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[Nummer 1]
Redactioneel
De literatuur staat volop in de belangstelling. Schrijvers en uitgevers zijn alom
aanwezig in de media, ze halen de voorpagina's van dagbladen en soms zelfs het
journaal. Veel boekhandels lijken nog het meest op goed gesorteerde supermarkten
waarin de voorraad voortdurend wordt bijgevuld. Maar tegelijkertijd is de plaats van
literatuur in het onderwijs gemarginaliseerd - een vwo-leerling krijgt, verspreid over
drie jaren, nog 48 uur literatuurgeschiedenis voorgeschoteld - zijn de klassiekers van
onze letterkunde vrijwel onvindbaar - wat wel in boekvorm verschijnt wordt na twee
jaar rigoureus verramsjt - en blijven de mooiste vondsten en briljantste proefschriften
vaak verborgen als parels in een oesterschelp. Literatuur wil ook andere geluiden
laten horen en juist aandacht besteden aan boeken die in het beste geval meteen na
verschijnen worden bijgezet op het hoogste schap in de winkel, aan de goudeneeuwer
die nog slechts als naamgever van een winkelstraat bekend is, aan het onderzoek dat
niet slagzinsgewijs te verkopen valt. Literatuur heeft dat altijd gedaan en wil die taak
voortaan met nog meer elan op zich nemen door een journalistieke aanpak, door
actief te zoeken naar zaken die aandacht verdienen, door de keuze voor kortere
stukken en een grotere diversiteit aan onderwerpen. De literatuur is mooi, belangrijk
en meer dan alleen de franje van het bestaan. Wij willen daarom een blad maken
over het boeiende en verrassende dat de Nederlandse letterkunde te bieden heeft en
ons richten op iedereen die de literatuur een warm hart toedraagt. Literatuur is een
vakblad voor liefhebbers!
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[Nieuws]
Drentse zwerfkeien bewaren poëzie voor het nageslacht
Een overzicht van de twintigste-eeuwse poëzie op dertien zwerfkeien verspreid in
het Drentse landschap. Dat is wat de stichting Monument Onze Taal voor ogen staat.
Dirk Wiggerink, een van de organisatoren, wil hiermee de taal ‘terugbrengen in het
landschap’. Dat Drentse landschap ziet hij dan ook als de bakermat van onze taal en
cultuur.
De eerste steen werd op 3 november in Kamp Westerbork onthuld in aanwezigheid
van Remco Campert. Zijn vader Jan was de auteur van het gedicht dat speciaal voor
deze plaats is gekozen: ‘De achttien doden’. Het werd in een zwerfkei gehouwen
door Stef Stokhof de Jong, die eerder al de poëzieroute in Wijk bij Duurstede van
gebeitelde gevelteksten voorzag.
De selectie van de overige twaalf gedichten gebeurt in samenwerking met de
Rijksuniversiteit Groningen. Daarbij is de plaats van het gedicht in de Nederlandse
letterkunde niet het enige criterium. Uiteindelijk is de vraag of het gedicht op de
betreffende plek past een doorslaggevende factor. De dichtkeien zullen een cirkel
vormen in het Drentse landschap, met de steen in Westerbork als middelpunt. Een
wandelpad door heel Drente gaat de keien met elkaar verbinden.
Het project moet tot in de 22ste eeuw duren, als het aan de organisatoren ligt. Want
wanneer over vier jaar de ‘klok’ rond is, wordt een jury aangesteld die elke vier jaar
een nieuw Nederlandstalig gedicht selecteert. Na twaalf jaar kan er dan uit drie
gedichten één worden gekozen om te worden vereeuwigd op de achterkant van een
van de twaalf keien. Waarna de selectieronde voor de volgende steen begint. Volgens
Wiggerink zijn we dan uiteindelijk nog net op tijd om het laatste Nederlands-

talige gedicht in steen vast te leggen, want: ‘over anderhalve eeuw spreken we hier
allemaal Engels’, zo luidt zijn stellige overtuiging. [SK]

Wereldbibliotheek
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In kleine kring was het al langer bekend, maar dit najaar kregen ineens ook de media
er lucht van: het fenomeen ‘bookcrossing’, ofwel het ‘te vondeling leggen’ van
boeken op openbare plaatsen. De vinder wordt met een briefje of aantekening in het
boek aangespoord het boek mee te nemen en te lezen, en de vondst te melden via de
website www.bookcrossing.com. In de Verenigde Staten zijn zo'n veertigduizend
liefhebbers actief op het boekenbevrijdingsfront (‘released in the wild’ is de term
voor het opzettelijk achterlaten van een boek). Hun streven is om van de wereld één
grote bibliotheek te maken.
Officieus Nederlands recordhouder bookcrossing is Frans Goddijn uit Arnhem.
Hij schonk vanaf de zomer ruim driehonderd boeken de vrijheid. Het begon met de
schatgraver-achtige verstopping van Humboldts Gift in het bidstoeltje van een
Belgisch kerkje op de pelgrimsroute naar Santiago. Ook van een lege vaas in een
pizzeria maakte hij een onverwachte boekenschuilplaats. Voor het zoeken naar zulke
uitgekiende locaties heeft hij inmiddels minder tijd, nu hij op sommige dagen
tientallen boeken tegelijk weglegt. Het afgelopen najaar heeft hij op deze manier
flink de bezem gehaald door zijn overladen boekenkasten. Hij is nu bijna klaar.
‘Daarna hou ik het weer bij incidentele acties, één boek tegelijk.’
Maar of van ‘crossing’ kan worden gesproken? Noch in de Arnhemse centrale
bibliotheek, noch in café De Wacht, plekken waar Frans regelmatig afstand doet van
zijn bezittingen, werd de trend direct opgepikt. De boeken wel. Caféhouder Karel
adopteerde er zelf twee, en barman Jacob meldt: ‘Er liggen er nog maar een paar.
Het is natuurlijk de bedoeling dat er weer andere boeken terugkomen, maar ik weet
het niet. Nederlanders...volgens mij zetten ze ze gewoon thuis in de boekenkast.’
Misschien dat de publiciteit de Arnhemmers nog verleidt zich tot boekenlegger te
ontpoppen. De genoemde site gaf eind oktober in een bestek van tien dagen een
verdrievoudiging van het aantal Nederlandse leden te zien: van ruim driehonderd
naar meer dan negenhonderd boekcrossers. Lid en site-watcher ‘rubyblue’ zag een
duidelijke relatie met twee mediagebeurtenissen: een item in het RTL-5-programma
Vijf in het land op 25 oktober en een groot artikel in de zaterdagbijlage van NRC
Handelsblad van 2 november.
Eind oktober werd met de lancering van de Nederlandstalige site
www.wildeboeken.be het boekenjachtseizoen in de Lage Landen definitief geopend.
De site is bedoeld voor België en Nederland: www.wildeboeken.nl leidt naar dezelfde
locatie. Het is het eerste project van Antwerpen Boekenstad, een jong initiatief dat
de Scheldestad tot literaire hoofdstad van Vlaanderen wil verklaren. De
Antwerpenaren wisten auteur Oscar van den Boogaard over te halen peetvader van
hun ‘eerste kindje’ te worden. [SK]
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Cats-monument op slijtage onderzocht
Tijdens de herdenking van de 425ste geboortedag van Jacob Cats op vrijdag 8
november 2002 in het Tonnenmagazijn van Brouwershaven heeft wethouder Aad
van der Wouden van de Gemeente Schouwen-Duiveland toegezegd dat er een grondig
onderzoek komt naar de conditie van Cats' standbeeld. Het beeld werd in 1829 bij
de haven van Brouwershaven geplaatst en is daarmee een van de oudste standbeelden
van Nederland; alleen Erasmus en Laurens Jansz. Coster gingen

Cats voor. Al langere tijd vertoont het monument scheuren en slijtageplekken. De
verwachting is dat na afronding van het onderzoek zal worden besloten tot restauratie.
[JK]

Amsterdamse gracht krijgt literaire bruggen
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Brug 123 over de Amsterdamse Bloemgracht wordt binnenkort door de Stichting
Theo Thijssen uit de anonimiteit getrokken. In augustus stemde wethouder Guido
Frankfurther in met het plan van de stichting om de brug te vernoemen naar Thijssens
meest populaire romanpersonage Kees de jongen. De brug ligt vlakbij het geboortehuis
van Thijssen in de Nieuwe Leliestraat, waar sinds 1995 het Theo Thijssen museum
is gehuisvest. De naastgelegen brug over de Bloemgracht - nu nog nummer 124 - zal
de naam krijgen van Rosa Overbeek, Kees' schoolvriendin en stille liefde.
De naambordjes zullen waarschijnlijk worden aangebracht in het voorjaar, met
het oog op het ‘bescheiden ceremonieel’ waarmee de naamgeving gepaard zal gaan.
Over de invulling daarvan is nog weinig bekend. Peter Paul de Baar van de stichting
Theo Thijssen heeft wel een idee: ‘Een liefdesduet vanaf die twee bruggen, zoiets
lijkt me wel mooi.’ [SK]

Les Phares du Nord
Onder de noemer ‘Les Phares du Nord’ besteedt de 23ste editie van de Salon du
Livre in Parijs speciale aandacht aan auteurs uit Nederland en Vlaanderen. Zo'n
veertig schrijvers, waaronder Claus, Mulisch, Haasse en Hemmerechts, zullen acte
de présence geven. Behalve romans en poëzie zijn ook drama, stripverhaal, kinderen jeugdliteratuur, kunstboek en non-fictie vertegenwoordigd. Voorafgaand aan de
Salon worden enkele Franse literatuurcritici uitgenodigd om in Nederland en
Vlaanderen kennis te maken met het literaire klimaat.
Oorspronkelijk Nederlandstalige literatuur zit in de lift. Het aantal vertalingen is
in tien jaar verdrievoudigd, zo meldt het Nederands Literair Productie- en
Vertalingenfonds. Het afgelopen najaar werden op de Frankfurter Buchmesse 47
Nederlandse titels aan het buitenland verkocht. Auteurs met veel buitenlandse lezers
zijn bijvoorbeeld Nooteboom in Spanje, Mulisch in Duitsland en Dorrestein in de
Verenigde Staten. In Engeland en Amerika heeft het succes van hedendaagse auteurs
inmiddels ook belangstelling voor Nederlandse klassieken als Elsschot en Couperus
doen ontstaan. [SK]
Zie www.nlpvf.nl of www.fondsvoordeletteren.be
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Brabants voor Bourgondiërs: een literaire geschiedenis van Brussel
Hoewel Brussel officieel een tweetalige stad is, voert het Frans er veruit de boventoon.
Toch is dat wel eens anders geweest. De tentoonstelling ‘Minnelijk akkoord’ laat
zien hoe juist de Nederlandstalige literaire traditie verweven is met de geschiedenis
van de stad.
SASJA KOETSIER

Twee zalen in het Brusselse stadhuis aan de Grote Markt zijn ingericht voor de
tentoonstelling. Een betere locatie is nauwelijks denkbaar. Het indrukwekkende
gothische bouwsel is hét symbool van het Brusselse zelfbewustzijn in de vijftiende
eeuw, waaruit ook de literaire cultuur in de eigen taal ontsproot.
Het stadhuis is ook het enige gebouw aan het marktplein dat vanaf de
Middeleeuwen overeind bleef. De omliggende gebouwen gingen in 1695 bij een
zinloos bombardement van maarschalk De Villeroy in vlammen op, waarna de trotse
Brusselaren in de daarna volgende decennia de Markt weer onverstoorbaar in oude
luister herstelden, met het bekende resultaat.
Onder leiding van Jozef Janssens, hoogleraar aan de Katholieke Universiteit
Brussel, werkte een wetenschappelijk comité maandenlang aan de voorbereiding van
een ‘didactische’ tentoonstelling over de Brusselse literaire cultuur. Wetenschappelijk
medewerker Remco Sleiderink vertelt dat het idee al in 1998 ontstond. ‘Men stelde
toen voor om de tentoonstelling in te richten in het kader van Brussel 2000. Het
toenmalige stadsbestuur zag er niets in. Ik geloof dat ze het te Nederlands vonden.’
Maar volgens de organisatoren is de tentoonstelling nadrukkelijk ook gericht op
Franstalige Brusselaren. Zij zijn zich vaak nauwelijks bewust van de Nederlandstalige
historie van hun stad. Daarom is ervoor gekozen de begeleidende teksten in beide
landstalen op de panelen te zetten.

