsbroer,Tom,aIs hijin deenorme
ruim te op zoek is naarhetverdw enen gespecialiseerde expeditieteam :
W ho am Ikidding?A p/ace Iike this has to be haunted.That'
s what
happened to Hollowav and his team - the ghosts got'em .That'
s

whatwillhappen to Navv and m e.(...1In fact, Ibetthev're here
rightnow.Lurking.(Ibidem ,p.253)

En de leidervan hetin hetbegin onverschrokken expeditieteam is na zi
jn
verdwalen en hetkwi
jtrakenvanzijnmede-expedi
tieledenookzekervaneen
'aanwezigheid''''There's som ething here.It's follow ing m e.No,i
t's stalking
m e.I've been stalked by itfordays butforsom e reason i
t's notattacking.
It's waiting,w aiting forsom ething.Idon'tknow w hat.1...1I'm not alone
here.l'm notalone.''(Ibidem,p.5)
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Spannend genoeg?
Genoeg ingrediënten vooreen spannend,zo niet bloedstollend verhaal.
Aan alledrie de soorten van im m ersion die Ryan onderzocht,I
ijktte worden
voldaan:aan 'spatialim m ersion,the response to setting',w antook alis de
ruimte niet echt realistisch,om dat erook op die m anierop w ordtgerea-

geerd houdthetverhaalzel
fzi
jn 'echtheid':defamilie Navidson kanookniet
gelovendateen dergelijkgrote ruimteaanhun hui
szitendatde ruimte kan
veranderen,maarwordtgenoodzaakthetserieus te nem en.Ookde 'tem po-

raIimmersion,the response to plot'ishierbevorderli
jkvoorhetonderdompelen van de lezer;doorde onzekerheid overhetvervolg is de spanning op
som m ige m om enten zeerhoog.En ten slotte wordt ook aan 'emotional
im m ersion,the response to character'voldaan:de Iezeris bezorgd om het
weIen wee van de fam ilie Navidson en hun vrienden.

M aaraan een doorRyan gesteld vereiste voorim m ersion (hierboven aleen

keereerdergeciteerd)wordtoverduidelijk nietvoldaanin HouseofLeaves.
'Language has to m ake itself invisible in orderto create im m ersion''zegt

Ryan in haarboekop pagina 159.De taaldoetveelin ditboek,maarhij
verdw i
jntiniedergevalnietop de achtergrond.Metnameverderop in 'The
Navidson Record'treedtde taalen de vorm van hetboeksteeds m eerop de
voorgrond - paradoxaalgenoeg op het mom entdathetverhaalzelfsteeds
spannenderwordt;daarover Iaterm eer.Directvanaf hetbegin van 'The
Navidson Record'is hetoverduideli
jkdathetom een talig geheelgaat.Het
verhaaloverde spannende film w ordtui
tgebreid geannoteerd.In de voetnoten w orden vaak de bronnen voorhet beweerde genoem d,som s staater

devertalingvan een buitenlands(Iees:niet-Engels)stukje oferwordtextra
informatie gegeven om trenteen bepaald aspectvan de film ofde personageS.6

Maarhetzijnnietalleendergelijke,wetenschappelijkverantwoordevoetnoten.JohnnyTruantgri
jptde mogelijkheidvandevoetnootookregelmatigaan
om zi
jn stem weerte Iaten horen.De eerste keerdatditgebeurt,wordtaIs
volgt in hetboek weergegeven (de 4 is de voetnootdie in de tekstachter

eengedeeltelijkEngelsengedeelteli
jkItaliaanscitaatstaat):
4Thatfirstbitcom es from M ilton'
s Paradise Lost.Book 1,Iines 656Z The second from Dante'
s Inferno,Canto 111,Iines 7-9.In 1939,
som e guv nam ed John D.Sinclairfrom the Oxford Universitv Press
translated the Italian as follows:''Before m e nothing >as created
buteternalthings and Iendure eternallv Abandon everv hope,ye
thatenteL ''5

5In an effortto Iim itconfusion,M r. Truant'
s footnotes w ill
appearin Courier fontwhile Zam panô '
s w illappearin D'
m es.
Y e also w ish to note here that w e have neveractuallv m et
M c Truant.AIIm atters regarding the publication w ere adressed in Ietters or in rare l'
nstances over the phone. - The
Editors.(Ibidem ,p.4)
Om 'de verwarring te beperken'- staaterironisch - w orden de voetnoten

inverschillende lettertypesgedrukt.De 'edi
tors'IijkenweIte willen helpen,
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maarJohnny Truantdoetnietbepaald zijn bestom hetoverzichtelijk te
houden.?Regelmatig misbruikthijde voetnotenom compleette brekenmet
hetgriezelverhaalw aarin de fam ilie Navidson is terechtgekom en.Verslagen

van nachtelijke (dronken)zwerftochten doorLosAngeleskrijgtde Iezerhierdoorte verhapstukken.Nietbepaald bevorderend voorde im m ersion.Ook

omdatde voetnoten somszo lang zijn datze eenaantalpagina's in beslag
nem en en de lezerna het Iezen van zo'n voetnootde draad van hetNavidson-verhaalkwi
jtisen duszaImoetenterugbladeren om verderte kunnen,

terwijlhetverhaaljuistzo spannend is.
Deze meerdere lageninhetverhaal,Navidson en dezijnenen hun belevenissenenJohnnyTruantmetzi
jn escapades (en eventueelooknog de 'Iaag'
van de 'edi
tors'van hetboek,zie noot6)dragen ook nietbijaan immersion
volgens Ryan:''because the reader's attention is splitbetw een tw o w orlds,

(..,1he is neverdeepl
y imm ersed in the text.' (Ryan 2001,p.155)Doorhet
w isselen van de ene (vertellwereld naarde andere,heeftde lezerook steeds
hetfictionele karaktervan hetverhaalin de gaten.

Maarnietalleen devoetnotenbrengen de lezeraande oppervlaktevanzi
jn
onderdompeling.De vorm dringtzich zoals gezegd ooknogalnadrukkelijk
aan de Iezerop.Hetbegintm ethetterugbladeren na de ellenlange voetno-

tenvanJohnnyTruant,maarevenIaterzaIde Iezermetzi
jn hoofd gaanzi
tten
draaien om verderte kunnen Iezen aangezien de tekstschuin op de pagina
staat.Nog verderop zaIhet hele boek worden om gedraaid om datde tekst
ondersteboven is gedrukt.Ook hetdoorstrepen van de tekstkomtvooren
teksten worden op één pagina in verschillende kaders naastelkaargeplaatst.

Verderzijnerplekkenwaartekstisweggelaten-witteplekkendiezijnopengelaten in de tekst,ofkruizen die aangeven daterw eIw atheeftgestaan,
m aardatdatgene helaas nietm eerte redden viel.Ditwordtsom s verantw oord door'M r.Truant'in een voetnoot'
.

Fred de Stabenrath purportedlv exclaim ed this right before he
>aS ki IXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXPartP I
'
SSiOgXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXI4S
45 Zam panô Ieftthe restofthis footnote buried beneath aparticuIarlv dark spillofink.At/east/'
m assum ing it's ink.M avbe it'
s not.

M avbeit'
s something else.Butthen that'
snotrealk important.In
som e cases,I've m anaged to recoverthe Iosttext(see Chapter
Nine).Here,howevez Ifailed.Five Iinesgone along with the restof
M c Stabenrath.(lbidem ,p.38)

lm m ersion ondanks de kunstm atigheid
Erzi
jn vele zeerduidelijkaanwezige 'signpostsoffictionali
ty'tevinden in
House ofLeaves.Ondanks datis hetboek een van de spannendste boeken
die ik ooi
theb gelezen.Ikw as volledig ondergedom peld in de w ereld van de

fam ilie Navidson,voelde een duideli
jke angsttenopzichtevan de afschrikw ekkende krochten die hethuis herbergten kon hetboek haastnietwegleg53

gen om datik zo benieuwd was naarw atzou volgen;is ontsnapping aan de

immerveranderende gangen van hethuismogelijk?Aande drietypen van
immersionvan RyanIijktdustezi
jnvoldaan.
Ik denk dathet hoge 'im mersion-gehalte'van ditboek m etnam e aan de
'tem poralim m ersion'Iigt.Ryan definieerttem poralim m ersion aIs volgt:
'Tem poralim m ersion is the reader's desire forthe know ledge thatawaits

heratthe end ofnarrative timeo'(Ryan 2001,p.140)Erzijnverschillende
m anieren waarop 'suspense'(''the technicalname forthis desire Ithe desire
forthe know ledge thatawaits heratthe end ofnarrative tim e,BW )'',Ibidem )

kan worden opgewektvolgens Ryan.Datzijn de vragen naar'watgaat
gebeuren?','hoe gaathetgebeuren?' 'w ie heefthetgedaan?'en ten slotte

'hoe gaatde schri
jverditverhaalafronden?'VoorHouse ofLeaveszi
jn met
nam e de eerste twee vragen brandend,W atzaIergebeuren m etde m ensen

diedeangstaanjagenderuimtesvanhethuisintrekken?HoezaIditallesaflopen?

Hetbelangri
jkstevoorsuspense i
sdeonzekerheid:''Uncertaintyisanecessary conditi
on forsuspense.W hen uncertainty is rem oved from a situation,

suspenseevaporates''(Ibidem,p.146)Hetbi
jzondereaan House ofLeaves
isdathetdeonzekerheid Iijkttevergrotenende momentenvanonzekerheid
endusspanning-zijhetweIkunstmatig-verlengt.W ant,zoalsgezegd,juist
op de spannendste momenten neemtdevorm zijn meestgroteskevormen
aan.W anneerNavidson of iemand anders in een Ievensbedreigende situatie verkeert,schakelthetboekvan een geheelm ettekstgevulde bladspiegeIovernaarhooguitdrie regels ofnog m inderperpagina.Op hetmom ent

datde Iezerin spanning verkeert,w iIhijzo snelmogelijkverderlezen om
een einde te m aken aan de onzekerheid.M aardoorde plotsklaps summ iere
hoeveelheid tekstperpagina w ordthetleesproces vertraagd (en dus m ede

benadrukt)en zaIhi
jsnellergaan bl
aderen om de uitkomstvande penibele
si
tuatie te wetente komen.Terwi
jlhi
jde Iege bladspiegelvoorzich heeft,
zaIde spanning dusookschierondraaglijkwordenen de immersionwellicht
op hethoogste puntkomen.De kunstmatigheid Iijkthiernietzo zeerde
im mersion tegen te w erken,maarveeleerte vergroten.Ryans theorie w ordt
versterktop een puntwaarvan zi
jzel
fsteltdathethaartheorieverzwakt.De

taligheid ondermi
jnthaartheorieniet,maarschiethem paradoxaaltehulp.

De verw erping van de theorie?
Moetenwe,nu vooreen dergeli
jkkunstmatig en talig werkaIs House of
Leaves kan worden vastgesteld dathetook zeergoed onderdom pelend kan
w erken vooreen I
ezer,de theorie van Ryan dan geheelherzi
en,ofergernog,

verwerpen?Nee,zekerniet,wantde soortenimmersiondiezevoorsteltzi
jn
ook bi
jditwerkzeergoed bruikbaar.W atdenkikweIkleine aanpassingen
kan gebruiken,is de stelling van Ryan datimmersion voornamelijk/alleen
is toe te passen op realistische literatuuren datde taalzich op de achter-

grondmoethouden.Aanpassingendie ze bi
jzondergenoegzel
falIi
jktaante
dragenendiedusalminofmeerinhaartheoriezijngeïncorporeerd.
Op pagina 157 benadrukt Ryan nogm aals datim m ersion en realism e een

droompaarzijn:''The featuresdescribed in thischapterbelong,overwhelm ingly,to the narrati
ve m odes ofthe nineteenth-century novel,aperiod style

and Iiterary movementw idel
y know n as realism .''(Ibidem,p.157)W aarnaze

nog eens uitgebreid de conventiesvan hetrealism e naloopt:
The 'realitv effect'ofnineteenth-centurv fiction is achieved by the
Ieastnatural,m ostostentatiouslv fictionalofnarrative techniques
om niscientnarration,free indirectdiscourse,and variable focall
kation#
'aIIofwhich presuppose m orphing narrators whose manifestations oscillate between em bodied#opinionated hum an beings and
l
'
nvisible recording devices;butthe discrepancv between m ode
ofnarration and m im etl
'
c claim wasn'tnoticed untilthe developm entofnarratologv and Iinguistic pragm atics,because the m ode
offunctioning ofthese techniques was to pass as spontaneous
self-inscription ofevents.Language has to m ake itselfinvislble in
orderto create I
'
m m ersion.Itis this vearning fora fullv transparent
m edium thatIed the earlv theorists ofthe novel,such as Percv
Lubbock/ to posit ''a convenientdistinction between 'showing'
#'

> hich is artistic,and 'telling'
, which is inartistic''(800th,Rhetoric ofFiction 8).Oras Lubbock him selfputs it, ''The artoffiction
does notbegin untilthe novelistthinks ofhis storv as a m atterto

be shown,to be so exhlbited thatitwilltellitself''(quote l
'bl
'
d.l.
(Ibidem ,p.157)

Maarzijnde realistische conventieszoalsw i
jdie kennen sinds de negentiende eeuw weIzo exactgel
ijkaan 'dewerkeli
jkheid'?Ishetnieteen soort
van gewenning aan bepaalde technieken en tactieken van de schri
jvers

die claimen de werkelijkheid weerte geven?En aIsze datop de Iegitieme
manierdoen,datde Iezers zich dan aan hun kantvan de afspraak houden en

denkendatze een realistische weergave van de werkeli
jkheid Iezen? Ryan
zegthetaIs volgt:''The designation ofthe stylistic repertory ofrealism as a
setoffull
y arbitrary conventionsw ould m ean thatthe pow erofcertain devices to convey the im pression ''this is real''resides entirely in culturalhabit
and has nothing totdo w ith the intrinsic effectofthese devices on the im agi-

nation.''(lbidem ,p.160)8
M aaraIs men eenm aalgew end is aan een bepaalde m aniervan weergeven,kunnen die bestaande conventies dan teruggedraaid w orden naarde

traditionele maniervanweergeven?Ofzijndevertel
techniekenvanonzetijd
beter?

> hy I...1has the diction ofthe nineteenth-centurv novelsurvived
alm ostintactin todav'
s popularIiterature,whose appealdepends
aIm ostentirelv on im m ersivitv while ''high''Iiterature,pursuing
m ore diversified ideals and often contemptuous ofim m ersion#
dares to use these m odes onlv under the protection of scare
quotes and ironicdistance?(Ibi
dem ,p.160)
De conclusie is gerechtvaardigd datde grootm eesters van de realistische
roman nietde kunstonderknie hadden om te onthullen hoe de dingen nu

werkeli
jkzi
jn ofexacte werkelijkheidsweergavente geven,maar''the artof
getting the readerinvolved inthe narrated events''Niet'de werkelijkheid'
Iatenzien,maarvolgensdeconventiesdewerkeli
jkheid inwoordenvatten.
W ellichtzijn heden ten dage de conventies weIveranderd ten faveure
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van talige (postmoderne)werken.DatHouse ofLeaves in mijeen ondergedom pelde I
ezervond,is op deze m ani
erte verklaren.AIs we de Iiteratuurgeschiedenissen mogen geloven voerereen schokdoorIiteratuurm innend
Nederland toen ervoorheteersteen ronduit metafictionele uitspraak aIs
'Het regentvoorheteerst in dit boek'voorkw am in hetw erk van Polet.

(Anbeek 1999,pp.224-226)
Langzam erhand is de Iiteratuurliefhebbertoch een Iezergeworden die rede-

Iijkwatpostmodernewerken heeftgelezen.Metafictionaliteitoftaligheidzijn
niets nieuw s ofschokkends m eer.Hethaal
tde Iezernietm eercompleetui
t

zijn immersion;wellichtisdeze iets minderdiep.OmdatHouse ofLeaves
de taligheid en kunstm atigheid op een m aniertoepastdie de im mersion

juistIijkttevergroten,zoals ikhoop te hebbenaangetoond,is hetboekdus
ondanks (ofdankzi
j)zi
jn kunstmatigheid een meeslepend boek.EneenIezer
metwat(postmoderne)Ieesbagage kanonderhand gewend zijngeraaktaan
de conventiesvan hetpostmodernisme,endaarentegenjui
stde realistische
conventies aIsonwerkelijk zi
jn gaan zien.Zoals Goodman hetookalzag,
'realism is a m atternot ofresem blance butofease ofdecoding,and this
ease is explained by the reader's orspectator's fam iliari
ty w ith a certain set

ofrepresentationaltechniques.''(Ryan 2001,p.160)Taligheid is zekergeen
'matterof resem blance'm aarkan w eIeen conventie worden die de Iezer
aanzietaIs een correcte m aniervan w eergeven.
Resumerend kan dan worden gezegd dat Ryans theorie zeergoed bruik-

baarblijft,maardatzede koudwatervreesdieze heeftvoorde taligheidvan
hetpostm odernism e overboord zou m oeten zetten.De taligheid kan haar
theori
e zelfs versterken.
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U it de kast!
In de rubriek Uitde kastlbiedtUooys gerenom m eerde personen
uitde w ereld derIetteren de gelegenheid om hun passie voor
een w erk uiteigen boekenkastoverte brengen.In deze tw eede
aflevering haaltArie Jan Gelderblom aIs docent-onderzoeker
verbonden aan de Universiteit Utrecht herinneringen op aan

zijnjeugdboekenen zietzi
jn Iiefde voordespannende Bob Eversserie w eerspiegeld in Du Perrons Land van herkom st.

Bi
jonsthuiswerdveelgelezen.AIskindverheugdeikme op devrijdagavond,
wanneerik in de gereform eerde Ieesbibliotheek m isschien weereen deelvan
de Bob Evers-serie kon bem achtigen.Jarenlang kon ik me nietvoorstellen
dateriets spannenders was geschreven.De m isdaden die Jan Prins,Arie
Roos en Bob Evers oplosten,roken naareen m oderne w ereld van auto's,

vliegtuigen,internationale treinen,jazzmuzieken gekoelde Coca-cola;zaken
dieveelgezinnen rond 1956nog nietuiteigenervaringkenden.SchrijverW ill
y
van derHeide had bovendien pakkende,alli
tererende titels bedachtdie een
idee van ruim te,vooralbui
tenlandse ruim te suggereerden:Een m eesterstunt
in M exico,Tram m elantop Trinidad,Hoog spelin Hong-Kong.Datde avonturen
steeds eenzel
fdepatroon volgden,en volzaten m etstereotiepen,vielm e aIs

tienjarige nietop.Evenminwisten mi
jn oudersofikdatze waren verzonnen
dooriemand dieti
jdensdebezetting zijntalentaande Duitsershadverhuurd.
Tegenwoordig haalik Bob Evers nietm eeruitde kast.Toch is de invloed

van die serie enorm geweest.Ikherken bijvoorbeeld oude fans,zoals een
m ediëvistische collega uitVlaanderen,die netals ik zelfnog steeds van W illy

van derHeide geleerde Iessen in praktijkbrengt:ineencafé geli
jkafrekenen
aIsde bestelling komt,enalti
jddeautoachteruitinparkeren.Ingevalvannood
benjedan hetsnelsteweg...
Hierm ee vergeleken konden de Iiteratuurlessen op het gym nasium aan-

vankeli
jkalleenmaartegenvallen.IndederdeIazenwe klassikaalHildebrands
Cameraobscura,maarkon die hethalenbijeen Pvjama-relinPanama?Erzat
geen cola in de Cam era.Voorproefw erken m oesten w e de inrichting van de
tuinkam ervan de fam ilie Stastok reproduceren,of kunnen verklaren w ateen

'maroki
jnenkleinodiënschri
jntje'eneen 'zonnigeferronière'waren.
Hetwaren de jaren van Nederlands laatste koloniale oorlogje,de NieuwGuineacrisis.Overalkwam je 'gerepatrieerden'en 'spijtoptanten'tegen,terug
uitde Oost,die aan schoolen straatbeeld ietsexotisch gaven.ln de Openbare
Leeszaalzochtik ongestructureerd naarteksten en foto's overhetverl
oren
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toverland in de Gordelvan Sm aragd.Dat ging van Hein Buitenw egs Java,

droom en herinnering viahetfotoboekvan E.Bretonde Ni
js (Rob Nieuwenhuys)Tempo doeloe naardiens novelle Vergeelde portretten uiteen Indisch
fam iliealbum .Daarna volgden M aria Dermoût,Beb Vuyk,H.J.Friedericy,en

deSalamanderbloemlezingen metIndische bellettrie.Steedskwam ikin mi
jn
Iectuurverwi
jzingentegennaarHetIand vanherkomstvanDuPerron.
In 1963,in de kerstvakantie vanmijn eindexamenjaar,heb ikhetboekvoor
heteerstgelezen,in een vooroorlogse druk ui
t de Openbare Leeszaal,voI
uitleenstempels en Iezerssporen.Hetm aakte een verpletterende indruk,die
doorIatere Iezingen alleen m aaris verdiept.Het Ievensverhaalvan Arthur

Ducroo,verteld aanzijnvrouw Jane,was de eerste romanwaarinikiemand
tegenkw am die niets te verbergen had en die in de w oorden van Du
Perron,naarw ie Ducroo is gemodelleerd - 'een eerbi
edwekkend bewi
jsvan

eerli
jkheid'Ieverde door'autobiografischwaarheid en verzinselItelmengen'
Jeugd in een bem iddeld,grand-seigneuraalm ilieu in het Indië rond 1910,

overkomstnaarEuropa,waarhetfamiliekapitaalwegsmeltin de crisistijd,
een neurotisch gezin in een W aals kasteeltje,belaagd doorschuldeisersen
notarissen,en tussen datalles Arthurdie zich vechtend en discussiërend

een plaatsverovert:in Bataviatussende Indischejongens,in Europatussen
Nederlandse en Franse schrijvers die de dreiging van comm unisme en
nationaal-socialismeaanden Iijve ervarenen metde moed derwanhoop hun
indi
vidualiteitbli
jvenverdedigen.
W aarom vind ikhetnogalti
jdzo'nhartverscheurend boek?Hetis,them atisch
gezien,hetboekvanvoorbij,voorbij,o,envoorgoedvoorbi
j,maartegeli
jkertijd
ookvan de noodzaakom hetIeveneen zinte bli
jven geven,hoe moeilijkdat
ookis.Tempo Doeloe opJavaen Ducroo'
s kinderti
jd,onbereikbaargeworden
intijd enruimte,staan voorieders pijnlijke afscheid van hetgelukuitde tijd
van 'hetkind datwijwaren' De intellectuele discussies in hetParijsvan de
vroege jaren dertig zi
jneen actueelpleidooivoorde individuele menselijke
w aardigheid dat anno 2004 nietaan actualiteitheeft ingeboet.Toen ik die
gesprekken voorheteerstIas,w istikvoorgoed datIiteratuuroverhetechte
Ieven ging,en heelw atm eerinhield dan Hil
debrands koekvergulden.
De structuurmetalternerend lndische en Europese hoofdstukken is door

veelIezersaIshinderlijkervaren.Sommigen,opzoeknaarnostalgie,prefereerden de Indische gedeel
ten,anderen de intellectuele scherm utselingen in het

eigentijdse Parijs.Mijkomtdeze opzetjuistaIsheelharmonischvoor,wanthij
demonstreerthoeeenvolwassenmensfundamenteelgestempeldisdoorzi
jn
jeugdenbewustofonbewustde i
dealenvanzi
jn kindertijdblijftnajagen.Hell
a
Haasse heeftdezelfde structuurform ule m etsucces toegepastin Zelfportret

aIsIegkaart.Bi
jDu Perronvormen de verschillende Iocaties,metname de
huizen,evenzovele reflectiesvande hoofdpersoon:deoud-lndische,gastvri
je
engriezeligevill
aGedong Lami,ofhetkille kasteeltjevanGrouhybuiten BrusseIw aarArthurs m oeder Indische toverkrachten probeertop te roepen om
hem aan een goede echtgenote te helpen.

Intertekstueelis HetIand van herkomstbuitengewoon ri
jk.Arthurs Ieven
is gevormd doorteksten,bi
jvoorbeeld doornegentiende-eeuwse romans
en populaire Iiedjes.Hijvereenzelvigtzich metD'Artagnan,een van de Drie
m usketiers van Alexandre Dumas,en Ieertzichzel
faldus om van 'eenvanzelf-

59

sprekende lafaard te w orden toteen weerbare knaap' Daardooris HetIand

van herkomstin hoge mate eenjongensboek,een Iiterairjongensboek,met
jongensboekachtige idealenalsdapperheidenvechtenvoorzuiverheid.
Ideologiekritisch onderzoek (M ieke Balin De canon ondervuur,1991)heeft
erop gew ezen dat Ducroos intellectuele Ieven w einig plaats aan vrouw en

biedt,taIvan kinderlijkeenelitairetrekkenbevat,enzelfssporenvanracisme.
lk heb datverhelderende inzichten gevonden,di
evreemd genoeg mijn Iiefde
voorhetboek alleen maarverdiepthebben.Erkw am nèg een betekenislaag

tevoorschijn,die de andere nietontkracht,maaraanvult,tegenspreekt,
nuanceert,en die de hoofdpersoon daardoornog overtuigenderm aakt. Er
verscheen iets datik eerstnietzag.Had Du Perron hetzelfgezien? Langdurig

naarjezelfkijken,aldushetcitaatui
tMalraux dathijalsmotto aan Hetland
van herkomstmeegaf,isalleen mogelijkaIsjeop zoekbentnaarietsdatin
jezelfzit,maardatje nietvermoedhad.
ArieJan Gelderblom
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Column
Homerus
RAPsode

, , , ,,
...

Andre Klukhuhn
Toen in maart 2004 de vierde druk van de door De Roy van Zuydewijn
in prachtige Nederlandse hexameters vertaalde epen Ilias en Odyssee van
de rapsode Homerus verscheen, yond ik dat het geruststellende bewijs dat
deze werken tegenwoordig nog steeds grote aantrekkingskracht op ons
uitoefenen. De reden daarvan is, denk ik, dat de afstand tussen de oude
heldendichten en hedendaags werk veel kleiner is dan de bijna drieduizend
jaar verschil in tijd doet vermoeden.
Dat de homerische epen geen autonome literatuur betreffen, maar dat het
gaat om mondelinge, gezongen teksten is op te maken uit de structuur van
de gedichten. Uit het oogpunt van muzikale ritmiek bij de voordracht zijn ze
opgebouwd uit hexameters van vijf dactylen (lang-kort-kort) gevolgd door
een spondee (lang-lang) of trochee (lang-kerr), met uiteraard de nodige
afwijkingen en uitzonderingen. Omdat van de rapsode verwacht werd de
uit vele duizenden regels bestaande teksten van buiten te kennen, maakte
Homerus hem dat wat makkelijker door voor steeds terugkerende situaties
- maaltijden, tweegevechten, veldslagen, sterfscenes, vergaderingen,
zonsopgangen, offers, spelen en andere rituelen - standaardformuleringen
te gebruiken, zodat er nogal wat letterlijke herhalingen in de gedichten
voorkomen. Het is daarom goed voor te stellen dat het naar de rapsode
luisterende gezelschap de bekende en vele malen herhaalde passages als een
soort 'refrein' uit volle borst kon meezingen.
Zo letterlijk als de tekst van de epen ons bekend is, zo volledig tasten we in
het duister wat betreft de melodie en kunnen we er slechts naar gissen hoe
de gezongen voordrachten geklonken moeten hebben. Gelukkig zitten we
niet helemaal zonder aanknopingspunten, want ook tegenwoordig bestaan
er nog gebieden in de wereld waar optredens van barden of rapsoden
daadwerkelijk plaatsvinden. En de manier van zingzeggen waarop zij hun
gedichten voor het publiek ten gehore brengen, vaak ondersteund met een
enkel instrument, voedt het vermoeden dat de rapsoden uit Homerus' tijd
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we1eensvergelijkbaargeklonken kunnen hebben.Nog een stapverder
doorgedachtkomtin hetwesterse cultuurgebied m uzikaalgezien de rap

naarallewaarschijnlijkheid hetdichtstbijdevoordrachtvandeGriekse
epen in de buurt.H ettegenargunaentdatrapperszich van grOVCseksuele

en gewelddadigeteksten bedienen,terwijldievan Homerusvaneen hoog
en fijnzinnigliterairgehaltezijn,snijdtgeen hout.A1sin deIliasHera,
vrouw ènzustervanZeus,hem probeertteverleidenom haarzintekrijgen,
trektzealleerotischeregisterswijd open,waarnaZeus,duidelijkonderde
indruk en op zi
jn beurtvan planookindruktemaken,alzijn overspelige
relatiesbegintop tebiechten,alvorenszesam en in deopen luchtdeliefde

bedrijven.Enerdoenzichheelwatstrijdtaferelenvoorwaarbijdehersenen
binnen de helm uiteenspatten,een lansviade nek de tong van achteren

afsnijdten detanden uitdemond breekt,en ledematen nameteen slagte
zijn afgehaktbloedspuitend opdegrond vallen.Teksten kortom,waarop
derappersvantegenwoordigjaloerskunnenzijn.
V PRO 'S Villa Achterwerk heefteen website waarop zesverschillende

rv ritmeszijnaftespelen.Hetiszekerdemoeitewaard om ereenseentje
aan te klikken en tegen die achtergrond zelfte proberen hoe de rapsode