Privilegeboek uit de 16e eeuw van Den Boeck uit Brussel (Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België,
21377, fol. 6v-7r)

Natuurlijk is de Brusselse literatuur ook voor niet-Brusselaren interessant. Niet voor
niets werd deze stad door Herman Pleij beschouwd als ‘de bakermat van de
middeleeuwse stadsliteratuur’.
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Het initiatief voor de tentoonstelling kwam van de Brusselse rederijkerskamer 't
Mariacranske - De Wijngaard. Rederijkerskamer? Jazeker, in België en Nederland
zijn nog altijd tientallen kamers actief Vele daarvan danken hun ontstaan aan de
rederijkersrevival die aan het einde van de negentiende eeuw over de Lage Landen
trok. 't Mariacranske heeft met deze nostalgische beweging overigens niets te maken.
Ze ontstond al in 1507 uit een fusie van twee bestaande Brusselse kamers, waarbij
de kamer het devies ‘Minnelijk akkoord’ koos, nu de titel van de tentoonstelling, en
heeft in de 21ste eeuw nog altijd tegen de honderd leden. Maar zoals zovele
verenigingen kampen ook de rederijkerskamers met vergrijzing. Bepaald niet
bevorderlijk voor de populariteit onder jongeren is het beeld dat algemeen van de
rederijkersliteratuur bestaat: gekunstelde rijmelarij, met een grote nadruk op de vorm
en een weinig originele inhoud.
Met de tentoonstelling en een daarbij aansluitend lespakket voor middelbare
scholieren willen de makers laten zien welke belangrijke functie de rederijkers
vervulden in de ontwikkeling van de burgerlijke identiteit en de profilering van de
stad Brussel. Vooral de vijftiende en het begin van de zestiende eeuw geven in dat
kader een paar belangrijke ontwikkelingen te zien, vertelt Sleiderink. ‘In 1430 kwam
Brussel onder het bewind van de Bourgondische hertog Filips de Goede. Er ontstaat
dan een interessante wisselwerking tussen de de literaire cultuur aan het hof en in
de stad. Brussel zet een soort charme-
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offensief in om de hertog aan de stad te binden. Een goed voorbeeld daarvan is de
voortzetting die wordt gemaakt van de Brabantsche Yeesten. Daarmee wordt Filips
aan de Brabantse hertogen verbonden, die zelf in de kroniek al van een Karolingische
afstamming waren voorzien.’
Maar de stedelingen hadden genoeg trots om het niet te laten hij vleierij. ‘De eigen
onafhankelijke positie en de verworven voorrechten moesten ook worden verdedigd.
Dus werd in diezelfde periode het prestige van de stad verhoogd met de bouw van
een toren op het stadhuis en een uitbreiding van de traditionele jaarlijkse ommegang.
De rederijkerskamers speelden een grote rol in het vormgeven van die stedelijke
cultuur.’
In totaal driehonderd vierkante meter aan panelen met tekst en afbeeldingen moeten
deze en andere episodes uit de geschiedenis van de Brabantste en Brusselse literatuur
aanschouwelijk maken. Dat lijkt saaier dan het is. Met veel oog voor vormgeving
gemaakt, lijken de panelen bij elkaar nog het meest op een gigantisch prentenboek,
waar de bezoeker al lopend doorheen bladert. Zo'n dertig originele stukken - een
cartularium van de stad Brussel, een rijk verlucht getijdenboek, het handschrift van
de Beatrijs en een aantal oude drukken van de Brusselaar Thomas van der Noot zijn daarbij de stille getuigen van het Brussel van vóór De Villeroy.
Minnelijk akkoord. Brussel en de literatuur van de 14de tot de 17de eeuw. Stadhuis
Brussel, Grote Markt, 1 februari-30 maart 2003, maandag gesloten. Begeleidende
publicatie: Jozef Janssens e.a., De macht van het schone woord. Literatuur in Brussel
van de 14de tot de 18de eeuw. Davidsfonds, Leuven.
Voor meer info en lespakket: remco.sleiderink@kubrussel.ac.be

Lanoye stadsdichter
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Bij een boekenstad hoort een stadsdichter, hebben ze in Antwerpen bedacht.
Antwerpen, dat zich profileert als dé boekenstad van Vlaanderen, heeft met ingang
van 29 januari 2003 een stadsdichter. Tom Lanoye, door De Groene Amsterdammer
onlangs bestempeld als meest relevante schrijver in de Lage Landen, draagt een jaar
lang deze eretitel. Voor een honorarium van 5000 Euro rekent de stad op ten minste
zes gedichten die ze op alle mogelijke manieren naar buiten wil brengen. Antwerpen
heeft trouwens niet de primeur: sinds de benoeming van Bart FM Droog in Groningen,
en sinds de verkiezing van Gerrit Komrij tot Dichter des vaderlands, is het vooral in
Nederland modieus om op deze opvallende maar relatief goedkope wijze de eigen
stad van een cultureel imago te voorzien.
Het stadsdichterschap lijkt misschien een recente uitvinding, maar heeft een
oorsprong die eeuwen terug gaat. 536 jaar geleden was Anthonis de Roovere in
Brugge de eerste stadsdichter in de Nederlanden. In Brugge ging het, net als nu in
Antwerpen, om een officiële benoeming, bekrachtigd door burgemeesters en
schepenen. Wat de bedoelingen van de overheid in die jaren ook geweest mogen
zijn, de eisen waren bescheiden. Brugge verlangde van zijn poëtische zoon enkel dat
hij in de stad bleef wonen. Hij ontving daarvoor jaarlijks zes pond groten, een bedrag
dat een geschoolde arbeider in zes maanden verdiende. Het voorbeeld van Brugge
werd al snel in Brussel nagevolgd; Antwerpen kende in de Middeleeuwen, voor zover
bekend, geen stadsdichter. De Roovere bleef de overheid kritisch volgen, en wees
vorst en stadsbestuur scherp op hun verantwoordelijkheden. Toch kon hij ook
uitbundig zijn in zijn lof. In 1481 vergeleek hij de Brugse stadsbestuurders met de
wijze bestuurders uit het antieke Athene. Het is afwachten wat Lanoye voor de
Antwerpse magistraat in petto heeft. [JO]
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Wie het kleine niet eert...
Aan het begin van het academisch jaar wist Loek Vredevoogd, toen nog voorzitter
van het College van Bestuur van de Leidse universiteit, een flink deel van de
academische wereld te shockeren met de uitspraak dat hij tegen de achtergrond van
de voortdurende bezuinigingen, liever een deel van de ‘rijke collecties’ zou verkopen,
als hij daarmee een paar honderd goede onderzoekers voor de universiteit kon
behouden. Dat shockeren niet zijn enige doel was, bleek toen hij het serieuze verzoek
deed aan de verschillende afdelingen om eens te inventariseren welke stukken konden
worden ‘afgestoten’, en wat dat de universiteit zou opleveren.
Ter voorbereiding op zijn grote uitverkoop had Vredevoogd misschien eens een
bezoekje kunnen afleggen aan de magazijnen van de Leidse UB. Daar werkt
geschiedenisstudent Ernst-Jan Munnik als magazijnmedewerker. Maar tussen het
ophalen en terugzetten van de aangevraagde werken door, vindt hij nog wel eens tijd
om een boek van dichtbij te bekijken. Vooral zestiende- en zeventiende-eeuwse
drukken, waarvan de rug door gebruik of pure ouderdom is gebarsten, hebben zijn
speciale interesse. Boekbinders stopten daar voor de stevigheid wel eens een gebruikt
stukje perkament tussen, en op een aantal van die minifragmentjes trof Ernst-Jan
Nederlandse teksten aan. ‘Dat zijn wel de uitzonderingen’, vertelt hij, ‘het meeste
wat ik vind is in het Latijn. Maar ik heb nu een stuk of tien Middelnederlandse
snippers, waarvan ik er vier heb kunnen identificeren.’
Het gaat om een paar woorden uit een tekst van Ruusbroec genaamd Vanden
blinkenden steen, een piepklein stukje Noord-Nederlandse historiebijbel, iets uit de
Zuid-Nederlandse vertaling van de Legenda Aurea en uit het getijdenboek van Geert
Grote. Ook al bevatten de strookjes vaak niet meer dan enkele woorden, voor een
boekhistoricus zijn deze ontdekkingen vaak wel interessant. Alvorens tot veiling
over te gaan, zouden de boekbanden van de Leidse topstukken nog eens goed moeten
worden geïnspecteerd: wie weet wat voor topsnippers zich daar nog bevinden. [SK]

Geen liefde op het eerste gezicht
In gesprek met Geert Warnar, biograaf van Ruusbroec
Binnenkort verschijnt bij Athenaeum - Polak & Van Gennep de biografie Ruusbroec.
Literatuur en mystiek in de veertiende eeuw van de hand van de Leidse neerlandicus
Geert Warnar. De Brabantse mysticus wordt in zijn historische context geplaatst. Dit
levert een nieuw en vaak verrassend beeld op van een figuur die een kind van zijn
tijd was, maar ook een groot schrijver, wiens naam na vele eeuwen nog een
vertrouwde klank is.
JOHAN OOSTERMAN & FRANK WILLAERT
Onder een indrukwekkende glazen koepel beklimmen we de trap die ons naar het
heilige der heiligen van de Leidse Universiteitsbibliotheek voert: de Bibliotheca
Neerlandica Manuscripta (BNM), het documentatieapparaat over Middelnederlandse
handschriften, dat na het overlijden van zijn schepper, de Vlaamse mediëvist Willem
de Vreese (1869-1938), door de Leidse Universiteit is aangekocht en verder
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uitgebouwd. Geert Warnar, sinds 1996 een van de behoeders van de BNM en
werkzaam als coördinator van het eveneens in de Leidse UB gevestigde Scaliger
Instituut, ontvangt ons in een ruime, lege kamer waarin een welhaast mystieke stilte
heerst. Het gesprek vindt plaats aan het eind van een lange kloostertafel. De wereld
lijkt ver weg, Ruusbroec iets dichterbij.
Weinig Nederlandse auteurs kunnen zich in zo'n wereldwijde belangstelling
verheugen als Ruusbroec. Hele bibliotheken zijn over hem volgeschreven.
Waarom dan nog dit boek?
Er is veel geschreven over Ruusbroec, maar dat is vaak erg specialistisch, met een
eenzijdige nadruk op de spirituele kant van zijn schrijverschap. Het gaat vaak om
theologische, ja vaak leerstellige publicaties, die voor literair-historici meer dan eens
afschrikwekkend zijn. Die leerstellige aandacht gaat ook mij vaak boven de pet: ik
ben nu, na al die jaren, nog steeds niet in staat al deze bijdragen ten diepste te
doorgronden. Neem bijvoorbeeld sommige inleidingen bij de nieuwe,
wetenschappelijke uitgave van Ruusbroecs Opera Omnia: indrukwekkende
beschouwingen over een onpeilbaar mystiek universum. Eigenlijk zou ik een
eenvoudige historiserende inleiding daar veel meer op haar plaats vinden.
Veel bijdragen aan de Ruusbroec-studie hebben bovendien een hagiografische in-
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slag. Ook na zijn zaligverklaring in 1908 en de oprichting van het
Ruusbroec-genootschap is het traditionele beeld dat Pomerius (Ruusbroecs
middeleeuwse biograaf J.O. & F.W.) geeft, gekoesterd: Ruusbroec als ‘de Meester’
in Groenendaal, die boven alles verheven staat. Hoe sterk dat beeld is doorgedrongen
merk je aan de verbazing bij sommige collega's wanneer je historische feiten voorlegt
die met het verhaal van Pomerius in strijd zijn. Neem bijvoorbeeld Ruusbroecs
verhuizing van Brussel naar Groenendaal. Meestal wordt het zo voorgesteld dat
Ruusbroecs vrienden, zijn familielid Jan Hinckaert en kanunnik Vranke vanden
Coudenberg, blij waren dat ze met de ‘Meester’ mee mochten. Maar zo is het niet
gegaan: niet Ruusbroec, maar Vanden Coudenberg is de drijvende kracht geweest
achter de verhuizing naar Groenendaal. Door Ruusbroec literair-historisch te
benaderen plaatsje hem en zijn oeuvre terug in de veertiende-eeuwse maatschappij.
Hij wordt dan menselijker, en dus boeiender.