Homerusinzijneigen dagengeklonkenzoukunnenhebben:
H en nuM erlonesHktonszg/ziop dep/lc/p,achtrrhàald >,#,

tréfhl
jdekrl
ksheldréchtsindebll,enJzi#:rhetschàambeen
>#/r#edepûntz/cidwàrsdoorhem /7/z;enJrgzw totzl
jnblàasdoor.
KérmendknlktedeF'
z;J,doorzi
jnknleën;dedéodsnachtomgtfhem.
W è1steedsop deaccentjesmetderechterwijsvingernaarbenedenwijzen!
A ndré K lukhuhn is hoofd van de afdeling Studium G enerale van de Universi-

teitUtrecht.Zijnveelgeprezenboek De
geschiedenisvan itzrdenken is inm iddels
aan devierdedruktoe.
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Literatuurwetenschap
in ontwikkeling
Ernst van Alphen

Ernst van Alphen opent dit drieluik van beschouwingen over
literaire theorie. Hoewel literatuurwetenschap beoogt het
(historisch) letterkundig letterkundig onderzoek theoretisch te
omkaderen, is ook het frame dat zij presenteert onderhevig aan
de tand des tijds. Om als wetenschappelijk discipline relevant te
blijven, is het noodzakelijk om met de tijd mee te gaan en open
te staan voor nieuwe, interdisciplinaire ontwikkelingen. In dit
artikel staan de kwaliteiten van de moderne student centraal.
Ook al lijkt het evident, toch staan we er niet genoeg bij stil: vakgebieden
zijn aan ontwikkelingen onderhevig. Het is niet alleen het object van een
vakgebied binnen de Letteren dat door de tijd heen verandert (literatuur,
beeldende kunst, taal), ook de manier van bestudering van dat object is
historisch van aard en dus verre van stabiel. Dit besef dwingt ons om stil te
staan bij de huidige praktijken van ons vakgebied als een historisch moment
in de ontwikkeling van dat vakgebied. Wanneer we onze eigen historische
gesitueerdheid in het heden niet kunnen zien, en de praktijken in ons
vakgebied als vanzelfsprekend, natuurlijk, de 'juiste' zien, dan lopen we het
gevaar dat ons vakgebied tot een anachronisme wordt binnen de academie
en binnen de cultuur waaraan onze vakgebieden hun relevantie ontlenen.
De ontwikkeling van culturele disciplines zoals literatuurwetenschap en
kunstgeschiedenis, laat zich niet alleen afmeten aan methoden en vraagstellingen, maar ook aan het kader waarbinnen het culturele object bestudeerd wordt. De bestudering van literatuur vond bijvoorbeeld in de eerste
helft van de twintigste eeuw aan de meeste universiteiten niet plaats binnen
een exclusief en autonoom kader van literaire ontwikkeling, maar binnen
de nationale geschiedenis. Zo heeft een van mijn leermeesters, J J . O . Oversteegen, eerst hoogleraar Nederlandse letterkunde aan de Universiteit van
Amsterdam en daarna hoogleraar Theoretische Literatuurwetenschap
aan de Rijksuniversiteit Utrecht, nooit Nederlandse taal en letterkunde of
Algemene Literatuurwetenschap gestudeerd. Hij studeerde Vaderlandse
Geschiedenis en binnen dat kader specialiseerde hij zich in de Nederlandse
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literatuur. Om een ander voorbeeld te geven: in Frankrijk werd de eerste
vakgroep Kunstgeschiedenis pas dertig jaar geleden opgericht. Daarvoor
werd beeldende kunst ook als onderdeel van de nationale geschiedenis
bestudeerd, dus binnen de vakgroep Geschiedenis. Kortom, tot ver in de
twintigste eeuw is de bestudering van culturele objecten bepaald door het
kader en belang van natievorming, een proces dat met name in de eerste
helft van de negentiende eeuw in alle hevigheid plaatsvond en in de eerste
helft van de twintigste eeuw behoorlijk aan erosie onderhevig was.
De bestudering van literatuur en kunst binnen hun eigen, autonome ontwikkeling werd in het tweede deel van de twintigste eeuw mogelijk als een
vertraagd uitvloeisel van het modernisme zoals zich dat al aan het begin
van de twintigste eeuw in alle hevigheid in de Westerse cultuur gemanifesteerd had. Een van de hoofdkenmerken van het modernisme is dat media,
zoals literatuur of schilderkunst, zich ontwikkelen volgens een eigen, imma
nent principe. Zo was ook literatuur op zoek naar de specifieke mogelijkheden en grenzen van het eigen medium. Literatuur als Spiegel of product
van de vaderlandse geschiedenis was toen niet langer een vanzelfsprekende
invalshoek om literatuur te benaderen, omdat de functie van 'historische
expressie' niet meer specifiek bleek voor literatuur: die functie deelt litera
tuur met alle andere culturele producten. Het modernistische streven van
de media naar purificatie van alles wat het gemeen had met andere media,
vertaalde zich disciplinair in de overtuiging dat literatuur geanalyseerd
moest worden op grond van dat wat specifiek 'literair' was. Kortom, het
was dankzij een ontwikkeling aan het begin van de twintigste eeuw, dat de
afzonderlijke vakgroepen Literatuurwetenschap en Kunstgeschiedenis een
halve eeuw later konden ontstaan.
1

Vanaf de jaren zestig (ruim veertig jaar geleden) zijn echter de principes
van het modernisme op alle mogelijke manieren ter discussie komen te
staan. Hiervoor zijn zowel historische, technologische, maatschappelijke,
culturele als wetenschappelijke oorzaken aan te wijzen. Ik kan deze oorzaken in dit bestek slechts globaal aanstippen. Op de eerste plaats was na de
Holocaust het streven naar purificatie in een verdacht daglicht komen te
staan. Verder kon het ontstaan van nieuwe, hybride media zoals film, televisie en internet onmogelijk met het modernistische medium-essentialisme
verklaard worden. Noch kon recht worden gedaan aan de nieuwe tekstvormen. Vervolgens had de wetenschappelijke revolutie van de zogenaamde
'linguistic turn', die zich met name in de literatuurwetenschap, antropologie en andere sociale wetenschappen vanaf de jaren zestig had afgespeeld,
ertoe geleid dat veel algemenere en bredere kaders dan die van het specifiek-literaire werden aangewend om de betekenisproductie van literatuur te
kunnen begrijpen. Betekenis werd nu eerder als resultaat of onderdeel van
een algemeen cultured of semiotisch proces beschouwd, dan als specifiek
2
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literair. Literatuur werd gezien als een verbijzondering van de culturele productie van betekenis.
De vraag is nu of de manier waarop wij nu literatuur bestuderen en onderwijzen, zich nog enigszins laat begrijpen in relatie tot de cultuurhistorische
ontwikkelingen vanaf de jaren zestig. Of zijn de manieren waarop wij
literatuur binnen het vakgebied literatuurwetenschap bestuderen anachronistisch geworden? Op vele fronten zijn de veranderingen binnen de
literatuurwetenschap spectaculair. Sinds ik zelf begin jaren tachtig litera
tuurwetenschap studeerde hebben zowel de theoretische als vergelijkende
literatuurwetenschap zich fundamenteel ontwikkeld. Literatuurtheorie
bestond in mijn studietijd voornamelijk uit methodologie: hoe kan litera
tuur wetenschappelijk bestudeerd worden? Of het vak ontwikkelde algemene, universele theorieen over bijvoorbeeld vertelstructuren of 'de'
communicatiesituatie. Vandaag de dag is 'theorie' geen masterdiscourse
meer dat algemene regels vastlegt en dicteert, maar een specifiek, hoewel
zeer hybride corpus teksten dat naast, niet boven, het corpus van literaire
teksten staat. Onder 'theorie' vallen (cultuur)historische, psychoanalytische, filosofische, antropologische teksten of teksten uit het domein van
gender- of queerstudies, die ieder voor zich op verschillende manieren ingezet kunnen worden om literatuur te belichten. Daarom wordt er vandaag
de dag ook nauwelijks meer over literatuurtheorie of kunsttheorie gepraat,
maar over 'theorie' als zodanig. Het betreft een specifiek soort reflectie, te
onderscheiden van historisch onderzoek, dat niet langer op zoek is naar
de eigen aard of structuur van literatuur of van beeldende kunst, maar dat
culturele objecten zijdelings belicht. Er wordt niet langer uitgegaan van
een hierarchische relatie tussen theorie en het literaire 'object'; er is eerder
sprake van een interactie tussen twee typen teksten en in die interactie verscherpen ze het inzicht, enerzijds in onze omgang met literatuur, maar ook
in de literaire tekst als zodanig.
De vergelijkende literatuurwetenschap is ook aan grondige revisie onder
hevig geweest. Toen ik Literatuurwetenschap studeerde, behelsde dat vak
de vergelijking van eenzelfde verschijnsel (bijvoorbeeld de Romantiek) in
verschillende met elkaar in contact staande taalgebieden. Op dat moment
waren de consequenties van historische processen als postkolonialisme en
globalisering, die toen al geruime tijd zeer actueel waren, voor de bestu
dering van literatuur nog niet getrokken. Het Westen stond nog in het
centrum van de wereld en we hielden ons slechts met Westerse literaturen
bezig. In de twintig jaar die sindsdien zijn verstreken, is men wel degelijk
bezig die consequenties te trekken en vergelijkende literatuurwetenschap
verwordt steeds meer tot interculturele literatuurwetenschap.
Nu stond in de 'oude' situatie niet zomaar het Westen centraal, dat cen
trum had weer zijn eigen (machts) centrum. Westerse literaturen betekende
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in de praktijk Duitse, Engelse (Amerikaanse) en Franse literatuur. Kennis
van Nederlandse, Italiaanse, Spaanse en Scandinavische literaturen was
in de praktijk van marginaal belang om kennis te hebben van de wereld
en dus van de Westerse literatuur. Maar wanneer dit soort centrisme niet
langer houdbaar is, niet zozeer vanuit ethisch maar vooral vanuit wetenschappelijk oogpunt, hoe moet vergelijkende, in de zin van interculturele,
literatuurwetenschap dan ingevuld worden? Moet het vak meer democratisch worden, dus moet het aantal literaturen radicaal uitgebreid worden?
Moeten studenten Literatuurwetenschap nu ook grondige kennis hebben
van bijvoorbeeld Afrikaanse, Japanse en Caribische literaturen? Afgezien
van het feit dat zo'n studieopzet praktisch onhaalbaar is, zou zoiets blijk
geven van een encyclopedische ambitie die eerder in de negentiende dan
in de eenentwintigste eeuw thuis hoort. Interculturele literatuurwetenschap
betekent daarom niet het eindeloos uitbreiden van het corpus literatuur
met de literaturen van andere taalgebieden, maar het bestuderen en onderwijzen van literaire productie en receptie als een intercultureel proces op
zichzelf; niet als de expressie van homogene culturen maar als praktijk in
een heterogene cultuur, waarin onvergelijkbaarheid net zo belangrijk is als
vergelijkbaarheid.
Nu hebben er de afgelopen twintig jaar in zowel het middelbaar als het
universitair onderwijs grote veranderingen plaats gevonden, die vergaande
praktische gevolgen hebben gehad voor de literatuurwetenschap in Nederland. Toen Literatuurwetenschap een kopstudie was die gevolgd kon
worden na de afronding van een driejarige kandidaatsopleiding in een specifieke taal en cultuur, kon je ervan uitgaan dat studenten op z'n minst een
taal en literatuur grondig beheersten, en twee andere talen en literaturen
op middelbare schoolniveau. Met de invoering van de tweefasestructuur,
wordt een kopstudie echter na de propedeuse begonnen. Literatuurstudie
is op de middelbare school zo goed als afwezig en binnen de universitaire
talenopleidingen tot een elementair niveau gereduceerd. In de huidige situatie hebben studenten die aan een studie literatuurwetenschap beginnen
dus niet langer (grondige) kennis van meerdere literaturen en ze spreken
hun talen nog slechts op middelbare schoolniveau. Vraag is nu of we nostalgisch terug moeten gaan verlangen naar een onderwijssysteem waar in
de jaren zestig definitief een punt achter is gezet, of dat we meer realistisch
moeten zijn en de studie op moeten zetten op zo'n manier dat de bagage
die studenten vandaag de dag wel hebben, niet tegen hun werkt, maar juist
productief ingezet kan worden.
Deze zeer pragmatische gedachtegang staat niet perse op gespannen voet
met een reflectie over de inhoudelijke ontwikkeling van het vakgebied lite
ratuurwetenschap. Dit moge blijken uit het volgende geval. Ook al heeft
de literatuurwetenschap zich op hoofdpunten ontwikkeld conform de cul66

tuurhistorische ontwikkelingen waarin zij als vakgebied ingebed is, er is
een historische ontwikkeling waar literatuurwetenschap nog steeds geen
recht aan weet te doen. En die betreft nu juist de bagage die de huidige
studenten wel hebben. Ik kan deze ontwikkeling het best illustreren aan
de hand van een observatie, die Umberto Eco die doet in een inleiding
bij een studie van zijn collega Omar Calabrese over neobarok. Eco constateert belangrijke overeenkomsten tussen zijn studie The Open Work die
hij tussen 1958 en 1962 schreef en Calabrese's boek uit de jaren tachtig. De
vragen waar deze twee boeken mee worstelen zijn overeenkomstig, maar de
presentatie van die problemen is heel anders en ook verschillen de gekozen
voorbeelden. Eco vraagt zich af "how closely my book would have resem

bled Neo-Baroque: A Sign of the Times if I had written it now?"
Hij beschrijft de verschillen tussen de twee werken als volgt. Hij zelf hield
zich bezig met 'openness' van avant-garde teksten en met de dialectiek
tussen de structuur van de tekst en de omgang daarmee door een lezer.
Calabrese daarentegen beperkt zich niet tot een afgebakend domein als
avant-garde teksten. Ook gaat hij niet uit van een bepaalde structuur die
werken zouden hebben en een specifieke omgang daarmee of reactie daarop
van lezers. Calabrese concentreert zich op "processes, flows and interpreta
tive drifts that concern, not single works, but the totality of messages that
circulate in the area of communication." (Calabrese 1987, p. ix) Eco zet de
twee benaderingen van literatuur uiteindelijk als volgt tegen elkaar af:

In other words, the "reader" I spoke of in The Open Work was
confronted by an author who proposed a message, and then had to
make his own decisions. Calabrese's "reader", on the other hand, has
a remote control device in his hand, which he can use to compose his
own message by taking excerpts from the infinite messages that assail
him from every direction. (Calabrese 1987, p. x)
Het leesgedrag van Calabrese's lezer brengt onder meer met zich mee
dat literaire voorbeelden continu verbonden worden met voorbeelden uit
films, advertenties, beeldende kunst, televisie en internet. Al deze culturele
objecten vormen een cultured continuum. Gaat dit leesgedrag ten koste
van een diepgaande kennis van literatuur? Helemaal niet, maar die kennis
is wel anders van aard. Literatuur wordt veel minder begrepen vanuit een
eigen immanente traditie en ontwikkeling en veel meer als verknoopt met
de rest van het culturele domein.
Op gezette tijden proberen cultuurpessimisten ons ervan te overtuigen dat
als gevolg van de huidige overweldigende aanwezigheid van visuele media,
onze cultuur aan schrikbarende vervlakking onderhevig is. Begin januari
2004 stond er echter op de voorpagina van de New York Times een arti67

kel over een wetenschappelijk onderzoek dat uitgewezen had dat het IQ
van jongeren de laatste jaren aanmerkelijk toegenomen was, alle sombere
voorspellingen ten spijt. Als verklaring daarvoor werden het kijken naar
televisie, het gebruik van computers en internet aangevoerd. Jongere generaties zijn niet langer slechts getraind in verbal literacy, maar dankzij het
gebruik van nieuwe media ook in visual literacy. En moeiteloos kunnen zij
overstappen van het ene symbolische systeem naar het andere en er relaties
tussen leggen. De literacy, 'geletterdheid' of liever, de mediale, culturele
competentie van jongere generaties, lijkt daardoor complexer te zijn dan
die van 'ons', oudere generaties, hetgeen hun intelligence ten goede komt.
Terwijl wij nog steeds de grootste moeite hebben om de mogelijkheden van
onze computer te benutten of om onze videospeler in te stellen doen onze
studenten/kinderen/kleinkinderen dat in een handomdraai.
Wat zijn nu de gevolgen van deze cultuurhistorische ontwikkelingen voor
literatuurwetenschap? Op de eerste plaats is de productie van de literatuur
de afgelopen veertig jaar hierdoor grondig bepaald. Verhalen nemen andere
vormen aan, overgangen in teksten worden volgens een andere logica
gemaakt, bijvoorbeeld volgens die van hypertext. Dit suggereert dat we
kennis van - wat ik zou willen noemen - intermedialiteit, nodig hebben
om recente literatuur te kunnen begrijpen. Maar de gevolgen zijn groter.
Het perspectief van intermedialiteit kan ook aspecten van oudere litera
tuur die door het medium-essentialisme waarmee wij zijn groot gebracht
onderbelicht gebleven zijn, tot hun recht laten komen. Immers, hoe vanzelfsprekend het idee ook moge lijken dat we een literaire tekst moeten bestude
ren als onderdeel van een literaire traditie en immanente ontwikkeling, dat
idee is recent en heerste niet in de eeuwen voorafgaand aan de twintigste.
Maar, zult u tegenwerpen, verwordt het vak literatuurwetenschap met
een meer intermediale benadering van literatuur niet tot iets als Algemene
Letteren of Culturele Studies? Ik wil die tegenwerping met nadruk weerspreken. Deze vakken, of liever, bundeling van vakonderdelen, hebben geen
duidelijk object meer. Mijn mening is dat Literatuurwetenschap niet moet
verwateren tot iets als 'Woord en Beeld Studies' of bovengenoemde studies.
Literatuur moet als object in het centrum blijven staan, maar van nu af
aan moet dat object niet alleen vanuit intercultureel perspectief, maar ook
vanuit intermediaal perspectief benaderd worden. En dit betekent ook weer
niet dat de kennis van literaire tradities daarmee overbodig geworden is. In
tegendeel. Het intermediale perspectief is er complementair aan: het biedt
een inzicht in literaire productie en receptie dat verschilt van het inzicht
dat we krijgen als we een tekst binnen een literaire traditie plaatsen.
Wanneer ik tijdens een college literaire stromingen Realisme en Naturalisme behandel, is de rol die de stad in deze stromingen speelt een belangrijk onderwerp. Steden veranderen in de negentiende eeuw razendsnel en
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vormen voor de bewoners en voor de flaneur een fascinerend maar ook
bedreigend schouwspel. Om het (historisch) specifieke van de literaire
beschrijvingen van de stad Parijs in bijvoorbeeld Zola's Une page d'amour
aan studenten duidelijk te maken, kan ik deze passages citeren. Meestal
volgt dan een glazige blik. Wanneer ik echter eerst enkele schilderijen van
Gustave Caillebotte laat zien, bijvoorbeeld die waarop we burgerlijke heren
vanaf balkons over de straten van Parijs zien staren, dan kan ik daarna heel
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makkelijk de specifieke manier uitleggen waarop in realistische beschrijvingen het beschreven object gefocaliseerd wordt. Het motief van de stad
is immers in het Realisme geen specifiek literair motief; het manifesteert
zich even uitbundig in de beeldende kunst. Vanuit beeldende kunst kan ik
vervolgens efficient laten zien hoe de stad in literatuur via specifieke technieken wordt 'opgebouwd' en uitleggen wat daar realistisch aan is. Bij de
evaluatie van dit college kwam een opmerking herhaaldelijk terug: meer
dia's, meer vergelijkingen met beeldende kunst. Het is duidelijk, dat stu
denten vatbaar zijn voor zulke intermediale vergelijkingen, omdat ze visueel onderlegd zijn.
Een intermediale benadering van literatuur biedt ook pragmatische voordelen. Van collega's in de Westerse talen hoor ik regelmatig de klacht dat
hun studenten geen passie meer hebben voor literatuur. Gezien de cultuurhistorische ontwikkeling die ik zojuist geschetst heb, is het echter voor hui
dige generaties studenten uiterst geforceerd om je exclusief op literatuur toe
te leggen. Dat wil weer niet zeggen dat ze geen interesse meer hebben voor
literatuur. Maar een 'puur' literaire context voor het begrijpen van litera
tuur sluit niet meer aan bij de manier waarop zij literatuur lezen: in relatie
tot een breder cultured domein. Kortom, een meer intermediale benade
ring van literatuur kan meer studenten interesseren voor een specialisatie
in letterkunde. En met zo'n benadering wordt tevens het soort literacy en
intelligence - waarover zij veel meer dan wij beschikken - ingezet.
De bestudering van letterkunde binnen een taalopleiding is per definitie gebonden aan het desbetreffende taalgebied. Geschiedenis, cultuur en
(literaire) tradities binnen dat taalgebied moeten noodzakelijkerwijs bij
de bestudering van literatuur betrokken worden. Algemene literatuurwe
tenschap kent zo'n inperking niet. Het is dankzij die relatieve openheid en
vrijheid dat Algemene Literatuurwetenschap de eigenschap heeft het vak
van literatuurstudie in eerste instantie met de veranderende actualiteit te
verzoenen. Het is in die zin een soort laboratorium waarin de chemische
reactie tussen nieuwe en oude ingredienten tot een vernieuwde stof wordt
omgesmolten. En met stof bedoel ik zowel het nieuw-ingebedde object
'literatuur' als 'stof tot nadenken' over wat de studie van literatuur in deze
tijd het best kan zijn, uiteindelijk ook in de specifieke letterkundes. Deze
functie is niet voorbehouden aan Algemene Literatuurwetenschap. Maar
het vakgebied literatuurwetenschap is in de praktijk wel een plek waar zich
nieuwe inzichten en benaderingen laten uitkristalliseren, alvorens ze doorwerken in de bestudering van specifieke letterkundes. Het is daarom wellicht nu tijd om juist bij die opleiding een intermediale benadering van
literatuur te ontwikkelen. Op zo'n manier voorkomen we dat onze benade
ring van literatuur tot een anachronisme wordt' binnen de cultuur waaraan
zij haar relevantie ontleent.
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A Rose for Literary
Theory
Hans van Stralen

Tweede in dit drieluik over de plaats van theorie in de
literatuurwetenschappen is Hans van Stralens visie. Anders
dan Van Alphen ziet Van Stralen de hermeneutiek als de
basisdiscipline van alle literaire theorieen. Daarnaast verzet hij
zich tegen wat vroeger verworpen werd als eclecticisme — met alle
daaraan verbonden negatieve connotaties - en pleit ervoor een
tekst tegelijkertijd vanuit verschillende theoretische perspectieven
te benaderen.
Waarom literaire theorie? Om het specifieke van het fenomeen 'literatuur'
ten opzichte van andere talige en culturele expressies in kaart te brengen.
Vaak betreft het hier vragen waar men een antwoord op wil krijgen,
bijvoorbeeld 'wat is literatuur?', 'wat is de functie van literatuur' en 'aan
welke behoeften kan of moet literatuur voldoen?'. Deze verheldering is een
voorwaarde voor iedere volgende stap in de omgang met literatuur. Als
we immers niet beseffen met wat voor een soort fenomeen we te maken
hebben, is het zinloos om tot interpretatie, lezersonderzoek of de analyse
van de talige aspecten van een tekst over te gaan.
Waarom literaire theorieen? Omdat elk fenomeen, en dus ook literatuur,
zich vanuit diverse invalshoeken laat benaderen en omdat de geschiedenis
van de literaire theorieen ons laat zien dat hier op verschillende wijzen over
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nagedacht is. Hoewel deze theorieen in principe onderling strijdig kunnen
zijn of zelfs intrinsieke manco's kunnen vertonen, is het omwille van de
objectiviteit van belang een zo breed mogelijk scala te bestuderen. Het verbaast mij nog steeds dat op bepaalde universiteiten hermeneutische dan wel
empirische benaderingen van de literaire tekst in het curriculum geweerd
worden. Natuurlijk kan men bepaalde voorkeuren koesteren, maar tegelijk onthoudt men de student de mogelijkheid dergelijke afwegingen zelf
te maken. Daarnaast ben ik verwonderd over het gegeven dat veel nieuwe
literaire theorieen een radicaal andere weg lijken willen in te slaan, terwijl wetenschappers in het verleden toch fundamentele zaken opgemerkt
hebben die nog steeds waardevol zijn.
Wellicht gaat het bij literaire theorieen echter - in tegenstelling tot natuurwetenschappelijke onderzoeken - niet alleen om on/ware uitspraken over
literatuur, maar ook om de aansluiting daarvan bij de actualiteit. Ik heb
verschillende malen deconstructivistische literatuurwetenschappers horen
beweren dat de hermeneutische beweging altijd naar een eenduidige betekenis van de tekst gezocht zou hebben. Dit is om twee redenen onjuist.
Ten eerste houden hermeneutici zich niet met de concrete interpretatie
van literaire teksten bezig, maar met de theorie van de interpretatie. Ten
tweede pleiten hermeneutici niet voor het blootleggen van de eenduidige
betekenis van de tekst, integendeel: vanaf de oudste denkbeelden van de
kerkvaders, waarop de hermeneutische beweging immers rust, heeft men
oog gehad voor de meerdere betekenislagen van de (religieuze) tekst. Had
ook Augustinus (358-430) al niet gewezen op het belang van de anagogische, allegorische en letterlijke duiding van de tekst? Het enige dat men de
hermeneutische beweging kan Verwijten' is hun vaak onuitgesproken stre
ven naar coherentie in theorieen over de interpretatie van de literaire tekst.
Kennelijk ervaren sommige literatuurwetenschappers deze doelstelling vandaag de dag evenwel niet langer als actueel.
Er wordt wel beweerd dat binnen de geesteswetenschappen bepaalde
bevindingen een langer leven beschoren zijn dan in de natuurwetenschappen. Zo geven Plato's en Aristoteles' concept van respectievelijk de creatio'
en de 'mimesis' ons nog steeds houvast bij de benadering van de literaire
tekst. In de twintigste eeuw zijn er mijns inziens een aantal literaire the
orieen ontvouwd die nu nog steeds hun geldigheid hebben behouden.
Allereerst wijs ik op het inzicht dat literatuur een temporele kunst is, opgebouwd uit taal, die zich als een soort secundair modellerend systeem ten
opzichte van het gangbare taalgebruik profileert. Literatuur neemt voor de
perceptie daarvan een zekere tijd in beslag, in tegenstelling tot het schilderij of het beeldhouwwerk. Het lezen van een roman heeft een bepaalde tijd
nodig voor we de totaliteit ervan in beeld krijgen. Dit impliceert dat we
als lezers tussentijdse prognoses moeten maken die eventueel aan het slot
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bijstelling behoeven. Natuurlijk neemt de waarneming van een schilderij
ook een bepaalde tijd in beslag, maar we kunnen in dit geval moeilijk stellen dat we zo'n kunstwerk half uit' hebben. Literatuur is daarnaast uit taal
opgebouwd en niet uit verf of klanken en ze vestigt in eerste instantie de
aandacht op zichzelf door zich ten opzichte van het gangbare taalgebruik
te profileren. Daarom doen we langer over het lezen van literatuur dan over
het lezen van een krant. De empirische literatuurwetenschap heeft dit alles
adequaat in kaart gebracht en ze heeft zelfs laten zien dat we langzamer
gaan lezen als we een tekst uit een krant voorgeschoteld krijgen die als lite
ratuur gepresenteerd wordt. Conventies spelen dus een belangrijke rol in
het literaire circuit en dat brengt mij op de rol van de lezer.
Aangezien literatuur uit zinnen opgebouwd is en omdat de taal wezenlijk
tekortschiet bij de presentatie van een bepaalde werkelijkheid, heeft men
terecht vastgesteld dat literatuur een veelheid aan open plekken' vertoont.
Roman Ingarden (1893-1970) sprak als eerste over deze 'Unbestimmtheitsstellen', onduidelijkheden en onvolledige informatie in literaire teksten, die
uit de principiele beperkingen van de taal voortkomen. Nu is het zo dat het
filosofische essay en de reclametekst zich ook van de taal bedienen, maar
Ingarden heeft er terecht op gewezen dat in deze gevallen open plekken'
zo veel mogelijk vermeden worden, terwijl in het literaire werk dit gegeven juist creatief uitgebuit' wordt. In wijsgerige en in wervende teksten zal
men indien mogelijk onbestemdheden proberen te vermijden. In het lite
raire werk daarentegen presenteert men deze 'open plekken' juist als een
uitdaging aan de lezer, opdat hij vanuit zijn achtergrond en zijn interesse
voor de gepresenteerde werkelijkheid het literaire werk kan voltooien. Lite
ratuur is dus essentieel incompleet en ze heeft een welwillende lezer nodig
die bereid is zijn ongeloof in de gepresenteerde werkelijkheid op te schorten en de open plekken te concretiseren. Terwijl Ingarden nog meende
dat zo'n concretisering al dan niet adequaat uitgevoerd kon worden, heeft
men er in de empirische literatuurwetenschap juist de nadruk op gelegd dat
zoiets onmogelijk en zelfs onwenselijk is en dat het zinvoller is te onderzoeken waarom en waardoor lezers verschillende concretiseringen ontvouwen.
Dat reacties op een bericht vaak meer gewicht lijken te hebben dan het
bericht zelf, zagen we in de debatten rond de verkiezingsstrijd in de Verenigde Staten. Als analisten beweerden dat Kerry een sterker betoog heeft
gevoerd dan zijn tegenstander Bush, zagen we dat de prognoses van het
presidentschap direct veranderden.
Tot nog toe heb ik vooral gesproken over wat tot de jaren zeventig wel
de ontologie van het literaire werk werd genoemd: de leer over het wezen
van literatuur en de voornaamste kenmerken daarvan. Van minstens zo
groot belang is echter de wijze waarop men met deze grondslagen omgaat.
Op dat moment komt de methodologie om de hoek kijken. Ik denk dat er
1
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vandaag de dag niet zozeer onenigheid heerst omtrent de genoemde grondslagen, maar over de wijze van omgang daarmee. Marxistische literatuur
wetenschappers menen dat men de sociaal-economische context van het
literaire werk moet domineren binnen de literaire theorie en psychoanalytisch georienteerde onderzoekers stellen dat we in eerste instantie het onbewuste van de auteur dan wel de verzwegen lagen in de tekst dienen op te
sporen. Hermeneutici profileren zich graag met theorieen waarin problemen rond de interpretatie van de tekst op de voorgrond staan, terwijl empirici meer heil zien in de studie van het lezersgedrag.
In mijn studententijd gold het hanteren van meerdere methodes ten
opzichte van eenzelfde tekst als een verwerpelijke vorm van 'eclecticisme'.
Gelukkig zien we vandaag de dag steeds meer dat juist de combinatie van
de diverse methodes tot inzicht in het literaire werk kan leiden. En nogmaals: elke theorie stelt verschillende vragen. Jauss wilde andere dingen van
de tekst weten dan Ingarden en het is lastig vast te stellen welke vragen als
legitiem gelden en welke niet. Freud projecteerde met zijn concept van het
Oedipuscomplex weliswaar een volledig vreemd gegeven op de Griekse cul75