Ruusbroec
Jan van Ruusbroec (1293 - 2 december 1381) werd vermoedelijk in het
dorpje Ruisbroek (ten zuidwesten van Brussel geboren) en werd op elfjarige
leeftijd opgenomen in het huis van een familielid, Jan Hinckaert, kapelaan
van de Brusselse Sint-Goedelekerk. Hij bezocht de kapittelschool van deze
kerk, werd in 1317 tot priester gewijd en werd zelf ook kapelaan. In Brussel
schreef hij zijn eerste werken: Dat rijcke der ghelieven, Die gheestelike
brulocht en Vanden blinkenden steen. In 1343 trok hij met Hinckaert en
met een derde priester, Vranke vanden Coudenberg, naar een kluis in het
Zoniënwoud. Hun gemeenschap oefende echter op andere vromen, leken
en priesters, een grote aantrekkingskracht uit en werd in 1350 omgevormd
tot een klooster van reguliere kanunniken, waarvan Vanden Coudenberg
de proost en Ruusbroec de prior werd. In Groenendaal kwamen de meeste
van zijn overige werken tot stand: acht traktaten, daarnaast nog een
onbekend aantal brieven, waarvan er een achttal bewaard gebleven zijn.
Al in 1350 werd de Brulocht naar de godsvrienden (vrome geestelijken
en leken, die zich aangetrokken voelden door de mystiek) in Bazel en in
Straatsburg gestuurd en in het Hoogduits vertaald. Verschillende werken
werden ook, en herhaaldelijk, in het Latijn vertaald, met name door Geert
Grote, de grondlegger van de Moderne Devotie, en door Ruusbroecs
Groenendaalse confrater Willem Jordaens. Bijzonder belangrijk was de
vertaling van de Opera Omnia die de Keulse kartuizer Surius in 1552
publiceerde en die Ruusbroecs werk bekend maakte over de hele
Latijns-christelijke wereld.
Je bent niet gelovig. Waarom koos jij dan voor Ruusbroec?
Die vraag wordt me steeds opnieuw gesteld, alsof je ‘in Ruusbroec’ zou moeten
zijn, alsof je iets met de spirituele inhoud van dat werk zou moeten hebben om je
ermee bezig te mogen houden. Van een onderzoeker die zich met medische traktaten
bezighoudt, verwacht je toch ook niet dat hij kan aderlaten. Ik was van mening dat
het mogelijk moest zijn om Ruusbroec
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te benaderen zoals andere mediëvisten Het leven van Sint-Brandaan bestuderen, of
de Ferguut, dat ook zijn teksten die toegankelijk moesten zijn voor literair-historisch
onderzoek.
Daarbij kwam dat Ruusbroec en Groenendaal een prachtige gelegenheid leken te
bieden voor een soort geestelijk Woord van eer, het boek waarin Frits van Oostrom
de literaire cultuur van het Haagse grafelijke hof omstreeks 1400 beschreven heeft.
Ruusbroec staat immers in het middelpunst van een netwerk waarover we vrij goed
zijn ingelicht: ik denk aan zijn vriendschap met Jan Hinckaert en Vranke vanden
Coudenberg, aan zijn relaties met vrome nonnen en godsvrienden, aan zijn contacten
met toonaangevende auteurs als Johannes Tauler en Geert Grote, aan zijn verblijf in
een milieu met een bloeiende Latijnse literaire cultuur, aan de kritiek van de
toonaangevende theoloog Jean Gerson en aan de reactie op Gerson van Ruusbroecs
Groenendaalse confraters. Dit alles - en er is nog veel meer - maakt dat Ruusbroec
een ideale casus vormt voor een historiserende en contextuele benadering.
Maar wat vind je van zijn werk? Vind je hem een groot auteur?
Wie het werk van Ruusbroec voor het eerst openslaat, heeft waarschijnlijk moeite
om
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erin door te dringen. Hij is geen schrijver voor wie je liefde voelt op het eerste gezicht,
zoals dat bijvoorbeeld met Hadewijch wel mogelijk is. En of het ermee te maken
heeft, weet ik niet, maar ik kan bijvoorbeeld niets van Ruusbroec citeren. Ik heb vaak
gedacht dat Ruusbroec eigenlijk een auteur is om aan het einde van je carrière te
behandelen. Misschien ben ik wel te vroeg met hem aan de slag gegaan.
Toen ik met mijn onderzoek begon, deed ik dat met een grote historische distantie.
Maar ik ben meer en meer betrokken geraakt. De intellectuele dimensie van zijn
schrijverschap is boeiend, maar meer nog de samenhang van vorm en inhoud. Het
is onrechtvaardig zijn werk alleen maar functionalistisch te benaderen, en ook is het
niet zo dat hij ‘mooi’ wilde schrijven. Ik wil laten zien dat Ruusbroec de lezer
meevoert en krijgt waar hij hem hebben wil. Vooral in de Brulocht is hij daarin
voortreffelijk geslaagd. De kracht van dit werk is de compositie, die helemaal in
overeenstemming is met de inhoud. Er zijn veel verschillen in stijl, maar alles is
welbewust gekozen, alles ligt op zijn plaats. In het begin van de mystieke weg is er
een overdaad aan metaforen, maar bij het beschrijven van de mystieke opgang maakt
hij daar steeds minder gebruik van. Zijn stijl wordt kaler, en dat past perfect bij de
inhoud, waar beschreven wordt hoe de mysticus almaar meer met God verenigd
wordt. Bij iedere stap die hij zet, kiest Ruusbroec het literaire middel dat daarbij past:
de vorm ís hier een deel van de inhoud. Terwijl ik met mijn onderzoek bezig was, is
mijn opzet dan ook geëvolueerd: meer dan een een religieus Woord van eer is mijn
boek de biografie van een groot schrijver geworden, iemand wiens rol vergelijkbaar
is met die van Eckhart voor de Duitse of van Dante voor de Italiaanse letterkunde.
Waarom vergelijk je hem juist met deze auteurs?
Omdat Ruusbroec net zoals Dante en Eckhart de wereld van de Latijnse geleerdheid
opengebroken heeft voor de volkstaal. Hij heeft een sleutelrol gespeeld bij het vertalen
van het geleerde, en dus Latijnse denken in het Nederlands. Omgekeerd is zijn werk
razendsnel en doelbewust in het Latijn vertaald. Er is geen andere Middelnederlandse
auteur waarvoor datzelfde opgaat. In dat opzicht onderscheidt hij zich van Maerlant,
die weliswaar veel uit het Latijn heeft vertaald, maar van wie alleen de Strofische
Gedichten het transport in de andere richting hebben ondergaan. Bovendien is
Ruusbroec veel oorspronkelijker. Hij is geen compilator of commentator, maar een
echte auteur, die door zijn tijdgenoten als zodanig benaderd werd. Nog tijdens
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Ruusbroecs leven liet de kartuizer Geraert van Herne een handschrift met diens werk
beginnen met een heuse, in het Nederlands gestelde accessus ad auctorem, een
inleiding op leven en werk, zoals anders alleen gebeurde met de grote Latijnse auteurs
die op school gelezen werden.
Maar Ruusbroec is niet van meet af aan zo'n gezaghebbend auteur geweest.
Hoe is de evolutie van zijn schrijverschap eigenlijk verlopen?
Het beeld dat ik van de Brusselse Ruusbroec heb, is dat van een beginnend
schrijver, die uit eigen initiatief schrijft met de bedoeling de geheimen van de
ontmoeting met God uiteen te zetten aan een zeer divers publiek van Brusselse
geestelijken en gelovigen. In die periode lijkt hij zelf het initiatief te hebben genomen
om te gaan schrijven. Zijn eerste werk, Dat rijcke der ghelieven, heeft hem echter
niet bevredigd, en hij heeft (tevergeefs) geprobeerd de verspreiding van dit werk
beperkt te houden. Zijn tweede poging, Die gheestelike brulocht, is wel geslaagd en
wordt dan ook al vlug wijd verspreid. Wanneer Ruusbroec naar Groenendaal trekt,
is hij een auteur geworden, de schrijver van een gezaghebbend meesterwerk. Daar
wordt hij meer en meer bezocht door mensen die hem en zijn werk bewonderen; hun
vragen of behoeften vormen steeds de aanleiding voor nieuwe literaire activiteiten.
Zijn Groenendaalse teksten zijn dan ook veel meer op de maat gesneden van degenen
voor wie hij die heeft bestemd. Brussel was de vormende periode van zijn
schrijverschap, in Groenendaal was hij de leermeester op wie mensen afkomen.
Ik moet zeggen dat ik me zekerder voel van het beeld dat ik geef van de Brusselse
periode, toen hij als onbetekenende kapelaan in alle vrijheid aan zijn eerste werken
schreef, dan over de tijd in Groenendaal. Juist over die laatste periode valt immers
nog veel uit te zoeken: de plaats van Ruusbroec tussen al de geleerden die daar ook
leefden, het werk van zijn leerling Jan van Leeuwen, de ongeleerde kloosterkok die
in een visioen beschrijft hoe zijn meester in de hemel ontvangen wordt, de
beeldvorming over Ruusbroec, waaraan vanuit de Groenendaalse gemeenschap actief
wordt gewerkt. Ik had al die onderwerpen natuurlijk ook verder kunnen uitwerken,
maar dan zou de aandacht toch verschoven zijn naar al die figuren rond Ruusbroec,
en zou het beeld van de mysticus zelf minder coherent geworden zijn. Ik denk dan
ook dat het boek dat ik nu geschreven heb, het beste is dat op dit ogenblik mogelijk
was: een auteursbiografie, waarin het ontstaan en de ontwikkeling van Ruusbroecs
schrijverschap alle aandacht krijgen.
JOHAN OOSTERMAN IS UNIVERSITAIR DOCENT OUDERE NEDERLANDSE LETTERKUNDE
TOT 1650 AAN DE KATHOLIEKE UNIVERSITEIT NIJMEGEN.
FRANK WILLAERT IS HOOGLERAAR OUDERE NEDERLANDSE LETTERKUNDE AAN DE
UNIVERSITEIT VAN ANTWERPEN (UFSIA/UIA).
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Watersnood en literatuur
In de nacht van 31 januari op 1 februari 1953 braken de dijken door in
Zuidwest-Nederland. In de literatuur heeft deze ramp van ongekende omvang minder
sporen nagelaten dan te verwachten zou zijn. Een overzicht.
AD ZUIDERENT

De watersnoodramp van 1953, de grootste ramp die Nederland in de tweede helft
van de twintigste eeuw heeft getroffen, met meer dan achttienhonderd doden, wordt
vijftig jaar na dato alom herdacht. Vrijwel elk dorp in Zuidwest-Nederland houdt
een herdenkingsbijeenkomst, organiseert een fototentoonstelling of brengt een boekje
uit met terugblikken. Aan de meer dan zeventig monumenten en gedenkstenen die
er inmiddels al zijn, worden nieuwe toegevoegd, onder meer in Oude Tonge en bij
Ouwerkerk. We zullen het allemaal kunnen zien en horen, in kranten, op radio en
televisie. De aandacht voor de ramp zal groter zijn dan in enig ander herdenkingsjaar
na de jaren vijftig.
Ter gelegenheid van de herdenking zullen enkele (semi-)literaire publicaties
verschijnen. Een daarvan is een herdruk van De kleine ark van Jan de Hartog. Ook
verschijnt Na de watersnood, een door mij samengestelde bloemlezing met literaire
teksten over de ramp. Twintig jaar geleden publiceerde ik een soortgelijke bloemlezing
onder de titel 1 februari 1953. Toen stelde ik vast dat er, buiten het circuit van jeugd-,
kinder- en streekliteratuur, geen romans over de ramp bestonden. Het is een
constatering die nog steeds geldt. Toch bevat de nieuwe bloemlezing veel nieuw
materiaal: gedichten, verhalen, dagboekteksten, toneel, essays enzovoort. Opvallend
daarbij zijn de autobiografische romans van auteurs die in 1953 nog kind waren. De
ramp was voor hen een onontkoombare herinnering uit de jaren vijftig.
Zo schrijft Adriaan van Dis in Familieziek (2002) over bezoek van en aan familie
uit het overstroomde gebied in West-Brabant. Vergelijkbare passages bieden De
steile helling (1987) van Maarten 't Hart, Portret van mijn engel (1987) van Nicolette
Smabers, De markiezin (1988) van Charlotte Mutsaers, De zondagsjongen (1988)
van Cherry Duyns en De Natte Kolen Koning (1990) van Cees van Hoore. Heel
anders dan in de vele kinderboeken over de ramp (alleen al in 1953 verschenen er
een stuk of tien) leeft de hoofdpersoon in deze romans op een veilige afstand van
het water of betreurt hij het dat het eigen huis niet onderloopt waar dat elders in het
dorp wel het geval is ('t Hart). Vlucht men in de kinderboeken bij voorkeur van het
dak, waar een helikopter komt redden (een van die boeken heet zelfs Een helicopter
daalde), in het boek van Mutsaers wekt een opgewonden vader zijn dochter:
‘“Opstaan, opstaan!” juicht hij, “het is Watersnood! Doe je kamerjas aan en kom
gauw mee, dan lees ik je voor uit de krant. Wat er vannacht gebeurd is! Het is echt
fantastisch. Wij hier zijn helemaal veilig, maar daar stroomt het water gewoon door
de ramen en de mensen sterven er bij bosjes!”’ En Cherry Duyns vertelt hoe hij als
Nederlands jongetje in Duitsland snoep kocht van het voor de ‘Hilfe für Holland’
opgehaalde geld.
In de jaren vijftig kon Max Dendermonde, een van de vele schrijvers die destijds
als journalist verslag deden van de ramp, nog hopen op een soort nieuw-zakelijke
reportageroman, die via redders en dijkwerkers een caleidoscopisch beeld zou geven
van de ramp en het herstel, maar in plaats daarvan zijn het vooral de kleine
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Schouwen-Duiveland, begin februari 1953. Foto's: H.M. Kuitert

herinneringen, de mythologisering en het gechargeerde beeld die tot de literatuur
zijn doorgedrongen. Al in 1954 trouwens schreef Hans Warren in een gedicht dat
het onmogelijk is over de watersnood te schrijven, omdat poëzie en het drama van
de ramp elkaar uitsluiten. Een ander probleem stelt Warren in zijn in 1984 verschenen
Geheim dagboek 1952-1953 aan de orde, wanneer hij na een dag met de spa in de
hand op de dijk te hebben geholpen, vaststelt dat hu geen held is, omdat hij algauw
de spa weer inruilde voor de pen. Zo biedt de ramp een mooie aanleiding voor reflectie
op de spanning tussen schrijven en handelen. Toch zijn er in de loop der jaren heel
wat gedichten gepubliceerd waarin de ramp een rol speelt; vrij recent nog door H.H.
ter Balkt in zijn reeks Laaglandse hymnen en door Wim Hofman, toen hem door
Poetry International gevraagd werd een smartlap te schrijven.
Pas de laatste jaren is er in literair werk ook met enige regelmaat sprake van een
watersnoodtrauma, vaak in werk van schrijvers die zelfde ramp niet bewust hebben
meegemaakt. Heel expliciet betitelt de vader in het toneelstuk Watersnood (1990)
van Johan Doesburg zichzelf als ‘van overheidswege erkend getraumatiseerd’ en
René Zwaap vertelt in De woestijnen der liefde (1993) over een man van wie men
's nachts de wc niet mag doortrekken, omdat hij dan bezocht wordt door
nachtmerrieachtige beelden van waterdreiging. In De begrafenis van een sardine
(1994) van Hans Dekkers gaat het over een kunstenares wier vader bij de ramp is
omgekomen, waardoor zij de obsessieve behoefte heeft huizen te maken die door
water vernietigd zijn. In het toneelstuk Coupure (2002) van Heleen Verburg staat de
confrontatie centraal tussen een vrouw die nog steeds praat tegen de dochter die zij
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bij de ramp verloren heeft en een havenmeester die destijds faalde en die sindsdien
al vijftig jaar bij iemand op zolder ondergedoken zit.
De meest interessante literaire teksten over de ramp gaan niet puur over de ramp
(zoals Dendermonde wilde en zoals Hans Warren vreesde), maar richten de aandacht
tegelijk op iets anders. Verburg doet dat door haar toneelstuk te baseren op het
hoogtepunt van het absurdistisch toneel, Samuel Becketts Wachten op Godot, tevens
het beroemdste stuk uit 1953. Ook in het beroemdste watersnoodgedicht, ‘Watersnood’
(1957) van Gerrit Achterberg, dringt een andere gebeurtenis uit 1953 naar voren. De
ramp en het in mei 1953 in Rotterdam geplaatste oorlogsmonument ‘Stad zonder
hart’ van Ossip Zadkine komen samen in de treffende beginregels: ‘Beelden van
Zadkine stonden moeders daar / Babies boven de springvloed uit te beuren.’
Achterbergs gedicht is inmiddels een watersnoodmonument in taal geworden, dat
vrijwel alle watersnoodmonumenten van brons en steen overbodig maakt en dat ook
in 2003 wel op verschillende plaatsen ten gehore zal worden gebracht. Juist door ze
te verbinden met het beeld van Zadkine, en dus ook met de oorlog, heeft Achterberg
de gebeurtenissen van de ramp in een breder perspectief geplaatst. In zekere zin is
zijn gedicht ook de vervulling van de wens die Anthonie Donker in maart 1953
uitsprak, toen hij de kort voor de ramp overleden dichter Martinus Nijhoff herdacht.
Anders dan menig gelegenheidsdichter in de kranten direct na 1 februari (Donker
noemt geen namen, maar te denken valt aan Gerard den Brabander, Mies Bouhuys,
Remco Campert en vele anderen) zou Nijhoff volgens Donker, als een waarlijk
nationaal dichter ‘in een gedicht voor zijn volle hebben gesproken wat dit op dat
ogenblik verlangde te horen’.
Een totaal andere voorstelling van de ideale auteur van een literair werk over de
watersnood is te vinden in het tweede deel van De harde kern (1993) van Frida
Vogels. Een vriend van de begin 1953 in Parijs verblijvende Frida schrijft haar wat
er vlak na de ramp in Nederland gebeurd is: ‘Nu is Nederland op haren en snaren.
God, wat is dit erg, we maken maar gauw van de kerkdienst een bidstonde. Hoera
voor Hermans die de tranen der acacia's weer welig kan laten druppen; haast je
Willem, voor het te laat is.’ Hoe prikkelend ook, Willem Frederik Hermans heeft
deze suggestie om een genadeloze watersnoodroman te schrijven nooit gehonoreerd.
De enige plaats in zijn werk waar de ramp ter sprake komt, is aan het begin van Nooit
meer slapen, waar een Noorse geoloog tegen Alfred Issendorf zegt dat de
Nederlanders er op den duur een wereldbeschouwing op na zijn gaan houden ‘die er
alleen maar op gericht is het voelen van nattigheid te voorkomen’. Daar moeten we
het mee doen.
En de herdruk van De kleine ark dan? Vijftig jaar na dato zal men geneigd zijn
deze roman te beschouwen als een jeugdboek, maar klopt dat wel? Zeker, het
perspectief is dat van twee kinderen en wat zij, in het gezelschap van een paar dieren,
meemaken, is zowel realistisch als irreëel en soms zelfs sprookjesachtig. De kinderen
zijn ook aanwezig bij reddingsactiviteiten waarbij men in werkelijkheid kinderen op
grote afstand hield; typisch iets voor een kinderboek dus. Maar er zijn nogal wat
complicaties die in kinder- of jeugdboeken begin jaren vijftig niet in die mate en in
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die onderlinge verwevenheid voorkwamen: adoptie, subtiel racisme, een
domineesechtpaar met onderlinge conflicten, kinderen die verbazend opgelucht
reageren op de dood van hun stiefmoeder en een eerder sociale dan persoonlijke rol
van de religie; dat kon in verzuild kinderboekenland anno 1953 niet. Toch zou ik, in
navolging van Kees Fens, die bij de dood van Jan de Hartog Hollands glorie het
beste jongensboek noemde dat hij kende, De kleine ark als een spannend jeugdboek
over de ramp willen beschouwen.
Als ik tijdens mijn speurtocht naar literaire teksten zei dat er geen roman over de
watersnood bestaat, wees men mij vaak op Oosterschelde, windkracht 10 (1976) van
Jan Terlouw (ook een boek dat niet alleen maar over de ramp gaat trouwens). Maar
dat kan in literair opzicht niet in de schaduw staan van De kleine ark; daarvan kan
iedereen zich nu zelf overtuigen.
AD ZUIDERENT IS UNIVERSITAIR DOCENT MODERNE NEDERLANDSE LETTERKUNDE
AAN DE VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM.

Literatuur op het internet
Tegelijk met dit eerste nieuwe nummer van Literatuur verschijnt ook de website
www.literatuuronline.nl. Deze site is opgezet ter ondersteuning van het magazine en
houdt u op de hoogte over de inhoud, de verschijningsdata en de speciale
lezersaanbiedingen. Daarnaast ziet u welke (proef) abonnementen mogelijk zijn en
kunt u zich zelfs online abonneren! In samenwerking met DBNL zijn ook 25 eerdere
hoogtepunten uit Literatuur online beschikbaar gemaakt en gratis te raadplegen.
Bovendien biedt www.literatuuronline.nl links naar andere interessante literaire
websites. In de toekomst wil www.literatuuronline.nl uitgroeien tot een site die naast
ondersteuning steeds meer aanvulling biedt op de papieren editie. Klik daarom
regelmatig op www.literatuuronline.nl!

Uitgeverij

De raadselachtige boekvermeerdering
Misschien is het een tic van mijn christelijke jeugd, maar als ik iets niet begrijp, dan
denk ik al gauw aan een gelijkenis. Gelijkenissen bieden immers de mooiste verklaring
voor raadsels en wonderen. Zo kunnen vijf broden en twee vissen al snel een magazijn
vol broden en vissen worden. En zo kunnen ook honderdduizend Verborgen
geschiedenissen er gemakkelijk 770.000 worden. We danken dit wonder aan uitgeverij
De Bezige Bij, die vlak voor de lancering van Donna Tartts De kleine vriend liet
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weten dat er van De verborgen geschiedenis uit 1993 maar liefst 770.000 exemplaren
waren verkocht. 770.000 exemplaren!! Dat is meer dan alle Montignac-boeken bij
elkaar, en drie keer zoveel als de gemiddelde Harry Potter (gegevens CPNB)! Het
komt er op neer dat elke lezer van literatuur in Nederland een paar exemplaren van
dit boek in zijn kast heeft staan. Let wel: van de Nederlandse vertaling. Loopt u de
kast maar even na. De mededeling van de uitgever werd niet gecheckt - dat kan
overigens ook niet - maar ondertussen wel in elk nieuwsbericht over de schrijfster
overgenomen. Het is een prachtig boek maar...driekwartmiljoen exemplaren?
Terugbladerend in Boekblad en het te snel weer opgeheven jaarboek Mekka, kun je
niet anders concluderen dan dat het opgeklopte onzin is. De verborgen geschiedenis
kwam op 26 maart 1993 de Libris top 10 binnen, en belandde pas twee weken later
op 1. Al vijf weken later werd het van de eerste plaats verdrongen (door good old F.
Springers Bandoeng-Bandung). Later kwam het wel weer kortstondig terug op 1,
maar toen in oktober aan uitgever Ammerlaan (toen nog bij Anthos) werd gevraagd
hoe het liep, stond het boek op 5. Het liep geweldig, zei de uitgever, want er waren
al 100.000 exemplaren van verkocht. Een gemiddelde nummer 5 notering doet volgens
opgave van Libris zo'n 195 exemplaren in een week. Het zou dus minstens 3000
weken op die positie moeten blijven staan om op de resterende 600.000 exemplaren
uit te komen! Op de CPNB top 10 van de best verkochte boeken komt Donna Tartt
noch in 1993 noch in 1994 voor. Youp van 't Hek voerde in 1993 met Floppy, Youri
& andere helden (119.000) en in 1994 met Eerst de man dan de bal (166.000) de
ranglijst aan. Als Robbert Ammerlaan vandaag, in 2003, zijn vinger opsteekt en zegt:
ja maar nu zijn er wel 770.000 van verkocht, dan wil ik dat best geloven. Zijn wonder
van de raadselachtige boekvermeerdering heeft een diepere bedoeling gehad, en die
is nu naar goed uitgeversgebruik ingelost. De mythe rond de piepkleine
bestseller-auteur die maar eens in de tien jaar een knaller schrijft, werd door de
geruchten over de 770.000 zó opgedreven dat niet alleen De kleine vriend een
bestseller werd (zo'n 250.000 exemplaren tot op heden, schat ik), maar ook De
verborgen geschiedenis opnieuw in de top 10 kwam, en geruime tijd bleef staan
zelfs. Merkwaardig dat zo'n Nachleben kan ontstaan voor een boek dat al eerder een
megaverkoop had. Al die 770.000 mensen die het boek in 1993 kochten, waren dat
zeker bij hoogwater of een grote schoonmaak kwijtgeraakt?
LISA KUITERT
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In memoriam Guus Sötemann
Op 27 september 2002 overleed A.L. Sötemann, emeritus hoogleraar moderne
Nederlandse letterkunde, op 82-jarige leeftijd. De Utrechtse letterkundige baarde
opzien met zijn proefschrift over De structuur van ‘Max Havelaar’, en maakte school
met zijn benadering van moderne Nederlandse poëzie. Als oprichter van de reeks
Monumenta Literaria Neerlandica vestigde hij een hoge standaard voor de uitgave
van klassieken uit de Nederlandse letterkunde. In de loop der jaren begeleidde hij
negentien promotieonderzoeken. Vijf van de bij hem gepromoveerden over Guus
Sötemann als bevlogen docent en als bewonderaar van literatuur.