tuur van Sophocles, maar hij heeft niettemin belangwekkende zaken aangetoond in Oedipus Rex. Sartre heeft geprobeerd te tonen hoezeer het werk
van Flaubert getuigde van een lafhartige houding ten opzichte van het proletariaat. Natuurlijk impliceert deze benadering een inperking ten opzichte
van andere aspecten van het werk van deze negentiende-eeuwse auteur,
maar tegelijk heeft deze zelfgekozen blindheid ook verrassende inzichten
opgeleverd.
Mijns inziens zou de discussie tussen aanhangers van verschillende lite
raire theorieen niettemin meer gewicht krijgen als we ons afvroegen welke
vragen met betrekking tot literaire teksten als zinvol beschouwd kunnen
worden en welke niet. Aangezien de hermeneutiek zich indringend met
deze kwestie heeft beziggehouden, meen ik dat deze discipline als de basis
van alle literaire theorieen kan gelden. Uiteraard dient men behoedzaam
te zijn met het onderscheid tussen zinvolle en zinledige vragen. Voorop
staat dat ik 'zinloos' hier in de betekenis gebruik die Popper en Wittgen
stein daaraan hebben gegeven. Ik bedoel dan dat bepaalde vragen binnen
een afgebakend discours niet adequaat beantwoord kunnen worden. Een
vraag als 'leed deze schrijver aan depressies?' moeten we terzijde schuiven,
omdat er disciplines bestaan - de psychologie bijvoorbeeld - die zich professioneel met deze vraag kunnen bezighouden en omdat deze vraag niet
beantwoord kan worden zolang men niet de ambigue relatie tussen auteur
en tekst adequaat in kaart gebracht heeft. Van sommige vragen binnen de
empirische literatuurwetenschap kan men zich afvragen of ze niet bij sociologen in betere handen zijn. Zinledig schijnen mij ook de analyses van
Martha Nussbaum toe. De vraag of en hoe literaire teksten onze ethische
oordeelsvorming positief kunnen beinvloeden, valt mijns inziens principieel
niet te beantwoorden, tenzij men - zoals Nussbaum zelf - een verslag geeft
van de zegeningen die het literaire werk de lezer/es heeft gebracht. Tege
lijk blijft men dan in een solipsistisch circuit gevangen. Uiteraard blijft het
lastig objectieve criteria te formuleren voor zinvolle vragen met betrekking
tot literaire theorieen, maar ik denk dat een goede discussie gevoerd kan
worden als men zijn houding ten opzichte van de grondslagen van de lite
raire theorie duidelijk profileert.
Een van de meest fascinerende aspecten van de literaire theorievorming
is naar mijn idee het gegeven dat zulke theorieen ons inconsistent kunnen
toeschijnen of zelfs onze aversie kunnen oproepen, maar niettemin tot ver
rassende resultaten kunnen leiden. Zo huldigt de marxist Goldmann het
standpunt dat literatuur haar geprivilegieerde status verkrijgt, wanneer ze
in staat is op een adequate wijze de ideologic van een bepaalde bevolkingsgroep uit te drukken. Het lijkt me dat we hier met een cirkeltheorie te
maken hebben, maar tegelijk heeft deze Franse literatuursocioloog prachtig laten zien hoezeer de literatuur van het klooster Port Royal aansloot bij
1
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de jansenistische ideologic Het betreft hier in beide gevallen namelijk de
opvatting dat de mens slechts door genade heil kan verwerven en dat de
rede een ontoereikend middel is in de weg naar God. Ook bij de psychoanalytische benadering van literatuur door Freud en zijn volgelingen kan
men theoretische vraagtekens plaatsen. Naar mijn idee heeft Sartre in zijn
LEtre et le Neant (1943) in zijn hoofdstuk over de existentiele psychoana
lyse de notie van het 'onbewuste' met de grond gelijk gemaakt. Toch blijkt
steeds weer dat literaire werken zich moeiteloos voor een psychoanalytische
benadering kunnen lenen.
Naar de redenen van de hierboven genoemde ambigui'teit kan ik alleen
maar gissen. Hoe dan ook moeten we vaststellen dat een theorie niet
altijd waterdicht hoeft te zijn om te kunnen functioneren; een gegeven dat
binnen de natuurwetenschap ondenkbaar is. Het kan voorts zijn dat het
geanalyseerde literaire werk de implausibele aspecten vertoont, die ook de
betreffende literaire theorie kenmerken. Daarnaast hoeft een literaire tekst
geen consistent wereldbeeld te presenteren; er kunnen wel ideeen in lite
ratuur ontvouwd worden, maar de bewijsvoering daarvan staat - in de
tekst zelf althans - niet ter discussie. We hebben immers met fictie en niet
met een beschrijving van de werkelijkheid te maken. Vaak zien we dat een
ambigue theorie ons op een spoor kan zetten, waarna we vervolgens zelfstandig verder kunnen werken.
In zeker opzicht kent de hierboven beschreven gang van zaken een schijnprobleem, want veel literaire teksten laten zich - juist vanwege de overdaad
aan open plekken - niet in een of twee theorieen vangen. Dit nu wil ik aan
het slot van dit essay illustreren aan de hand van een deels psychoanaly
tische benadering van het bekende verhaal A Rose for Emily van W i l l i a m
Faulkner.
A Rose for Emily verscheen in april 1930 en geeft het verslag van een anonieme dorpsbewoner uit het zuiden van de Verenigde Staten over de lotgevallen van een zekere Mrs. Emily Grierson. Deze Emily woont tamelijk
gei'soleerd in een dorp. Behalve haar zwarte bediende heeft zij eigenlijk
nauwelijks contacten. Ze weigert belasting te betalen en weet de dorpelingen aan het roddelen te krijgen, doordat haar huis een enorme stank verspreidt, waarvan men de oorzaak niet kan achterhalen. Aan het slot van
het verhaal blijkt dat zij haar geliefde Homer Barron, die tijdelijk bij haar
inwoonde, vergiftigd heeft. Het dorp verkeerde in de veronderstelling dat
deze aannemer verdwenen was, maar als Emily overleden is, treft men in
een vergrendelde kamer van haar huis het lijk van Barron aan.
De voor A Rose for Emily geeigende theoretische overwegingen van Freud
liggen naar mijn idee op het niveau van de belangstelling voor het huis
van Mrs. Grierson. Aangezien binnen de psychoanalytische benadering
van kunstwerken het huis als een symbool van het lichaam geldt, wil ik
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de onuitgesproken wens van het dorp om Emily seksueel te benaderen hier
verder uit werken.
Emily woont na de dood van haar vader alleen; ze wordt slechts
'beschermd' door de negerbediende. Daar hij van alles op de hoogte moet
zijn in huize Grierson, maar altijd zwijgt, kan men hem met Freuds concept
van het onbewuste associeren. Opvallend vaak probeert de buitenwacht het
huis/lichaam van Emily binnen te dringen. Allereerst is er sprake van een
door Emily niet gewenst bezoek van de dorpelingen die haar aan belastingverplichtingen herinneren. Daarna dringen vier dorpsbewoners s nachts in
het geheim Emily's huis binnen om aldaar de vieze lucht - naar later blijkt
van Barrons lijk - te verdrijven. Vervolgens worden twee nichten van Mrs.
Grierson door de dorpelingen aangeschreven die haar ervan dienen te overtuigen dat samenwonen met een man binnen de conventies van het dorp
als oneervol geldt. Ze verblijven een week in Emilys huis, maar ze hebben
waarschijnlijk weinig aan haar opvattingen kunnen veranderen. Aan het
slot, na Mrs. Griersons dood, betreden de dorpelingen haar huis en breken
ze daar de geheime kamer — in Freuds leer natuurlijk: de vagina - open.
Binnen de psychoanalytische benadering kan men deze actie moeilijk
anders interpreteren dan als een soort bevrediging van necrofiele gevoelens
onder de dorpsbewoners, een postume verkrachting. In die zin is de onthulling aan het slot van A Rose for Emily — zeer waarschijnlijk heeft Emily tot
haar dood naast het lijk van Homer geslapen - een analogon van de wens
die de buitenwacht ten aanzien van haar excentrieke bewoonster koesterde:
haar verkrachten en eventueel met haar slapen.
3

4

Natuurlijk is er in dit verhaal meer aan de hand. Judith Fetterley heeft
in haar opstel A Rose for A Rose for Emily treffend laten zien dat Mrs.
Grierson de haar opgedrongen identiteit van de 'lady' niet accepteert. Volgens deze critica neemt Emily door de moord wraak op haar starre omgeving en aldus heeft Faulkners verhaal zeker ideologische connotaties. Het
is inderdaad opvallend hoezeer de verteller zich uitdrukt in niet bepaald
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waardevrije opposities. Zo stelt hij de dorpsbewoners/'we' tegenover Emily,
de ruimte van haar huis tegenover die van het dorp, het Noorden (Homer
is een minderwaardige 'yankee') tegenover het Zuiden, de jonge generatie
tegenover de oude, de mooie en welgestelde mensen tegenover de lelijke,
de vrouwen uiteraard tegenover de mannen en de mannen tegenover de
negers, die hij in A Rose for Emily neerbuigend met 'niggers' aanduidt.
Vanuit de structuralistische invalshoek moeten we vaststellen dat de anonieme verteller de visie van de dorpsbewoners weergeeft, waardoor zowel
Emily als de neger via hun ideologie gerepresenteerd worden. Emily als
onconventionele vrouw en de neger als buitenstaander hebben letterlijk
geen stem, waardoor ik geneigd ben begrip te krijgen voor hun zonderlinge
gedrag.
Een strikte toepassing van Freuds leer op A Rose for Emily maakt al gauw
een geforceerde indruk. Hetzelfde geldt voor een structuralistische benade
ring, die strikt genomen geen interpretatie levert, maar enkel het materiaal daartoe kan leveren en in die zin onmisbaar is. Juist door verschillende
theorieen op Faulkners verhaal toe te passen kan men iets van de raadselachtige sfeer van deze tekst in beeld brengen. Het gebruik van meerdere
theorieen ten behoeve van een primaire tekst getuigt daarom niet van
armoedig eclecticisme. Bovendien pleit het voor een literaire tekst als er
diverse modellen op toegepast kunnen worden. Omgekeerd kunnen we
vraagtekens plaatsen bij teksten die zich geheel vanuit een model laten
begrijpen. Naar mijn idee kenmerkt goede literatuur zich door het gegeven dat de wereld van de betreffende literaire tekst zich telkens weer aan de
totaliteit van de gehanteerde theorieen onttrekt.
H a n s van Stralen is als literatuurwetenschapper v e r b o n d e n aan het I n s t i t u u t
Vreemde Talen, Literatuurwetenschap,
O G C en de Projectgroep Letterkunde aan
de Universiteit Utrecht.
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Eindnoten
1 Het is overigens ook opvallend dat
Nussbaum nooit spreekt over de
negatieve effecten die literatuur op
de lezer kan uitoefenen, terwijl deze
mogelijkheid niettemin in haar theorie
besloten ligt.
2 Dat Goldmann ook volstrekt blind
is voor belangrijke intertekstuele
theologische relaties blijkt op het
moment dat hij de wereldberoemde
uitspraak van Augustinus - 'Het hart
is onrustig totdat het rust vindt in u'
- tot een anonieme getuigenis van een
kloosterling uit Port Royal herleidt.
3 Watkins merkt hierover op: "The
contrast between Emily and the
townpeople and between her home and
its surroundings is carried out by the
invasions of her home by the adherents
of the new order in the town".
(Watkins in Inge 1970, p. 46)
4 Magalamer en Volpe schrijven terecht:
"[...] Emily Grierson's necrophilia,
suggests the necrophilia of an entire
society that lived with a dead but
unburied past". (Magalamer en Volpe
in Inge 1970, p. 63)
5 Als Homer Barron in het dorp arriveert,
kunnen we het volgende lezen: "The
construction company came with
niggers and mules and machinery." In
dit citaat worden negers dus op een lijn
gesteld met dieren en machines.
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Theorie doen - aan
de hand van Joost
van den Vondels werk
Frans-Willem Korsten