Marita Mathijsen
Woordgrappen
Wat een academische houding is heb ik pas geleerd toen ik in Utrecht geregeld bij
Guus Sötemann kwam voor besprekingen van mijn proefschrift. Toen ik in de jaren
zeventig aan de Universiteit van Amsterdam benoemd was, heerste daar een dusdanige
weerzin tegen academische tradities dat zelfs de goede overboord gesmeten waren.
Promoveren was iets voor provinciale leraren of ambitieuze omhooglikkers. In de
vakgroep waarbij ik te werk gesteld werd, was maar één gepromoveerde medewerker.
Het was niet gebruikelijk iemand te stimuleren om een artikel te schrijven. Gestencilde
werkgroepsverslagen werden hoger aangeslagen dan een stuk in De nieuwe taalgids.
Ik leerde pas in Utrecht dat het gebruikelijk is collega's een overdrukje van een artikel
te geven. Ook leerde Sötemann mij de mooie traditie kennen dat een promotor zijn
gepromoveerde een geschenk geeft uit zijn eigen boekenkast, daarmee demonstrerend
dat hij de fakkel doorgeeft.
Ik had hem gevraagd als promotor, omdat er in Amsterdam op dat moment geen
hoogleraar was. Ik geloof niet dat hij enige affiniteit niet de negentiende-eeuwse
dichter De Schoolmeester (Gerrit van de Linde) had, op wiens brieven ik promoveerde.
De dichter was hem waarschijnlijk niet ‘zuiver’ genoeg. Maar om de brieven kon
hij onbedaarlijk lachen. De dirty mind en de woordgrappen van Gerrit van de Linde
maakten in hem een jongensachtige vrolijkheid los. Het meest vermaakte hij zich
als ik een bepaalde erotische woordspeling niet doorzag, en hij me op een beschaafde
manier moest voorlichten. Ik herinner me een passage uit een felicitatiebrief van
Gerritje, zoals we in de loop der jaren de virtuoze brievenschrijver gingen noemen.
Een zoon van Jacob van Lennep zou in het huwelijk treden. Van de Linde wenste
hem ‘een goed inkomen en een stijf bestaan’ toe. Ik kon goed begrijpen dat in de
krappe economische omstandigheden rond 1850 een dergelijke wens zinvol was,
maar in het WNT vond ik geen goede invalshoek om het woord ‘stijf’ te interpreteren.
Ik vermoedde dat het zoiets als ‘degelijk’ moest betekenen. Guus wist me, zonder
één onwelvoeglijk woord te gebruiken, duidelijk te maken dat het ‘goede inkomen’
de bruid speciaal voor de huwelijksnacht toegewenst werd en het ‘stijve bestaan’
aan zeker lichaamsdeel van de bruidegom. Zijn schaterlach daarna betrof niet de
grap van Van de Linde. Hij lachte om mijn onnozelheid en om zijn eigen vermogen
daar zonder direct taalgebruik doorheen te prikken.
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Wiljan van den Akker
Nooit meer slapen
De eerste collegezaal. Het eerste college. Ik had me die zomer van 1973 goed
voorbereid - althans dat dacht ik - door de literatuur te bestuderen die op de boekenlijst
stond. Nooit meer slapen van W.F. Hermans had ik twee keer gelezen, omdat ik er
de eerste keer weinig van begreep. Nu snapte ik - althans dat dacht ik - waarom ze
het ons hadden voorgeschreven: het ging over een wetenschappelijke zoektocht en
daar was ik nu ook eindelijk aan begonnen. Op het gymnasium had ik de bètarichting
gekozen. Vooral de wiskundedocent had me voor gek verklaard, toen ik hem vertelde
dat ik Nederlands ging studeren: ‘Dat is geen vak.’
Daar stond de eerste docent, in een keurig pak. Prof. dr. A.L. Sötemann. Na de
eerste twee uur college duizelde mijn hoofd van een nieuw soort helderheid. Nooit
meer slapen ontvouwde zich als een spinnenweb van taal. Met een feilloze precisie,
als een anatoom, liet Sötemann zien hoe alles met alles samenhing, waardoor iedere
passage een extra betekenis kreeg. Na afloop begreep ik dat ik niets van de roman
had begrepen.
De colleges van Sötemann bleven fascinerende zoektochten. Hij kon een
meestertovenaar zijn, die je als student het gevoel gaf zelf het geheim van de tekst
te hebben ontraadseld. Het was de tijd van Merlyn, de tijd waarin de tekstanalyse
centraal stond. Maar in tegenstelling tot wat vaak over hem is beweerd, leerde
Sötemann zijn leerlingen wel degelijk hoe belangrijk de context was. En vooral hoe
weinig je begreep van de Nederlandse poëzie wanneer je niet ook Yeats, Eliot,
Mallarmé, Valéry en Benn leerde kennen. Wanneer ik naar zijn portret kijk, zie ik
twee helften. Aan de ene kant de geleerde, de professor die doceerde en een enorme
hoeveelheid kennis tentoonspreidde, die in citaten kon spreken en van je verwachtte
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De promotor Sötemann wenst de pas gepromoveerde Marita Mathijsen geluk

dat je hem liet blijken de bron ervan te kennen. Aan de andere kant de man die oprecht
ontroerd kon worden van wat hij professioneel bestudeerde: teksten, vooral gedichten.
Die een pauze liet vallen na het voorlezen van de laatste strofe van J.C. Bloems
‘Zondag’:
Niet te verzoenen is het leven.
Ten einde is dit wellicht nog 't meest:
Te kunnen zeggen: het is even
Tussen twee stilten luid geweest.

En dan, met een plotseling veranderde stem, voor zich uit sprak: ‘Dat zul je geschreven
hebben.’
Als Guus Sötemann mij één ding geleerd heeft, dan is het wel hoezeer de
wiskundeleraar uit mijn middelbare schooljaren ongelijk heeft gehad.

Lieneke Frerichs
Nescio, die kon kijken
Over Nescio heeft Sötemann bij mijn weten vrijwel niet geschreven. Ik ken alleen
een kort Engelstalig stuk in The Low Countries en een in Indonesië gehouden
voordracht over vier Nederlandse verhalen, waaronder Titaantjes. Maar Nescio
hoorde bij de schrijvers die Sötemann ‘bij wijze van spreken in zijn bloed heeft
opgenomen’, zoals hij het zelf zou uitdrukken.
We hebben heel wat jaren onze liefde voor Nescio kunnen delen, zowel in de tijd
dat Guus mijn proefschrift over de genese van De uitvreter begeleidde, als tijdens
de voorbereiding van Nescio's Verzameld werk, waarbij hij samen met Enno Endt
als adviseur fungeerde. Ik zie nog voor me hoe we in augustus 1991 vergaderden
over de uitgetypte tekst van het Natuurdagboek. Guus was verrukt en zei dat hij al
die honderden bladzijden ‘ademloos’ had gelezen: ‘Wat elkeen ziet, daar voegt Nescio
nog twintig nuanceringen aan toe.’ Hij hield van de combinatie van impressionistische
waarnemingen (‘die vind je ook aten toe bij Bloem: een neevlige einder, een
verdoezeld bos’) met existentiële opmerkingen ‘die erin snijden’. Hij kon ervan
genieten als het ‘hogere’ door nuchterheid werd getemperd, bijvoorbeeld als Nescio
over een in Abcou genuttigd roomhorentje schrijft: ‘Hemel en aarde vereenigd tezaam’
(waarbij we annoteerden: regel uit het kerkelijk gezang ‘Daar ruischt langs de wolken
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/ Een lief'lijke naam’). Alle exaltatie wordt door Nescio op aardse wijze gerelativeerd,
aldus Guus, die dan graag tevreden vaststelde: ‘Het wordt nooit dominee Kater.’
In zijn felicitatietoespraak na mijn promotie zei Guus: ‘En wat kan een beoefenaar
van ons vak zich meer en beters wensen dan het besef dat hij of zij voor zijn
bescheiden deel ertoe heeft bijgedragen om de schrijvers die hij bewondert en liefheeft
de plaats te helpen geven die hun toekomt in de literaire canon?’ De tekst centraal,
dat is in essentie Sötemanns credo geweest.

Gillis Dorleijn
De onsterfelijke dood
1970. Professor Sötemann bespreekt met een groep eerstejaars ‘Spiegeling’ van J.C.
Bloem. De schemer valt (‘'t Duister groeit door het grijze heen’). De vorm maakt de
inhoud waar. De analyse en interpretatie worden ervaring. We snappen het gedicht
niet alleen, maar het is deel van ons geworden. De docent - die het gedicht niet voor
de eerste keer ziet, zoals wij - is er nog steeds ontroerd door, hetgeen hij zichtbaar
verbergt onder een aantal ruizende volzinnen.
1974. Sötemann ontcijfert met z'n langharige student-assistent de brieven van
Bloem aan P.N. van Eyck en praat honderduit over de achtergronden naar aanleiding
van in de brieven voorkomende schrijvers, werken, biografica en historische
gebeurtenissen. Bij elke moeilijke passage die is opgelost, wordt een sigaar aangereikt
en opgestoken. Soms wordt een erotisch limerick van Bloem geciteerd - onder andere
een met het rijm Huizinga / (ik kom kuis uit waar ik) kuis in ga. De dichter J.C.
Bloem wordt de persoon Jacques Bloem, om wie men lachen kan, ook om z'n flauwe
naamgrapjes (Kareltje Schoonvandelucht, Jan Hijlieverdanik (= John Drinkwater)).
Anekdotes komen ter tafel. ‘Ik weet nog dat Jacques eens zei over...’
1984. De kalende promovendus is aanwezig bij een televisieopname over Bloem
waarvoor Guus Sötemann wordt geïnterviewd. De paradoxale lading van ‘Het kerkhof
aan het meer’ (laatste strofe) wordt met zoveel vuur becommentarieerd dat de
interviewer, die er niets van begrijpt, er door gegrepen wordt. Later, tijdens de
uitzending, zien we een man die de kunst
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van de bewondering verstaat en die zijn bewondering weet over te dragen.
2002. Nu ben ik even oud als hij en ‘suizelt de onsterfelijke dood’, opnieuw en
definitief.

Wiel Kusters
Een half woord
Het is een oud hotel. Men rust er met de dieren.
Zo begint Richard Minne zijn gedicht ‘Villegiatuur’. Ik heb het Guus Sötemann meer
dan eens horen citeren. Nu pas, nu hij er niet meer is en ik Minnes In den zoeten
inval opensla, op de dag na Allerzielen, hoor ik hoe dat hotel het huis van de levende
stervelingen moet zijn en weet ik dat het om die heel ‘gewone’, bijna huiselijke,
allesbehalve complexe betekenis moet zijn geweest dat dit gedicht hem zo kon
ontroeren. Zeker aan het slot, waar Minne schrijft:
Het is een oud hotel. Het regent aan de ruiten.
De wereld is zo droef. Laat ons twee ogen sluiten.
De ontroering was bij de stoïcijn die Sötemann in het leven misschien wel trachtte
te zijn, nooit ver weg als het om gedichten ging die hij bewonderde of waarvan hij
hield. Bewonderen of houden van, dat is niet hetzelfde, en de ene ontroering is de
andere niet. Waar eenvoudige maar als een diepe waarheid gevoelde regels, zoals
we ze vinden bij Minne en Bloem, een ‘direct’ appel doen aan het gemoed, als een
zeer nabije stem, daar is de meer complexe, ‘afstandelijke’, meestal niet onmiddellijk
of tot in alle betekenismogelijkheden te doorgronden zegging, dikwijls niet minder
hevig werkzaam. Het intellect wordt aangesproken, maar weet maar moeilijk raad
met de verwarring waarin de tegelijkertijd toch ook als ‘waar’ ervaren taal de lezer
dompelt. In de bundel Totaal witte kamer van Sötemanns generatiegenoot Gerrit
Kouwenaar, een bundel over verlies en rouw, is deze aangrijpende complexiteit op
bijna iedere pagina te ervaren.
A.L. Sötemann heeft als geen andere schrijvende poëzielezer in de twintigste eeuw
zichtbaar en voelbaar gemaakt hoe gedichten kunnen werken. Via eenvoud en
complexiteit: twee wegen naar het gemoed. Wie zijn meesterlijke analyses en
interpretaties lazen, konden daarbij misschien wel eens over het hoofd zien hoe ook
hier in laatste instantie geldig was wat hij zelf enkele jaren geleden over de legende
van Kouwenaars ‘vérgaande onpersoonlijkheid’ heeft gezegd: dat de basis van diens
werk gevormd wordt door een ‘diepe emotionele geïnvolveerdheid, een onvermoeibaar
en vitaal ervaren en verkennen van de gronden en grenzen van zijn en onze dooltocht
door een ongrijpbare en onkenbare wereld’ (Verzen als leeftocht. Over Gerrit
Kouwenaar, Historische Uitgeverij, 1998).
Denkend aan de gedichten die hij, de goede verstaander, voor zich en anderen tot
leven las, schreef ik een paar regels ter nagedachtenis, opgedragen aan zijn vrouw.
In memoriam Guus Sötemann
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vigilantibus una hora verbis tecum
Ten diepste, zei je, datje werd geraakt. Geef toch de woorden prijs die, losgemaakt,
hun leven kunnen delen met jouw dood. Het halve woord dat eeuwig met je waakt.
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[Schrijver & straat]

Onze vaderlandse auteurs gaven hun naam aan ontelbare straten in België en
Nederland. Literatuur speurt en keurt. Herkennen we de geest van de schrijver?
Aflevering 1: de Antwerpse Van Maerlantstraat.

De taal van het volk
‘Omnimundo’ - het woord roept associaties op met middeleeuwse T/O-kaarten,
curieuze constructies om een wereld in te vatten die nog niet voor de helft ontdekt
was. Omnimundo is de naam van een basisschool in de Van Maerlantstraat. ‘Een
school voor alle kinderen van de hele wereld’, zoals de plakletters achter de ruiten
vermelden, en dat is nauwelijks te veel gezegd. Onder de ruim honderdvijftig kinderen
zijn maar liefst zesentwintig verschillende nationaliteiten vertegenwoordigd.
Onderwijzeres Lizzy De Wilde vertelt dat het percentage autochtonen in haar
vierde klas op ongeveer vijftien procent ligt.
‘Bij de nieuwe aanmeldingen zijn het er elk jaar minder.’ Autochtone Vlamingen
brengen hun kinderen tegenwoordig liever naar het katholieke onderwijs, waardoor
de gemeentelijke onderwijsinstellingen gaandeweg in zwarte scholen veranderen.
Vorig jaar besloot Omnimundo - tot dat moment gewoon ‘Stedelijke Basisschool
Van Maerlantstraat’ geheten - een expliciet multicultureel profiel aan te nemen. Met
een Vlaams icoon als Maerlant durven de onderwijzers deze kinderen dan ook niet
lastig te vallen: eerst maar eens een beetje Nederlands leren.
De Van Maerlantstraat ligt in een oude wijk ten noorden van het stadscentrum,
richting de haven. De vergane glorie bladdert van de muren: het is zichtbaar een
mooie straat geweest, maar inmiddels is het een volksbuurt geworden. Mensen die
het zich konden veroorloven trokken weg, om plaats te maken voor immigranten uit
alle windstreken, die er zich legaal of illegaal vestigden. Bij Omnimundo stijgt het
aantal illegale leerlingen snel: van grofweg een kwart vorig jaar naar een derde nu.
De tegenkracht staat evenwel paraat. Zo'n tien panden verderop wappert fier de
Vlaamse leeuw: hier zetelt al bijna twintig jaar het propagandasecretariaat van het
Vlaams Blok. Behalve informatie kun je er ook een pintje krijgen aan de bar. De
enige andere gelegenheden daarvoor bevinden zich aan het begin van de straat, waar
twee Portugese cafés naast elkaar zitten. Die worden dan ook uitsluitend door
Portugezen bezocht. De bestaansgrond van deze kroegen is gelegen in de nabijheid
van de haven, waar veel Portugezen werken. Zij hebben van het Vlaams Blok weinig
last. De partij richt zijn pijlen vooral op de ‘islamisering’ - waar hebben we het meer
gehoord? - van de wijk. Zoals in de nabijgelegen Van Kerckhovenstraat, waar ze
proberen de bouw van een Pakistaanse moskee te verhinderen.
Het propagandasecretariaat wordt geleid door Xavier Buisseret, een van de militante
partijveteranen die aan de wieg van het Vlaams Blok stonden. Of Van Maerlant voor
hem een speciale betekenis heeft? ‘Onze grootste Vlaamse dichter’ noemt hij hem,
maar daar blijft het voor hem dan ook bij.
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Ruim een eeuw geleden zag de even nationalistische Vlaamsche Beweging in
Maerlant nog een historische voorvechter in het verzet tegen hún voornaamste vijand
van het Vlaamse volkseigen: de Walen. Al moesten ze daarvoor een aantal van
Maerlants zinsneden flink uit hun verband rukken. Weliswaar doen ze het als
quizvraag nog altijd goed, maar ‘wat walsch is, valsch is’ is door Maerlant nimmer
neergepend, en met zijn gevleugelde woorden ‘omdat ic vlaminc ben’ drukte hij
eerder

verontschuldiging uit dan trots.
Veel makkelijker zou het zijn om aan Maerlants werk een keur aan
oprecht-islamofobe teksten te ontrukken. Passages in de Spiegel Historiael
bijvoorbeeld, waar hij de bezetters van Jeruzalem met honden vergelijkt. Maar
gelukkig kan het Vlaams Blok het met haar eigen propaganda prima af, en heeft het
de hulp van een oude klerk niet nodig.
Daarbuiten valt het nogal te betwijfelen of Maerlant de ‘man in de straat’ eigenlijk
nog iets zegt. De glazige blikken bij pronostiekbureel Duo zijn misschien wel
exemplarisch. In dit voetbaltotokantoortje annex tabaksverkoop- annex
wasgoedafhaalpunt lijkt zich een getrouwe doorsnede van de buurt te verzamelen.
Eigenares Liliane De Smet kent de wijk dan ook goed, al woont ze zelf in Berchem.
Volgens haar is een figuur als Maerlant voor de meesten ‘te cultureel’.
Maar hoe is het verder gesteld met het niveau van de Van Maerlantstraat? ‘Hoe
zal ik het zeggen, het is wat grauw geworden. U had hier vijf jaar geleden moeten
komen. Toen liepen hier nog de meisjes van plezier. Zoiets geeft toch kleur aan de
straat.’
Maerlant moest eens weten.
SASJA KOETSIER

Literatuur. Jaargang 20

Literatuur. Jaargang 20

18

Literatuur. Jaargang 20

19

Van Gogh en de letterkunde
Vincent van Gogh, die honderdvijftig jaar geleden werd geboren, blijft een groot
publiek betoveren. De dagelijkse rijen voor het Van Gogh Museum in Amsterdam
zijn het bewijs voor zijn populariteit. Van Gogh is tegenwoordig de beroemdste
Nederlandse schilder en zijn werk behoort, zowel emotioneel als financieel, tot de
hoogst gewaarde kunst.
Dit al dan niet terechte koploperschap maakt hem meteen tot een van de weinige
Nederlandse schrijvers uit de negentiende eeuw die nog volop gelezen worden. Niet
in de eerste plaats uit literaire belangstelling, maar omwille van zijn tragische leven
dat hij in zijn brieven heeft geboekstaafd. De brieven van Van Gogh zijn in dit opzicht
te vergelijken met het dagboek van Anne Frank: allebei zijn het in de eerste plaats
egodocumenten over tragisch verlopen levens.
De brieven van Van Gogh worden vaak tot de letterkunde gerekend; bij het
verschijnen van de brieveneditie in 1990 stelde Cyrille Offermans ze op dezelfde
hoogte als de correspondentie van Multatuli. Toch zijn ze geschreven zonder literair
oogmerk: ze kwamen voort uit de intense behoefte aan contact met de buitenwereld.
Daardoor bieden ze een ontroerende inkijk in zijn werkwijze en opvattingen, ook
waar het zijn lectuur betreft. Want dat valt op bij het lezen van die brieven: Vincent
las veel en schreef er voortdurend over.
In dit dossier gaat het over Van Gogh als lezer: wat las hij en waarom? Maar ook
over Van Gogh als schrijver van vaak prachtige en meeslepende (maar soms ook
heel vervelende) brieven. Ook komt ter sprake hoe Vincent van Gogh in de literatuur
verschijnt: als personage in romans en gedichten, en als rolmodel voor schrijvers die
in hem de ultieme kunstenaar herkennen. Vincent van Gogh en de letterkunde, dat
is, samengevat, het onderwerp van dit dossier. En zelf schreef hij het in 1882 beter
dan wie ook: ‘we kunnen lezen, laten we dan ook lezen.’
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Leo Jansen
Literatuur als leidraad: Vincent van Gogh als lezer
Vincent van Gogh las veel en deed dit met passie. Wie zijn brieven erop naspeurt,
krijgt de indruk van een weinig kieskeurig lezer. Toch is er een constante in al dat
lezen: de literatuur verschafte de kunstenaar houvast in het leven.
In het Brabantse weversdorpje Nuenen speelde zich in de zomer van 1884 een
klein drama af. Vincent van Gogh had liefde opgevat voor de twaalf jaar oudere
Margot Begemann. Haar familie weigerde categorisch toe te stemmen in een huwelijk
tussen de onaangepaste kunstschilder en de labiele vrouw, wat haar noopte tot een
zelfmoordpoging door het innemen van strychnine. Deze poging mislukte maar de
zaak was ‘vrij ruchtbaar’ geworden, zoals vader Van Gogh het eufemistisch uitdrukte,
en Margot werd bij een dokter in Utrecht ondergebracht. Van Gogh stelde zijn broer
Theo in een brief op de hoogte van de consternatie, en om de situatie te verduidelijken
nam hij zijn toevlucht tot...de literatuur: ‘Theo, gij hebt Mm Bovary gelezen, herinnert
gij U de eerste Mme Bovary, die stierf in een zenuwtoeval. - Zooiets was het hier
doch hier gecompliceerd door het innemen van gif.’ (458/375)
Van Goghs houvast aan Gustave Flauberts roemruchte roman is illustratief voor
de plaats die literatuur in het leven van de kunstenaar heeft ingenomen. Hij
beschouwde literatuur tegelijkertijd als deel en als verlengstuk van het leven; als iets
wat direct voortkwam uit en verwees naar de realiteit: ‘Boeken en werkelijkheid en
kunst zijn voor mij soortgelijk’, schreef hij in februari 1883. (314/266) In zijn
omvangrijke correspondentie is literatuur dan ook een van de vaste thema's.
Veelvuldig vervlecht hij, en passant of nadrukkelijk, citaten in zijn betogen. Hij
noemt meer dan honderd literaire auteurs; het aantal werken dat wordt genoemd is
een veelvoud daarvan. Van Gogh leerde levenslessen uit zulke uiteenlopende romans
als De negerhut van oom Tom van Harriet Beecher Stowe en Guy de Maupassants
Bel-ami. Hij kon gevoelig zijn voor het moralisme van de Franse historicus-romancier
Jules Michelet; diens L'amour en La femme, om maar twee werken te noemen, zijn
van jongs af aan bepalend geweest voor Van Goghs vrouwbeeld. Het voor zijn late
werk zo belangrijke Japan meende hij te kennen dankzij Pierre Loti's roman Madame
Chrysanthème en tegenover de veelheid aan problemen waar hij tegenaan liep plaatste
hij keer op keer, als een schild, de fameuze oneliner van Pangloss in Voltaires
Candide: ‘Alles werkt ten beste in de beste der mogelijke werelden.’