Van het belang van literaire theorie lijkt langzamerhand iedereen
wel doordrongen - al is niet iedereen het eens over de manier
waarop, zoals is gebleken uit de bijdragen van Van Alphen en Van
Stralen. Controversieel blijft ook het toepassen van (post)moderne
theorieen op historische literatuur. En dat is precies waar Korsten
in dit artikel voor pleit. Hij illustreert zijn these aan het Vondelonderzoek waar hij op dit moment mee bezig is.
Theorie is onontkoombaar. Zelfs wie zegt 'ik rotzooi maar wat aan (Karel
Appel, Nederlandse beeldend kunstenaar en schilder) of'het is maar een
spelletje' (Rudi Voller, Duitse voetbaltrainer) plaatst zich in een theoretische
discussie en vaak zelfs in meerdere discussies. Dat wil niet zeggen dat
Appel en Voller zelf sterk theoretisch bezig zijn - al is het onverstandig hun
theoretische kennis te onderschatten. Ze zijn in de praktijk aan de slag. Die
praktijk is theoretiseerbaar of ze is theorie in uitvoering. Dat betekent weer
niet dat theorie alles overkoepelend is: integendeel. Theorie is alleen maar
relevant in relatie tot de praktijk - of als praktijk. Waar Appel en Voller
het zich kunnen veroorloven om theorie te relativeren om zo de mythe die
hen de meeste glans verleent in stand te houden (die van, respectievelijk,
authenticiteit en spel), kunnen wetenschappers dat niet. Wetenschappers
die theorie overbodig, lastig, of moeilijk doenerig vinden, zijn charlatans die
hun eigen praktijk verloochenen.
De afgelopen decennia is in het veld van de literatuurstudie heel wat afgetheoretiseerd over theorie. Dat was wel eens vermoeiend. Discussieren over
de aard van discussie kan nuttig zijn, zelfs van wezenlijk belang, maar het
gevaar dreigt dat het discussieren zelf doel wordt - iets wat onherroepelijk
uitloopt op gediscuzeur (Theo en Thea). In dezelfde afgelopen decennia is
ondertussen een onfortuinlijke scheiding in de Nederlandse literaire wetenschapswereld intact gebleven: die tussen theorie en (nee, niet praktijk maar)
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historic De institutionele benamingen zijn veelzeggend. Bij Literatuurwe
tenschap is de theoretische literatuurwetenschap vaak nog een aparte tak
van sport. Bij Nederlands, Frans, Duits, Italiaans en Spaans kunnen stu
denten kiezen uit Middeleeuwen, Renaissance en modernen. Bij de vakgroepen kunstgeschiedenis (dus niet kunstwetenschap - analoog aan,
bijvoorbeeld, muziekwetenschap) is er vaak wel een onderdeel kunsttheorie
maar de hoofdmoot van het aanbod bestaat uit een historische benadering.
De institutionele opsplitsingen houden twee misvattingen in stand. Ten
eerste dat theorie en praktijk gescheiden zaken zijn, ten tweede dat een his
torische benadering van het artistieke object minder theoretisch is (en een
theoretische benadering niet historisch). Voor de goede orde: theorie en
praktijk zijn wel onderscheidbaar, maar niet principieel gescheiden. Voor ik
zal laten zien hoe theorie en praktijk samen kunnen gaan, besteed ik eerst
aandacht aan hun onderscheidbaarheid. In relatie tot de wetenschappelijke
praktijk vraagt theorie ten eerste om inhoudelijk beargumenteerde keuzes,
ten tweede vereist ze methodologische onderbouwing en consistentie, ten
derde dient ze tot epistemologische reflectie, en tenslotte moet ze leiden tot
exploratie van hetgene dat nog niet bekend was.
82

Theorie en praktijk apart en met elkaar
In de praktijk van het wetenschappelijk werk kan het nogal eens gebeuren
dat mensen keuzes maken onder druk van omstandigheden. Ze maken dan
wel keuzes, maar die zijn niet beargumenteerd - soms niet in relatie tot de
belangen die wetenschappers hebben bij het uitvoeren van hun onderzoek,
soms niet in relatie tot de methodologische onderbouwing van hun handelen.
Voor ik op dat laatste overga, is het goed hier te benadrukken dat het maken
van keuzes inderdaad ook de belangen betreft die wetenschappers hebben bij
het uitvoeren van hun onderzoek. Iedereen die de reflectie op ideologische,
culturele of institutionele belangen afdoet als 'gezeur', verdedigt enkel
zonder argumentatie - dat wil zeggen op een niet wetenschappelijke manier
- zijn of haar eigen positie.
Een tweede doel van theorie is te zorgen voor een uitwerking van een verdedigbare en relevante methode. Of men nu een sociologische, esthetische
of poeticale benadering kiest, men moet kunnen uitgaan van een systematische, methodisch consistente onderbouwing en uitwerking van de gekozen invalshoek. Nota bene: consistentie is iets anders dan coherentie. Er
zijn vele theorieen die niet geheel coherent zijn (ook in de natuurwetenschappen!). Dat is niet zo'n probleem. Consistentie blijft echter een vereiste.
Logische consistentie kan betekenen: het constateren van incoherentie. Het
betekent zeker dat de uitgangspunten, gekozen methode en bevindingen
logisch gezien kloppen of een rationele verklaring krijgen die consistent is.
Theorie leidt ten derde tot reflectie op het praktisch handelen aan de
hand van vragen als: waarom onderzoek ik dit, waarom op deze manier,
waarom is dit belangrijk, voor wie? Hier keren sommige vragen terug die
ik al behandeld leek te hebben onder mijn punt 'keuzes'. Dat betekent dat
theorie niet alleen leidt tot reflectie, maar zelfs tot meta-reflectie. Je kunt
je iets afvragen (reflectie), maar je kunt je ook afvragen waarom je je dat
afvraagt (meta-reflectie). Tot slot: theorie moet er toe leiden dat zaken in
beeld komen die anders niet in beeld waren gekomen. Theorie die ons
alleen maar laat zien wat we al weten, is dode theorie.
Dat veel literatuurhistorici niet op ieder moment met deze theoretische
mogelijkheden en vereisten bezig zijn, is begrijpelijk. Ze zijn bezig in de
praktijk, met het wetenschappelijke handwerk: ze duiken de archieven in,
zijn bezig met historische documenten te ontcijferen, haarden tellen, laagjes
grond wegschrapen. Maar of die historici daarbij nu wel of niet regelmatig reflecteren op hun wetenschappelijk handelen, ze doen ondertussen aan
theorie. Wanneer ze er van uitgaan dat historische documenten voor zich
spreken, nemen ze een theoretische positie in (en geen erg geavanceerde).
Wanneer ze er van uitgaan dat historische documenten een 'eigen' bete83

kenis hebben, plaatsen ze zich misschien in een waardevolle traditie die
uitgaat van de anderssoortigheid van de tekst. Wanneer ze zeggen dat een
historisch document maar een eigenlijke betekenis heeft, zijn ze gedateerde
hermeneutici. Wanneer ze naief omgaan met hun theoretische onderbouwing leidt dit tot wetenschappelijke waardevermindering, wanneer ze er
bewust en genuanceerd mee omgaan leidt het tot waardevermeerdering.
Continue reflectie is veel gevraagd, maar periodieke reflectie is wel een
vereiste, al was het alleen maar om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen. Dat zeg ik fout. 'Op de hoogte zijn' betekent niet
zoveel. Wetenschappers dienen zich steeds opnieuw te positioneren en
(ook maatschappelijk) te verantwoorden voor hun handelen. Ik bedoel niet
een zogeheten politiek correcte verantwoording en ook geen verantwoordingsterreur. Dick Advocaat moest zich tegen een horde journalisten verweren, zelfs over de manier waarop hij trainingen organiseert en de vraag is
ten zeerste of dat moet. Wetenschappers zijn wel altijd antwoord verschuldigd op de vragen: waarom onderzoeken we dit, waarom doen we dat op
deze manier en voor wie achten we dat relevant? Laat ik voor deze Vooys die
vragen oppakken en zelf beantwoorden - dan kan ik en passant wat meer
zeggen over de relevantie van moderne theorie met betrekking tot histori
sche teksten.

Moderne theorie en een historisch object
Ik doe op dit moment onderzoek naar het werk van Joost van den Vondel.
Wanneer ik dat zou doen aan een vakgroep Renaissance binnen Nederlands
zou dat weinig verantwoording behoeven (wat meteen al jammer is). In
mijn geval voer ik het onderzoek uit aan een opleiding die sterk theoretisch
is georienteerd, die is gericht op de moderne periodes van realisme, moder
nisme en postmodernisme, die intermedialiteit en interculturaliteit hoog in
het vaandel heeft. Mijn collegas vragen dus, expliciet of impliciet: 'Vondel??'
Ik had kunnen antwoorden: 'Toeval.' Ik moest een keer college geven over
barok en classicisme, ik las en herlas werk van Vondel en raakte gefascineerd.
Mooi, fascinatie is geen slecht startpunt, maar geen rechtvaardiging. Ik was
gefascineerd omdat ik meende te traceren dat in Vondels werk elementen
zaten die wetenschappelijk onderbelicht waren gebleven. Ik zag in zijn werk
een vergaande theoretische en praktische interventie in de maatschappij van
zijn tijd, die zowel een belangrijke stap betekende in de ontwikkeling van
de Westerse moderniteit, als een fundamentele kritiek leverde op onderdelen
daarvan. Daarom wilde ik het werk nader onderzoeken. Hoe?
De eerste vraag is vervolgens: om wat voor soort historisch onderzoek gaat
het mij? Ik ben niet gericht op (overigens wel geinteresseerd in) de reacties
in Vondels tijd op zijn werk. Anders gezegd: mijn focus ligt niet bij de con84

temporaine receptie van Vondels werk. Ik ben geinteresseerd in de manier
waarop het werk historisch reflecteert op, en deels ook een reflectie is van,
een historische ontwikkeling. Centraal is hier de kwestie die zo pregnant
is gesteld door Quentin Skinner. (Skinner 2002) Skinner stelt dat we ons
niet eeuwen later de actoren uit een historische periode moeten toe-eigenen. Dat doen we wanneer we allerlei moderne kwesties terugprojecteren
in de tijd. Historische subjecten zijn zich niet bewust van wat er eeuwen
later staat te gebeuren. Hun handelen moet dus, volgens Skinner, strikt in
de tijd zelf worden bezien. Ik ben het daar deels mee eens, mits Skinners
positie niet neerkomt op ouderwets historicisme (de idee dat we vanuit het
heden kunnen ervaren en weergeven wat er eeuwen eerder 'werkelijk' is
gebeurd of is gedacht). Ik ben het er mee eens dat objecten uit een andere
tijd of een andere cultuur niet theoretisch moeten worden opgeslokt.
Waar ik van mening verschil met Skinner is dat subjecten altijd zowel his
torisch gedetermineerd zijn als trans-historisch bestaan. Ik bezie Vondels
werk in een historische ontwikkeling. Ik bezie zijn werk vanuit het nu (iets
anders is niet mogelijk), ik beschouw het werk als een historisch object en
probeer het als zodanig recht te doen. Ik kijk dus niet naar wat het werk
voor mij betekent in het 'nu' los van de historische tijd waaruit het stamt.
Ook dat is trouwens een volstrekt valide benadering, die in een andere zin
- in haar focus op het heden en de werking van teksten daarbinnen - ook
historisch is. Nee, dat leidt niet tot een 'anything goes'. Elke interpretatie
moet worden overlegd aan een academische gemeenschap.
Wanneer ik het object historisch bekijk, heb ik veel moderne mogelijkheden tot mijn beschikking op het vlak van analyse, benadering en thematiek. Om met dat laatste te beginnen, de thematiek van 'gender' (waar
allerlei methodische kwesties aan verbonden zijn) is van groot belang in
mijn onderzoek. Ik hoor in gedachten enkele vakbroeders of -zusters lichtelijk smalend roepen: 'O nee! De rol van de vrouw! Dat weer! Nou, het
is klip en klaar wat Vondel daarover denkt. De vrouw moet luisteren naar
de man en daarmee basta.' Ik vraag het me ten zeerste af. In Gysbreght van
Aemstel verzekert de mannelijke hoofdpersoon herhaaldelijk zijn volgens
hem verwarde en overgevoelige vrouw dat ze vooral op hem moet vertrouwen en naar hem moet luisteren. M a a r aan het eind van het stuk daalt
Gods engel af die juist zegt dat Gysbreght naar zijn vrouw Badeloch moet
luisteren. Historisch gezien is er in Vondels tijd veel meer aan de hand met
betrekking tot dit onderwerp dan we eeuwenlang hebben gezien. Ik ben
de kwestie van 'gender' niet aan het terugprojecteren. De kwestie speelde
toentertijd en dat is eeuwenlang uit zicht gebleven omdat dat strookte met
ideologische belangen.
Voor wie een voorbeeld wil van een radicaal geschrift over dit onderwerp
- dat bij Elsevier in Leiden uitkwam in 1654 - zoeke Arcangelas Tarabotti's
85

La semplicitd ingannata (Verraden onschuld). Het geschrift had als originele
titel Tirannia paterna en werd daarom onlangs door Letizia Panizza vertaald als Paternal Tyranny (Panizza 2004). Voor wie, bijvoorbeeld, denkt
dat koning Salomon door de zeventiende-eeuwse toeschouwers niet anders
kan zijn beschouwd dan als een stabiel en wijs man en een Christelijke
voorafspiegeling, vindt hier een zeventiende-eeuwse stem die van Salomon
zegt dat hij een inconsistente, zijn passies najagende, evenveel vrouwen als
idolen aanbiddende 'man' is. En nee, dat is geen geisoleerde stem, want
Tarabotti had een brede kring van discussianten — bovendien leest ze de
bijbel gewoon goed. Dat deden de meeste van haar tijdgenoten trouwens
ook, de bijbel lezen, en die moet het dus minstens zijn opgevallen dat ze
een interpretatief probleem hebben als ze Salomon anders willen zien dan
hoe Tarabotti hem schetst. Ook Vondel las de bijbel goed.
Het thema 'gender' geeft aan dat ik moest nadenken over de kadrering
van mijn onderzoek. Ik wilde me niet beperken tot de literaire geschiede
nis. Dat zou wel een valide keuze zijn, maar dan kon ik niet spreken over
de culturele interventie die de tekst volgens mij inhoudt. Ik had en heb een
interdisciplinaire benadering nodig die zich uitstrekt over het terrein van
het recht, van de religie, van de economie, van de politiek - en in al die
gebieden speelt 'gender' een belangrijke rol. Weer volgt een andere keuze.
Ik kan uitsluitend kijken naar hoe er toen werd gedacht over recht, eco
nomie en religie, maar ik kan ook geinteresseerd zijn in dwarsverbanden
die tijdgenoten soms niet konden zien of waarvan ze zich niet eens bewust
waren. Ik kies voor het laatste en dus voor een semiotische benadering
waarin ik als wetenschapper analyseer en interpreteer wat de verschillende
teksten volgens mij betekenen in hun historische verband. Nee (opnieuw),
dat leidt niet tot een 'anything goes'. Ik overleg mijn bevindingen aan de
academische kring en ik kijk dus wel drie keer uit alvorens ik particuliere
meningen ga verkondigen (wat niet betekent dat ik geen fouten kan maken
- die maak ik, en gelukkig zijn er dan vakgenoten die me corrigeren).
In dit verband is de discussie die ik met Jan Konst voerde in het Tijd-

schrift voor Nederlandse taal- en letterkunde (TNTL 1999 en 2000) relevant,
aangezien hij me in deze discussie beschuldigde van het voorleggen van
particuliere meningen, alsof ik graag dingen in de tekst wilde zien en die
vervolgens frivool de wereld in hielp. Onlangs kwalificeerde Konst mijn
interpretatie van Vondels Jeptha kortweg als 'een deconstructivistische leesmethode'. (Konst 2003, p. 209) Prima hoor, in zo'n leesmethode zit een the
orie en praktijk besloten die grote verdiensten heeft. Konst negeert die om
door middel van zijn kwalificatie iets anders te suggereren. Zijn suggestie
is dat ideologiekritische studies van historische teksten uitsluitend modern
zijn, ofwel moderne projecties op de historische tekst. Ik hoef mezelf hier
niet opnieuw te verdedigen, want dat deed ik al in TNTL. Mijn punt is
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hier, verder gaande op de discussie, dat een manco aan theorie kan leiden
tot generaliseringen die de historische geladenheid van de tekst geen recht
doen.