Levenslange passie
Van Goghs leeshouding heeft een duidelijke oorsprong, en de essentie van zijn
ontwikkeling is een paradox: de
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Franse titelpagina van de roman Chérie (1884) van Edmond de Goncourt, een van de zeer weinige
overgeleverde boeken uit het bezit van Vincent van Gogh. Van Gogh Museum (Vincent van Gogh
Stichting)
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Twee pagina's uit een album van ongeveer 1875 waarin Van Gogh proza en poëzie kopieerde voor
zijn broer Theo. De afgebeelde pagina's bevatten verzen van Heinrich Heine en Ludwig Uhland. Van
Gogh Museum (Vincent van Gogh Stichting)

man die een grote impuls gaf aan de moderne kunst van de twintigste eeuw is altijd
trouw gebleven aan de negentiende-eeuwse domineestraditie waarin hij was
opgegroeid. Niet aan de oppervlakte natuurlijk: net zo goed als zijn schilderijen uit
de tweede helft van zijn kunstenaarschap een radicale ommekeer in kleurgebruik en
penseelvoering te zien geven, is zijn favoriete lectuur in de latere jaren niet meer
dezelfde als daarvoor. Maar ondanks die ommekeer in zijn kleurgebruik en manier
van werken, bleef hij in wezen dezelfde onderwerpen schilderen, en zo is ook wat
hij zocht in de literatuur altijd gelijk gebleven.
Zijn vader was dominee van de Nederlands Hervormde Kerk en werd uitsluitend
beroepen in kleine Brabantse, dus overwegend rooms-katholieke gemeenten. De
kinderen - behalve Vincent en Theo waren er nog drie zusters en een jongere broer
- werden beschermd opgevoed in en om de pastorieën van Zundert, Etten, Helvoirt
en Nuenen. Ze bezochten lagere scholen maar ontvingen ook huisonderwijs en
vanzelfsprekend catechisatie. Hun vorming werd volledig bepaald door de normen,
opvattingen en smaak van hun ouders en stond aan weinig andere invloeden bloot.
Wat kregen zij mee? Om te beginnen het protestants-christelijke gedachtegoed:
vader Van Gogh was een aanhanger van de gematigde ‘Groninger School’, een
liberale vorm van het protestantisme waarin het idee werd uitgedragen dat God
aanwezig is in de mensen en in de natuur om ons heen. Naastenliefde en
medemenselijkheid waren belangrijke waarden. De algehele atmosfeer in het gezin
kan als Victoriaans worden getypeerd. Dominee Van Gogh en zijn vrouw voedden
hun kinderen op met een sterk besef van goed en fout en streefden ernaar hun kinderen
hoger op de maatschappelijke ladder te krijgen. Ze werden dan ook aangezet zichzelf
te ontwikkelen door studie en lectuur en door het aanknopen van relaties met ‘goede
families’. In deze kringen werden dominee-dichters gelezen als P.A. de Genestet,
J.J.L. ten Kate, E. Laurillard en B. ter Haar, en ook vergelijkbare vertaalde auteurs.
Van Gogh vond bij dergelijke auteurs bovendien een dierbare veelheid aan
natuurbeelden en natuurbeleving. Wat het proza betreft werd de moraal in het werk
van de Engelse schrijfster George Eliot (zoals Adam Bede en Scenes of clerical life)
als voorbeeldig beschouwd en was Charles Dickens een van de onbetwiste favorieten.
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In Van Goghs vroege brieven komen echter nogal wat namen voor die ons
tegenwoordig niet veel meer zeggen, zoals L. Bungener, Jan van Beers, Alphonse
Karr en Elisabeth Wetherell. Dit wijst niet op jeugdige eigenzinnigheid: het was de
canon van zijn milieu.
Van Gogh was zijn leven lang een gepassioneerd lezer en als jongeling nam hij
deze voorgeschreven kost niet alleen plichtmatig maar ook enthousiast in zich op.
Het heeft ervoor gezorgd dat hij de ethisch gekleurde leesbril nooit meer heeft kunnen
afzetten. Nog toen hij een vrijgevochten kunstenaar was, in juni 1888, schreef hij
zijn jongere kunstbroeder Emile Bernard, die ook sonnetten dichtte, als kritiek op
een van diens verzen: ‘het morele doel ervan is niet duidelijk.’ (636/B9) Slechts bij
uitzondering liet hij zich in zijn brieven uit over de esthetische en technische aspecten
van proza of poëzie.

Literatuur. Jaargang 20

22

Schets naar het schilderij Liseuse de romans in een brief van c. 16 november 1888 aan Willemien
van Gogh (Vincent van Gogh Stichting)

Het boek als vriend
Toch was de jonge Van Gogh ook op zoek naar verruiming van zijn horizon. We
hebben het geluk dat er uit het midden van de jaren zeventig een paar notitieboekjes
bewaard zijn gebleven waarin hij gedichten en prozafragmenten kopieerde voor zijn
broer Theo en voor de schilder Matthijs Maris. Als we aannemen dat hij overschreef
wat hij zeif bewonderde, moeten we constateren dat met name de Franse en Duitse
romantiek niet aan zijn aandacht ontsnapt zijn: we ontmoeten Joseph Autran,
Charles-Augustin Sainte-Beuve, Lamartine, Heine, Goethe en Uhland. Ook het Engels
was hij voldoende machtig, mede natuurlijk doordat hij ongeveer twee jaar in Londen
woonde toen hij bij de internationale kunsthandel Goupil & Cie in dienst was: hij
kopieerde Longfellow en Carlyle. Als staaltje van eigentijdsheid schreef hij voor een
vriendin zelfs Keats over: het wat sentimentele ‘The eve of Saint Mark’ en het
prachtige, klassieke ‘To autumn’. Daarbij liet hij graag zien dat hij wilde bijblijven:
‘Deze laatste dagen heb ik genoten in het lezen van de gedichten van John Keats;
dat is een dichter die geloof ik in Holland niet heel bekend is. - Hij is den lieveling
van de schilders hier [in Engeland] & daardoor kwam ik ertoe om hem te lezen.’
(12/12a)
In de brieven tot ongeveer 1875 komen meer overgeschreven strofen en
prozafragmenten voor, en regelmatig lezen we over uitwisselingen van boeken of
leessuggesties tussen de broers, zussen en hun ouders. Vincent bracht Theo tot de
geliefde Longfellow: ‘Hierbij het boek van Longfellow, het zal wel een vriend van
U worden’ (71/57), heet het in maart 1876. Of, ruim zes jaar later als postscriptum:
‘Lees maar Zola, dat is gezonde kost en men wordt er helder door.’ (251/219) Hoe
Vincent door de jaren aan de lectuur kwam om aan zijn ‘min of meer onweerstaanbare
passie voor boeken’ tegemoet te komen, blijkt niet duidelijk. Aangezien hij op zo'n
twintig verschillende plaatsen gewoond heeft, kunnen de bibliotheken van zijn
bemiddelde ooms in Amsterdam en Prinsenhage onmogelijk de enige bronnen geweest
zijn. Af en toe kocht hij iets of kreeg hij een boek cadeau; maar het kan niet anders
of hij bediende zich veelvuldig van de verschillende typen leesbibliotheken die er
destijds waren. Dat konden meer of minder commercieel ingestelde leeskabinetten
zijn maar ook leenbibliotheken bij boekwinkels. Soms was het mogelijk om
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bijvoorbeeld maandelijks een vast pakket te lenen, bestaande uit recente Nederlandse
en buitenlandse tijdschriften en enkele dito romans - zowel oudere als nieuwe.
Voor Van Gogh maakte het realiteitsgehalte de waarde van een gedicht
uit, verbeelding was niet aan hem besteed
Van Gogh mag dan een ethisch bepaalde leeshouding gehad hebben, tot 1875 vond
hij zijn gading wel in overwegend literaire werken. Maar dan raakt hij gaandeweg
in de ban van het geloof. Er moet een leemte in hem zijn ontstaan waarin hij zijn
richting trachtte te bepalen aan de hand van bij uitstek moraliserende boeken zoals
de genoemde van Michelet. Hij verliet de kunsthandel en na betrekkingen in Dordrecht
en Engeland (waar hij respectievelijk kantoorboekhandelsbediende en hulponderwijzer
in bescheiden kostschooltjes was) probeerde hij zich in Amsterdam voor te bereiden
op een staatsexamen dat hem toegang moest verschaffen tot de studie theologie. Hij
wilde in de voetsporen van zijn vader treden. Het jaar van de overgang, 1876, laat
in de brieven een kenmerkende mengeling van literaire en stichtelijke werken zien.
George Eliots Scenes of clerical life, Longfellows gedichten, de sprookjes van
Andersen (in de vertaling van Ten Kate) -
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ze bekoorden hem onverminderd. Om van zijn geloof en zijn ijver te getuigen, schrijft
hij voor zijn correspondenten berijmde psalmen en gezangen over in verschillende
talen, of citeert hij stukken uit de bijbel met een voorkeur voor de brieven van Paulus
en het boek Jesaja. Overig leeswerk bestaat hoofdzakelijk uit stichtelijke werken,
waaronder Bunyans A pilgrim's progress, Thomas a Kempis' Imitatio Christi en
Bossuets Oraisons funèbres.
Omdat Van Gogh niets kon doen zonder tot het uiterste te gaan, vormen zijn
brieven uit de jaren 1876-1878 niet het aantrekkelijkste van wat hij geschreven heeft.
Hoe triest en eenzaam zijn leven er toen ook moet hebben uitgezien, voor de lezer
zijn de onafgebroken prekerige teksten en stichtelijke citaten meestal te veel van het
goede. Zijn religieuze obsessie eindigde in de Belgische mijnstreek de Borinage. Het
lukte hem niet daar als predikant of evangelist te worden aangesteld en hij raakte
toen zo diep teleurgesteld in alles wat riekte naar kerkelijke instituties, dat hij de
kerk en het officiële geloof voor eens en altijd de rug toekeerde. Na een periode van
doelloosheid en armoede besloot hij een advies van Theo te volgen en te proberen
illustrator te worden voor een van de destijds zo populaire geïllustreerde tijdschriften.
Na enkele maanden ging Vincent naar Brussel om contacten te leggen met
kunstenaars; zo maakte hij door bemiddeling van Theo kennis met de
Academiestudent Anthon van Rappard. Een groot deel van 1881 bracht hij door bij
zijn ouders in het Brabantse dorpje Etten; hij tekende er vooral het landschap in de
omgeving en de nederige landarbeiders: spitters, aardappelrooiers en dergelijke. Hij
voelde zich allengs meer en meer kunstenaar en vestigde zich vanaf begin 1882 in
Den Haag.

Uit de brieven
Gij hebt even als ik de gedichten van Heine en Uhland mooi gevonden
maar jongen, pas op, 't is nogal heel gevaarlijk goed, die illusie duurt niet
lang, geef U er niet aan over. [...] Later zullen die boeken van Heine en
Uhland U nog wel eens in handen komen en dan zult gij ze met andere
gevoelens lezen en met een geruster hart. (61/49 Parijs, 13 december 1875)
in de Negerhut bij uitnemendheid zijn door de artist de dingen in een nieuw
licht gesteld en alzoo zijn in dat boek, hoewel het reeds een oud, n.l. jaren
geleden geschreven boek begint te zijn, alle dingen nieuw geworden. Het
is zoo fijn gevoeld, het is zoo doorwerkt, het is zoo meesterlijk. - Het is
met zooveel liefde, zooveel ernst en zoo getrouwelijk naar waarheid en
met kennis van zaken geschreven. Het is zoo nederig en eenvoudig maar
tegelijk zoo waarachtig verheven, zoo edel en zoo gedistingeerd. (151/130
Wasmes, juni 1879)
j'ai une passion plus ou moins irrésistible pour les livres et j'ai le besoin
de m'instruire continuellement, d'étudier si vous voulez, tout juste comme
j'ai besoin de manger mon pain. (154/133 Cuesmes, c. 22-24 juni 1880)
Ik wenschte wel dat alle menschen hadden wat ik zoo langzamerhand
begin te krijgen, het vermogen om een boek zonder moeite in korten tijd
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te lezen en er een sterken indruk van te behouden. Het is met het boeken
lezen als met het schilderijen zien, men moet zonder twijfelen, zonder
aarzelen, zeker van zijn zaak mooi vinden wat mooi is. Ik ben bezig om
zoo langzamerhand al mijn boeken weer in orde te brengen, ik heb te veel
gelezen om niet systematisch voort te werken om althans eenigermate te
trachten op de hoogte te komen van de moderne litteratuur. (169/148 Etten,
5 augustus 1881)
In een boek vindt men nooit zich zelf precies terug maar wel soms dingen
uit de natuur in 't algemeen die men vag en onbestemd in zijn eigen hart
terugvindt. (311/R21 Den Haag, c. 8 februari 1883)