Anachronismen of manco's?
Laat ik als voorbeeld Konst zijn studie nemen over Fortuna Fatum en
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Providentia Dei in de Nederlandse tragedie .(Konst 2003) Het gaat om
een rijke studie, vol van belangrijke historische inzichten. Alles is goed
onderbouwd. Toch blijven er kansen liggen, als gevolg van theoretische
manco's. Konst behandelt bijvoorbeeld Gods voorzienigheid aan de
hand van gruwelijke passages in Vondels werk. Hij citeert een deel uit de
verkrachtingscene in Gysbreght- het deel waarin de bastaardzoon van Floris V
(Witte van Haemstee) abdes Klaeris van Velsen verkracht, nota bene op
het dode lichaam van bisschop Gozewijn. Konst geeft van die passage geen
nadere analyse. Ik vind zo'n analyse onder alle omstandigheden een vereiste.
De tekst spreekt nooit Voor zich'. De vraag is altijd hoe een wetenschapper
deze passage (gedetailleerd) analyseert en als gevolg daarvan interpreteert.
Het ontbreken van een gedetailleerde analyse is een gemiste kans. Het
vervolg is problematischer - en ik vermeld met nadruk dat het me niet gaat
om de persoon van Konst, maar om het illustratieve karakter van wat er
gebeurt.
Konst schrijft na het citaat: "Het verhaal over Klaeris van Velsen staat op
een lijn met de geschiedenis over de hongerende moeder die haar kleine
kind verorbert in Hierusalem verwoest. Met een groot aantal van dergelijke aangrijpende berichten maakt Vondel de toeschouwers duidelijk dat
Gysbreght net als de Dochter Sion geconfronteerd wordt met de doldrieste
wreedheid van een nietsontziende vijand...". (Konst 2003, p. 138) In de
theorievorming van de laatste decennia is de narratologie zeer invloedrijk
geweest. Een onderdeel van die leer is het consequente onderscheid tussen
degenen die handelen en degenen die niet handelen of met wie gehandeld
wordt. In dit verband stelt Konst twee passages op een lijn die misschien
een thematische overeenkomst hebben, maar die juist structureel verschillend zijn. Met wie is de kind-etende moeder nu vergelijkbaar: met Klaeris
of met de verkrachter? Konst zal zeggen: met Klaeris, want de moeder heeft
zo'n honger omdat de Romeinen de stad meedogenloos belegeren. Een narratologisch geschoolde wetenschapper zal zeggen: dat ligt ingewikkelder.
In Konsts behandeling gaat een passage waarin een 'hongerende' ver
krachter een vrouw neemt naadloos over in een passage waarin een hon
gerende vrouw haar kind 'neemt'. Wetenschappelijk gezien is het op zijn
minst aanvechtbaar om die overgang naadloos te maken en de passages 'op
een lijn' te stellen. Als Konst zijn argument staande wil houden, moet hij
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beargumenteren waarom hij een dochter als slachtoffer op een lijn stelt met
een moeder die kwaad doet (zelfs als ze dat doet onder de druk der omstandigheden). Vervolgens is het de vraag of Vondel met dergelijke gruwelijke
passages het publiek van iets overtuigt of het publiek fascineert (wat iets
anders is dan overtuigen). Wat ook niet ongereflecteerd de revue kan passeren is het feit dat een Joodse moeder haar kind opeet, terwijl een christelijke abdes slachtoffer is van een bastaard.
Nog steeds zijn er literatuurhistorici die het bovenstaande hadden kunnen
interrumperen met: 'Narratologie? Een twintigste-eeuwse methodiek toepassen op een zeventiende-eeuwse tekst? Dat leidt tot anachronisme!' Ik
heb dat verwijt meerdere malen gehoord en ik kan simpelweg niet begrijpen hoe verstandige mensen in dit vakgebied tot een slotsom komen die
geldt voor geen enkel ander vakgebied. Het is elders vanzelfsprekend dat
de meest geavanceerde moderne technieken worden toegepast om archeologische vondsten te analyseren. Het is relevant en vruchtbaar als de
nieuwste economische inzichten worden ingezet om economische patronen van duizend jaar geleden nader te bezien. Dat zeventiende-eeuwers
het begrip inflatie niet kenden, betekent niet dat inflatie niet voorkwam.
Dat ze de Marxistische begrippen gebruikswaarde, ruilwaarde en symbolische waarde niet kenden: het klopt. Maar wie de tulpomanie bestudeert,
zal deze begrippen heel goed kunnen gebruiken om inzichtelijker te maken
wat daar nu precies gebeurde.
Zeventiende-eeuwse auteurs hadden hun eigen retorische theorieen. Maar
in die theorieen kwam het onderscheid tussen verhaal en argument niet
voor en Vondels stukken zijn een sterke mengeling van die twee. In de
moderne theorievorming komt, in tegenstelling tot de zeventiende-eeuwse
retorische theorie, wel de interactie tussen verhaal en argument voor. Dan
is het ook volstrekt valide om die mengeling eens nader te onderzoeken.
Vergelijk: dat Homerus focalisatie niet kende als begrip, betekent niet dat
hij er in de praktijk niet mee kan werken. Theorie in praktijk heet dat. Als
iemand de theoretische woorden niet kent kan hij nog wel een vaardige
vakman zijn. Er zijn duizenden mensen die heerlijk kunnen koken zonder
dat ze de technische kooktermen kennen. Wij hebben de technische termen
echter wel nodig voor onze analyse.

Nieuwe inzichten: geen doel op zich
In het geval van mijn Vondelstudie gebruik ik twee recente studies die een
nieuw licht werpen op de ontwikkeling van het kapitalisme, de democratic
en het recht. Een studie is van Liah Greenfeld, The Spirit of Capitalism:

Nationalism and Economic Growth. (Greenfeld 2001) De andere is van Ross
Zucker, Democratic Distributive Justice. (Zucker 2001) De eerste studie
88

geeft een moderne visie op de manier waarop het kapitalisme ontstaat in de
zeventiende eeuw. Laten we de kritiek van Skinner er eens op los laten: 'De
zeventiende-eeuwers hadden geen benul van het kapitalisme, dus laten we
ze daar ook niet mee lastig vallen.' Dat klopt, maar de zeventiende-eeuwers
hebben nu eenmaal, vanuit deze tijd bekeken, iets bijgedragen aan een
historische ontwikkeling. Greenfeld legt briljant uit waarom wat er gebeurde
in Engeland wel gezien kan worden als een radicale stap in de ontwikkeling
van het kapitalisme en wat er gebeurde in de Republiek der Nederlanden
niet. Daardoor maakt ze ook een historisch verschil zichtbaar in de soorten
van economie in beide 'landen. Wat Greenfeld prachtig beargumenteert is
dat nationalisme en zijn stuwende kracht achter het kapitalisme veel meer is
dan een politieke idee, of een vormend beeld. Het betreft de vorming van een
levenshouding, van een cultuur, van een esthetiek, van een rechtssysteem.
De verschillen tussen Engeland en de Republiek der Nederlanden zijn in
haar studie dan ook niet strikt economisch, ze betreffen veel meer.
Greenfelds studie, die een nieuw licht werpt op het diffuse karakter van
zoiets als een Nederlandse nationale gedachte en dienovereenkomstig het
afwijkende economisch systeem in de Nederlandse Republiek, werkt weliswaar met moderne inzichten, maar is in haar object historisch. Zuckers
studie is zelfs dat niet. Hij besteedt vooral aandacht aan de organisatie van
de moderne democratic en de haar beregelende principes van rechtvaardigheid. Ook hij moet terug de tijd in om te kunnen uitleggen hoe sommige
principes tot stand zijn gekomen — door welke praktijken en theorieen.
Maar hij besteedt daarbij geen aandacht aan de Nederlandse Republiek.
Toch meen ik te zien hoe datgene wat er economisch, juridisch, politiek,
religieus en artistiek gebeurt in het werk van Vondel een fascinerende stap
is in het denken over de democratic als garantsteller van een rechtvaardige distributie. Dat Vondel zich generlei bewust was van het systeem van
de democratic: het klopt. Maar zijn werk is een belangwekkende bijdrage
aan het denken over rechtvaardige distributie. Het onderzoekt de ideeen,
instanties en entiteiten (God) die rechtvaardige distributie belemmeren. In
ieder geval is dat een these die ik ga voorleggen aan mijn vakgenoten.
Dat zijn hopelijk niet alleen mijn Nederlandse vakgenoten. Ik wil ook een
Engelse versie maken van mijn studie, zodat Vondel internationaal gezien
gaat worden als een auteur die het bestuderen waard is. Ik vind hem het
bestuderen waard vanwege zijn grondig onderzoek van de relatie tussen
theologie en politiek. Dat is geen altmodisch onderwerp in de huidige tijd.
Vondel adresseert principiele punten met betrekking tot het begrip soevereiniteit. Nee, ik ben niet anachronistisch: het denken over soevereiniteit kent in de Nederlandse Republiek een - noodgedwongen - krachtige
impuls, met als gevolg een ontwikkeling van ideeen waarvan sommigen
tot op de dag van vandaag omstreden en relevant zijn. Niet alleen als het
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gaat om de ontwikkeling van Europa, ook als het gaat om de rechtvaardige
organisatie van onze samenleving is het begrip soevereiniteit van het grootste belang. Het is dus belangrijk om de geschiedenis van het denken daar
over (in theorie en theatrale praktijk) te kennen.
Ik doe dat alles niet door theorie toe te passen op Vondels teksten. Dat is
een vorm van plaatjes inkleuren die zelden echt leidt tot verhelderende verklaringen of inzichten. Het is ingewikkelder. De discrepanties in Vondels
teksten, de afwijkingen er in, de zich herhalende patronen, de botsingen
tussen verschillende visies; ze dagen me alle uit om een theorie te vinden
die ze kan verklaren. Theorie is, als het goed is, altijd werk in uitvoering
- net zo goed als werk in de praktijk. Het doel van dat werk is niet nieuwe
inzichten omwille van de nieuwe inzichten. Het doel is: interessante,
belangrijke inzichten in de structuur en aard van het historisch object. Het
woord 'inzicht' is dan wel weer te gemakkelijk gebruikt. Het gaat om meer:
een verrijkte omgang met het historisch object, dat niet alleen de periode
'van toen' betreft, maar ook onze relatie met die periode en met het 'nu'.
Frans-Willem Korsten werkt bij de opleiding Literatuurwetenschap aan de U n i versiteit Leiden. Hij is gespecialiseerd in
onderzoeksgebieden als retoriek, semiotiek, literatuur en recht, literatuur en eco
nomic en ideologiekritiek. Naar aanleiding
van zijn eerstejaarscolleges schreef hij voor
alle studenten Letteren een nieuwe inleiding in de literatuurwetenschap: Lessen in
literatuur (Nijmegen 2002).
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Eindnoten
1

Zijn teksten zijn in dit opzicht een
tegenstelling — ver de tijd vooruit — op
de stelling van de Duitse rechtsgeleerde
Carl Schmitt: 'soeverein is hij die over
de uitzonderingstoestand beschikt'.
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R ecensies
A.van Heerikhuizen e.a.(red.)
HetBabvlonische Europa.Opstellen over
veeltali
gheid.

manierzaIdi
t boek een breed publiek w eten te
vermaken.Knapperdandat- en welli
chtde grootst

mogeli
jkepluim voorderedactie-isdehaastideale
manierwaaropde artikelen bi
jelkaaraanslui
ten.
Regelmati
gIijkteenartikelnoodzakelijkerwijsvoort
te vloeien uithetvoorafgaande:roeptéén artikel

zi
jdelingseen vraag op,in hetvolgende wordt

Amsterdam (Salomé-Amsterdam Uni
versityPress)

deze vraag beantwoord.De sporadische overl
ap
heeftin di
tgevalslechts een positief,versterkend

2004.
336 pagina'se 22,50
ISBN 90 5356 6619

effect.W aareenI
ezerzi
chdoorgaansindehandjes
magkni
jpenéénmaali
etsdergelijksineenbundel
essaysvolgens een them a te ervaren,verheftHet

BabvlonischeEuropahetzomogeli
jktotderegel,

Taal,bestbel
angri
jk!

en datis heelknap.Zo Iaatditboek,ondanks of

toren van Babelaan.De arrogantie van de m ens,
die m etde bouw van eentoren die totde hemelen
reikte God fets te na kwam,werd afgestraft met
een ongekende spraakverwarring. 'Divide and
Conquer'avantIa I
ettre,l
aten we maarzeggen.In

rode draad.

juistdankzi
jdeopbouw uittaIvanel
ementen,zich
''Ooit werd er op de hele aarde één enkele taal nadrukkel
ijkaIsgeheelIezen:eensterkecombinatie
gesproken.''Zo vangt het bijbelverhaaloverde van'vooreIkwatwils'eneenal
tijdterugtevi
nden
Hetisonmogeli
jki
ndeze recensi
e rechttedoen
aan de verscheidenheid van thema's waarHet
Babvlonische Europa aan raakt.Laatik daarom uit
eIkonderdeelvan deze bundeléénartikelIichtendat

ons post-Babyl
oni
sche tijdperkontstaatechterde

mi
jbi
jzonderinteresseerde,raakteofverraste.Joep
Leerssenschri
jfteen knapstukwaari
n hijIaatzi
en
machtsvertoon metzi
ch meebracht,te bestri
jden. dathetontstaanende'verwetenschappeli
jking'van
behoefte om de praktische problemen di
e Gods

Zo ook in de Europese Unie,waar- in hetstreven
naar eenheid met behoud van eigen identiteit!

de taal
studie metJacob Grimm algauw nare,taal-

taal
diversi
tei
t enerzijds gekoesterd, anderzijds

ditstukhoe verbonden vol
kstaal
,-eeren -i
denti
teit

vervloektw ordt.
Hetvierde Iustrum van de opleiding Europese
Studies aan de Universitei
tvan Am sterdam wordt
onderm eergevierd met de publicatie van Het
Babvlonische Europa.Deze bundelessays neemt

(nogsteeds)zijn:eenthemadatinveelvandearti-

-

detaalaI
s uitgangspuntvoordeomschri
jvingvan
hetfenomeen Europa.In de woorden van Bruno

chauvini
sti
schetrekjeskreeg.Bovendien bli
jktuit
kelenterugkeert.Onderhetmotto:Y hal'
sinaname?
belichtP.J.G.Kapteyn een interessante zaak.Een
naarDuitsland geëmigreerde Griek herkentzichzelf

nietmeerin de transli
teratie van zi
jn naam van
GrieksenaarLati
jnseIetters.Ditbelemmerthem
dusdaniginzijnrechtvanvrijevesti
ging,dathijzijn

vanNaarden:''Deauteursvandi
tboekzi
jnvooral 'gedaantewisseling'totaan hetHofvan Justitievan
gefascineerd doorIinguistische pluriform iteitomdat

de Europese Gemeenschappenaanvecht.Ditbiedt

erweinigandereverschi
jnselenzi
jndi
eonszoveel de Iezereen blik in een onvoorstelbare krochtvan
overEuropa kunnen Ieren.' (p.10)Deze aanname

Europeseregelgevingen.Totslotindezeopsomming:

bli
jkteenjuistetezi
jngeweest,wantlerenvandit

Kathalijne Buitenweg en SylvesterHoogm oed
ilustrerendathettaalchauvinismedattentijdevan

boek doetm en zeker.Via de taalwordtde Iezer
Iangs de meest uiteenlopende aspecten van de
Europese Uniegelei
d;vanGoethe'staal
w etenschap
totIonesco'sabsurdisme,van taalbeleid totvolksidenteit,vansystematischesegregatietotintegratie,
vanhetIegertolkenvanhetEuropese Parlementtot
hetstrevennaaréén Europese taal.
Hetboek is ruwweg opte splitsen in drie onderdelen.Het eerste deelricht zich op oorsprong
en geschiedenis van de Europese talen en taalw etenschap. In het tweede en veruit m eest
uitgebreide deelkomen politiek,rechten Iiteratuuraan bod.Het derde deelexploreert meerta1igheid en onderzoekt de voors en tegens

Grimm vorm kreeg,nu nog hardnekkig standhoudt.
Ofverhul
tde inefficiënte kostenintensi
eve warboel
vantalenentolkenaan hetEuropese Parlem enteen
geheime agenda van hetIangzaamaan sturen naar

één,gemeenschappel
ijkewerktaal
?Enwelkewordt
hetdan?W antooktaaldominantiebl
ijkteenmodegevoel
igverschi
jnseltezijn.Dedrieonderdel
envan
HetBabvlonischeEuropaschetsenrespectievelijk
de wortels,de statusquo en de toekomstvan dat
vluchtigefenomeenvan eenverenigd Europa.
Een enkelkritisch punt in deze stortvloed van
Iof zaIniet misstaan.De vormgever,alwordt

deze explicietbedankt,heefttochwatsteekjes
van een gemeenschappeli
jke Europese taal. latenvallen.Zo zi
jnwoorden regelmatig foutief
Het Babylonische Europa heeft in alle drie de

afgebroken;hierontbreekthetaan een w itregel,

onderdelendejuistebalanstussendiverterende, daarstaatweereenonnodige (nota bene m idden in
danweerbasaalinformatieveenwetenschappeli
jk eenzinll;ci
tatenzi
jndanweerindeene,danweer
diepgravendere stukken weten te vinden.Op deze
92

in de andere Iettergrootte gezet en de kw aliteit
van een enkele illustratie Iaatte w ensen over.AI

laatditde inhoud onaangetast,het is simpelw eg

zonde.Onderhetzelfde kopje'schoonheidsfoutjes'
valt Bruno van Naarden's foutief citeren van de
overheidscampagne die de burgeropriep zi
chtoch
vooralvoorde Europese Unie te interesseren.

Natascha Veldhorst
Deperfecte verleiding.M uzikalescènes op
hetAm sterdams toneelin de zeventiende

ln zi
jnvoorwoord refereerthi
jregelmatigaande &e&> .
sl
ogan:''Europa,bestweIbelangrijk!''Eeni
ederdi
e
terdam (Amsterdam University Press)2004.
tijdensdezecampagnezi
jnTV aanheeftgehad,zaI Ams
zichechterherinneren datde slogan aIsvolgtliep: 28O pagina's e 34,50
ISBN 90 5356676 7
'Europa,bestbelangri
jk!''VanNaardenstoevoeging
van hetwoordje 'wel'maakteentochalsullige
Verl
eideli
jketradi
ties
campagnezomogeli
jknoginfantieler.
Hi
erbijmoetwordenaangetekenddathetIezen
van ditboek meerinspireerttothetIaten gelden

vanjestem indeEuropeseParlementsverkiezingen
dan een inhoudsloze oproep van overheidswege.
En daarin schuiltde krachtvan dit boek.Het is

gemakkel
ijkEuropaIinksteIatenIiggen-eenfeitdat
ookdeoverheidheeftgeconstateerd-juistomdat
hetallesennikstegeli
jkis.Dooreenuitgangspunt
te kiezen waariedereen 'hands-onexperience'm ee

heeft(ali
shetmaaromdatje Paturainin Frankri
jk
nueenmaalandersuitspreektdanjein Nederland
misschien gewoon bent),I
egt HetBabvlonische
Europathema's blootdie de Iezeranderswellicht
Iinkszou Iaten Iiggenwegens gebrekaan interesse,

'Frisia non cantat': deze pseudo-antieke kreet
wordt vaak geïnterpreteerd aIs 'Nederland zingt
of musiceert niet' en tracht zich al sinds de
achttiende of negentiende eeuw in te vechten
in het Nederlandse zelfbeeld. W eliswaar heeft
Nederland geen componisten van het kaliber
Mozartvoortgebracht,toch werd in de lage Ianden
volop gemusiceerd - en vooralgezongen;thuis,in
de kerk èn op het toneel.Geen toneel
stuk werd
opgevoerd zonder muziek. Het onderzoek naar
toneel in de zeventiende eeuw is echter vooral
gericht op de teksten.VoorDe perfecte verleiding
heeft Natascha Veldhorst onderzoek gedaan naar

kale theaterprakàtk.Hiertoe heeftze circa
maardiebijnaderinzi
entochbi
jzonderfasci
nerend de muzi
zijn.Zowisthetrecht,IaatstaanhetEuropese,mi
j achthonderd Amsterdamse toneelstukken uit de
nieteerderte boeien,maardie arme Griek wiens

zeventiende eeuw onderzocht,waarvan driekwart

naam niette transponeren viel,heeftmijdiep

muzikal
e aanwi
jzingen bevat.Ui
t haaronderzoek
bli
jktdathetgebruikvan muziekop hettoneelin

geraakt.
Europa valtnietzom aarvooréén gatte vangen:

''Europaisnueenmaalvel
ezakentegeli
jkertijden
de essentie ervan blijftongri
jpbaar.''(p.9)Deze
bundelkiestervoorvia een omtrekkende beweging

develegedaantenvan Europaschi
jnbaarzi
jdeli
ngs
te belichten.Hetresultaatis een prikkelende,soms
verrassende reis dieviade kleinste uithoekentoch

hoge mate bepaald werd doorconventies.Steeds
opnieuw keerden dezelfde m uziekinstrumenten
in een bepaalde context terug, werden dezelfde
melodieën gebruikt en zongen dezelfde soort
personages.
Centraalin De perfecte verleiding staathetwerk

van de Amsterdam merJan Harmensz Krul(1601uiteindeli
jktoteengoedbeeldvanhetgrotegeheel 1646),die streefde naareen synthesevanpoëzie en

leidt.Zo verschaftFernando Venancio's stukover
de taalkwestie in hettoch oh zo kleine Gali
cië de
Iezer een breder,algemenergeldend inzicht in
de veelalproblematische verstrengeling van taal,
volksidentiteiten politiek.Deze interdisciplinaire
en eventueelaIs postm odern te bestem pelen
benadering slui
taan bi
jde geestvan een relatief

jongeopleidingaIsEuropeseStudies.Gezien het
geslaagde resultaat dringt de notie zich op dat
deze benadering wellichtde meestsuccesvolle is.
Datde verkozen 'omtrekkende beweging'dan de
taalis geworden,doethethartvan deze Iiteratuurwetenschapper sneller kloppen. Zo Iaat Het

muzi
ekophettoneel.Om di
ttebereikenrichttehi
ji
n

1634 de Amsterdamse M usyck-kamerop.Hoewel

dezekamermaareenjaarheeftbestaanendusni
et
erginvl
oedri
jkisgeweest,isdetoneeldi
chterKrul
volgensVel
dhorsteen goede representantvan de

i
nzijntijdheersendeopvattingenovertoneeldi
chten
en de ro1die muziekdaarin speel
t.Totdedoorbraak
van het Frans classicisme aan heteinde van de
zeventiendeeeuw wasdeverbintenistussenmuziek

entoneelnameli
jkvanzelfsprekend.M uziekwerd

op hettoneelingezetaIs tegenwoordig in films:

om spanning opte roepen,tijd te overbruggen,
een hum oristisch effect te bew erksteIligen
etcetera.Daarnaastwerd aan muziek,harmonisch

Babvl
onischeEuropami
jachtermeteenversterkt
jzondere,magische krachten
gevoelvan:Taal,bestbelangrijk! En Europa alsde hemelzelf,bi
trouw ensook.

toegekend.(pp.24,182)

Anai'
sConyn

hand vande doorhaarbestudeerde stukken vi
jf

Veldhorst heeft ervoor gekozen om aan de
stereotiepe m uzikale scènes te bespreken die
regelm atig terugkeerden op het Am sterdamse
toneel:de gevangeni
sscène,de serenadescène,de
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offerscène,de slaapscène en de wachterscène.AI

gankelijke weerslag geworden van Veldhorsts
dezescènesblijkeningebedin een I
angetraditie. promotieonderzoek.VooreengeïnteresseerdeIezer,
De wachterscène bijvoorbeeld komtvoortuitde diewellichtVondelnog welkentvande middelbare
M iddelnederlandse dageraadsliederen w aarin
een w achtertw ee geliefden waarschuwt voor
het aanbreken van de dag zodatze - nog in het
donker - ongem erkt uiteen kunnen gaan.Krul

school,spreekteen obscure figuuraIs Krulniet
directtotde verbeelding,maarVeldhorstbetrekt

de Iezeronmi
ddellijkbijhetonderwerp metveel

heeftzo'nscèneopgenomen inzi
jntragikomedie
Diana (1623).Hetistekenenddathi
jhi
ervoorde

aansprekende voorbeelden.Bovendien,doordat
Veldhorst steeds de stap maaktvan Krulnaar
een groterperspectief,biedthetboek een goed

melodieaandui
ding 'Hetdaghetindenetc.'gebruikt,

overzichtvan de (internati
onale)toneel
traditie.Het

waarmee hi
jverwi
jstnaareenvande bekendste
dageraadsliederen 'Het daghet in den oosten'

zieterbovendien puikuit,metveelbeeldm ateriaal.
MetDe perfecte verleiding slaatVeldhorsteen

(overgel
everd in hetAntwerps I
iedboek).

voordeneerl
andi
stieknogvrijnieuwewegin;door

VeldhorstIaatzienhoe Krulenanderedichterskeer

op keeraanslui
ten bijeen(internationale)traditie

nietdetèkst,maarde èpvoering centraalte stellen,
komtze totnieuwe inzichtenvoorde Nederlandse

doorhetgebruik van de stereotiepe scènes.Pas
echtinteressantwordthetaIs ergespeeld wordt

si
tuatie.M uziekbli
jktin hogere mate verbonden
m ettoneeldanal
ti
jdgedacht.Aandeandere kant

m etconventies.Ook bijde w achterscène doet

sluit Veldhorst, neerlandica èn zangeres, zich

Kruldit:slechts één van de twee minaars wordt
gewektdoorhettrompetgeschalvan de wachter.

Geen gezam enli
jkgeweeklaag vande geliefden

dus overhetalte vroege scheiden;Prins Florentius
springtuitDiana's bed en maaktzich uitde voeten.
Hetherkennen én waarderen van ditspelen met

tradi
tiesverei
stvoorkennisbi
jhetpubliek.
Zoals eigenlijk altijd wanneerhet gaat om
zeventiende-eeuw se li
teratuur,blijktookhierdat
auteursgeen oorspronkeli
jkheid nastreven,maar
willen uitblinken in de manierwaarop ze omgaan
m ethun literaire voorbeelden.Translatio,imitatio,
aem ulatiolNietde meestvernieuwende invalshoek

denkbaardus.Tochisdi
tniethetenigedatblijft
hangen na hetIezen van De perfecte verleidingLhet
boekgeeftinzichtin een facetvan hetzeventiende-

eeuwsetoneeldatvaakonderbelichtbli
jft,namel
ijk
de uitvoeringspraktijk.Zekeromdatm uziek en
tekstz6 nauw verw even w aren is een uitsluitend
tekstgerichte bestudering van toneelstukken te eng.
De tekstisslechtseengeraamte,hierw as m en zich
in de zeventiende eeuw albew ustvan,zo toont

Vel
dhorstaan.(p.
19)
Netzoals hetzeventiende-eeuwse publiek een

auteurenzijn werkpasop waarde kon schatten
aIs hetkennishad van de traditie waarin hetstond,

zo i
s kenni
svandehistori
scheui
tvoeringsprakti
jk
voorons aIs éénentwintigste-eeuwse lezers bij
hetbestuderenvan deze stukken onontbeerlijk.
Zoals Veldhorstin haarconclusie aangeeft,is er
vooronderzoekers nog veelwerkte verrichten op
ditgebied.M uziek isslechts één onderdeelvan de

uitvoeringsprakti
jk:ookhetdecor,de kostuums,
stem gebruik en belichting spelen een rol. (p.

184)Zoals uithetonderzoekvanVeldhorstbli
jkt
zijnernogaardigwatregieaanwijzingen opdeze
gebieden overgeleverd metde toneelstukken,die
aIs bron kunnen dienen voorverderonderzoek.

Ookbeeldmateri
aalkan hierbi
jeen roIspelen,al
ishetni
etaltijd duideli
jkin hoeverre gravuresen
schilderi
jendewerkeli
jkhei
dafbeel
den.
De perfecte verleiding is een Ieesbare en toe94

aan bi
jeenanderetraditie,namelijkdi
e van het
interdisciplinaire onderzoek datIiteratuurhistorici
en m uziekw etenschappers sam en uitvoeren
naarIiederen.De perfecte verleiding presenteert
hetzeventiende-eeuw se toneelstuk op een aan-

trekkelijkemanier:devaakonbekendestukkendie

ze bespreekt,tekstueelwatm inderinteressant,

bli
jkentochtotdeverbeel
dingtesprekennaarmate
menmeerweetvande uitvoeringsprakti
jk.Toneel
is een verleidelijktotaalconcept,zoalsVel
dhorst
duideli
jkmaakt.lkkijkiniedergevaluitnaareen
heropvoeringvanéénvan Krulsstukken.

EllenLei
jten
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