Zola als voorbeeld
Wat betekende deze ommekeer in zijn leven voor wat en hoe hij las? Het blijkt uit
het volgende brieffragment, geschreven 23 november 1881: ‘Neem nu Michelet en
Beecher Stowe, die zeggen niet, 't Evangelie deugt niet meer, maar zij brengen ons
aan 't verstand hoe het toepasselijk is in dezen onzen tijd, in dit ons leven, voor u
b.v. en voor mij b.v. om maar iemand te noemen. Michelet zegt zelfs dingen volkomen
en hardop die 't Evangelie slechts als in kiem ons toefluistert, en Stowe eigentlijk
ook gaat even ver als Michelet.’ (187/161) Op dat moment beschouwde hij Harriet
Beecher Stowe en Jules Michelet nog als moderne auteurs, hoewel de romans die
Van Gogh van hen het meest bewonderde dan al twintig tot dertig jaar oud zijn. Maar
hier, in een periode waarin hij zich na zijn
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Uit de brieven
Mijn sympathieen op letterkundig zoowel als op artistiek gebied worden
het sterkst getrokken tot die artisten in wie ik het meest de ziel zie werken.
(440/R43 Nuenen, tweede helft maart 1884)
Zoo b.v. ik die zooveel jaren tel in mijn leven dat de lust tot lagchen me
ten eenemale verging, of dit door mijn eigen schuld zij of niet ter zijde
stellende, ik b.v. heb vooral behoefte om eens goed door te lachen. Dat
vond ik in Guy de Maupassant en er zijn er wel meer hier, onder de oude
schrijvers Rabelais, onder de tegenwoordige Henri Rochefort, waar men
dat in vinden kan - Voltaire in CANDIDE. [...] indien men waarheid wil, het
leven zooals het is, b.v. De Goncourt in Germinie Lacerteux, la fille Elisa,
Zola in La joie de vivre en l'assommoir en zooveel andere meesterwerken,
schilderen 't leven zóó als we 't zelf voelen en voldoen dus aan die behoefte
die we hebben, dat men ons waarheid spreke. Het werk van de franse
naturalisten Zola, Flaubert, Guy de Maupassant, de Goncourt, Richepin,
Daudet, Huysmans is prachtig en men kan ter nauwernood gezegd worden
tot zijn tijd te hooren als men er geen kennis van heeft genomen. (576/W1
Parijs, zomer of herfst 1887)
les bonnes femmes et les livres, cela fait deux. (785/596 St.
Rémy-de-Provence, 25 juni 1889)
Ik dank je ook heel hartelijk voor de Shakespeare. Dat zal me helpen het
beetje Engels dat ik ken, niet te vergeten - maar vooral, het is zo mooi. Ik
ben begonnen met de reeks te lezen die ik het minst ken, die ik vroeger,
omdat ik door andere dingen werd afgeleid of geen tijd had, niet heb
kunnen lezen, de koningsdrama's. Ik heb Richard II, Henry IV en de helft
van Henry V al gelezen. Ik lees zonder erover na te denken of de ideeen
van de mensen uit die tijd dezelfde zijn als de onze of wat er van wordt
als je ze tegenover republikeinse, socialistische &c. opvattingen stelt. Maar
wat me erin treft zoals bij sommige romanschrijvers van onze tijd, dat is
dat de stemmen van die mensen die in het geval van Shakespeare van een
afstand van meerdere eeuwen tot ons komen, ons niet onbekend
voorkomen. Het is zo levendig dat je denkt ze te kennen en het te zien.
(786/597 St. Rémy-de-Provence, 2 juli 1889)
religieuze twijfels weer hervond, gaf hij aan dat die ‘moderne’ literatuur een functie
kan vervullen zoals de bijbel die vroeger had, en dat misschien zelfs beter.
Kort daarna leerde hij de werkelijk moderne literatuur van zijn dagen kennen: de
naturalistische romans van Emile Zola, waarvan hij een even vurig bewonderaar als
verdediger werd: ‘toevallig in het gasthuis heeft nu pas weer een artist grooten indruk
op mij gemaakt die dat Paris tout gris beschrijft met meesterhand. In “Une page
d'amour” van Zola vond ik eenige stadsgezigten meesterlijk, meesterlijk geschilderd
of geteekend [...]. En dat kleine boekje van hem is aanleiding dat ik zeer zeker alles
ga lezen van Zola van wien tot nu toe ik alleen een paar kleine brokstukken kende,
1 waarvoor ik een illustratie heb beproeven te maken, “Ce que je veux”, en een ander
stuk dat een oud boertje beschreef, precies een teekening van Millet.’ (244/212) Hij
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hield woord en las alles van de grote Franse romancier waar hij de hand op kon
leggen; zo gauw zijn nieuwe romans verschenen, las hij ze direct.
Zola was niet zomaar een geliefde auteur, hij was een voorbeeld: zijn verhalen
wortelden in de realiteit, hij beschreef het leven zoals het in Parijse sloppenwijken
of in mijnwerkersdorpen werkelijk geleefd werd, in alle rauwheid en directheid. Ook
Van Goghs streven was direct weer te geven wat hij om zich been zag: landarbeiders,
een verweerd oud mannetje, treurige of werkende vrouwen, een soepuitdeling, een
boom, boten op het strand, duinen en velden. Zoals hij bij wijze van spreken trachtte
de werkelijkheid in te lijsten, zo vloeide het ware leven uit Zola's pen. Van Gogh las
ook diens opstellen over kunst in Mes haines en kon zich als kunstenaar geheel vinden
in de door Zola beroemd geworden definitie van het begrip kunst; aan Theo legde
hij uit: ‘men ziet de natuur door zijn eigen temperament.’ (495/399)
Nu zijn moralisme en literair naturalisme twee begrippen die zich moeizaam tot
elkaar verhouden. De vraag rijst dus of Van Gogh zijn leeshouding wijzigde in de
vroege jaren tachtig. Het antwoord is ja, voorzover hij zijn voorkeur voor duidelijk
moraliserende, en zeker voor religieuze literatuur gaandeweg liet varen en een meer
literaire koers hield. Maar hij hield wel vast aan die werken van vroeger waarin hij
een algemeen humanistische teneur ontmoette die hij zelf ook bleef koesteren. En
bovenal bleef literatuur iets waarin hij steun vond, iets wat als compensatie en soms
als troost kon dienen voor de vele tegenslagen in zijn leven. Juist omdat hij afkerig
was geworden van dogma's en opgelegde denksystemen, kon hij zich vinden in een
naturalisme waar die eveneens ont-
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Pagina uit een schetsboek van Vincent van Gogh, waarop hij een komische uitspraak uit Balzacs
Splendeurs et misères des courtisanes (1838-1847) noteerde: ‘Le tiaple n'egzisde boind’. Ook in zijn
brieven haalde hij deze woorden aan. Van Gogh Museum (Vincent van Gogh Stichting)

braken of althans niet pregnant aanwezig waren. Herkenning bleef dus het
sleutelwoord, en daardoor bleef literatuur een praktisch houvast als vanouds.
Er kwamen in de jaren die volgen nog andere naturalisten op Van Goghs leestafel
en hij hield zich via de kranten en tijdschriften op de hoogte van wat er zoal verscheen.
Het modeme Franse proza werd door jonge Nederlandse kunstenaars goed gevolgd;
contacten met andere kunstenaars, zoals Anthon van Rappard en George Breitner,
maakten het mogelijk met hen boeken uit te wisselen. Hij werd dus meer een lezer
van zijn eigen tijd, en juist daarom vallen twee dingen op. Ten eerste dat hij over de
contemporaine Nederlandse literatuur vrijwel nooit sprak. Multatuli komt tweemaal
voor, van de Tachtigers treffen we alleen Frederik van Eeden aan. Hij las bijna
uitsluitend Frans. Daarnaast was de poëzie, die in zijn jonge jaren - getuige de
poëziealbums die hij toen samenstelde - een substantieel deel van zijn lectuur moet
hebben gevormd, naar de achtergrond gedrongen. Dit is te meer opmerkelijk omdat
de jaren tachtig voor poëzielezers spannende jaren waren, met de mengeling van
parnassiens, decadentisme en opkomend symbolisme, en de bijbehorende debatten
in de tijdschriften. Hiervan vinden we in de brieven van Van Gogh geen spoor, ook
niet nadat hij in 1886-1888 in Parijs heeft gewoond. Het waarom ervan ligt voor de
hand. Voor Van Gogh maakte het (vermeende) realiteitsgehalte de waarde van een
gedicht uit; verfijning van zintuiglijke waarnemingen, synesthesie, gebruik van de
verbeelding, suggereren in plaats van benoemen, laat staan poésie pure - dat was niet
aan Van Gogh besteed. Overigens zou hij later in zijn kleurgebruik wel meer
symbolistische procédés hanteren, maar in zijn literaire voorkeuren was hij er
ongevoelig voor. Liever zag hij romanpersonages als reële figuren en spiegelde hij
zichzelf of zijn broer aan de verrichtingen van de fictieve Octave Mouret van Zola.
Hij las een boek ‘pour y chercher l'artiste qui l'a fait’ (805/W14) - Van Gogh was een
onvervalste ventist avant la lettre.

Troostrijk
Na Den Haag deed Van Gogh nog Drenthe, Nuenen en Antwerpen aan voor hij in
Parijs neerstreek. De lichtstad deed in verband met Van Goghs werk zijn naam eer
aan: hij ontdekte er de moderne schilderkunst en zijn palet kleurde volledig op. Uit
deze periode weten we relatief weinig, omdat hij inwoonde bij Theo en er tussen hen
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dus nauwelijks gecorrespondeerd werd. Pas als de correspondentie weer hernomen
wordt, dankzij Van Goghs vertrek naar de Provence in februari 1888, krijgen we
opnieuw zicht op zijn ideeënwereld en dus ook op zijn lectuur. Zijn omgang met het
gelezene veranderde niet meer wezenlijk, maar er kwam een extra component in zijn
smaak die eerder ontbrak: humor en satire. De handel en wandel van de kunstwereld
in Parijs was hem niet meegevallen en toen hij in Arles dan ook nog psychische
crisissen doormaakte, had hij behoefte aan spot en ironie als tegenwicht tegen de
teisteringen van het dagelijks leven. Hij vergeleek de sombere naturalist Richepin
met de ironische Guy de Maupassant, en concludeert: ‘Ik heb Guy de Maupassant
veel liever dan Richepin, omdat hij troostrijker is.’ (712/555) Het is die troost die
hij, tragisch genoeg, in zijn laatste jaren zocht, en literatuur was een middel om die
te vinden. Niet alleen werken met een lichte toon zoals Maupassants Bel-ami en
Alphonse Daudets Tartarin-romans, ook de solide koningsdrama's van Shakespeare
dienden om het bestaan draaglijk te houden (‘Het is zo levendig dat je denkt ze te
kennen en het te zien.’). (786/597) Niet minder kenmerkend is het teruggrijpen naar
de werken van Charles Dickens: het vertrouwde van weleer moest hem helpen
overeind te blijven waar zijn vertrouwen in de maatschappij en in zijn eigen betekenis
als kunstenaar wankelde. Wie zich afvraagt of kunst en literatuur zin hebben, vindt
in de brieven van Vincent van Gogh een dwingend, bevestigend antwoord.
LEO JANSEN IS EEN VAN DE EDITEURS VAN HET VAN GOGH BRIEVENPROJECT (VAN
GOGH MUSEUM) EN PROMOVEERDE IN
KIM VAN KAREL VAN DE WOESTIJNE.

1996 OP EEN EDITIE VAN WIEKSLAG OM DE
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Een geniaal, nagenoeg onbekend Hollandsch kunstenaar Van Eeden
over Van Gogh
Johan Koppenol
Er is vrijwel geen aspect van het culturele en maatschappelijk leven van zijn tijd
waar Fredenk van Eeden zich niet over heeft uitgelaten en dat geldt ook voor de
schilderkunst. De ‘duivelsvent’ onder de Tachtigers bezat daarbij een uitgelezen
gevoel voor kwaliteit. Zo onderkende hij bijvoorbeeld onmiddellijk het niveau van
het werk van Jan Toorop, maar Van Eeden was ook een van de allereersten die
Nederland wees op het talent van Van Gogh. Hij schreef in november 1890 een essay
in De Nieuwe Gids over ‘een geniaal, nagenoeg onbekend Hollandsch kunstenaar,
voor weinige maanden gestorven’. Van Eeden presenteert zichzelf nadrukkelijk als
dilettant op het gebied van de schilderkunst, maar hij voelt dat als een voordeel:
Ik durf over Van Gogh schrijven omdat ik geloof dat ook iemand, die geen
schilder is, zijn kunst zeer zuiver voelen kan. Misschien zuiverder en sterker
dan de schilders zelve, omdat die meer dan anderen zullen geërgerd worden
door zijn verwaarloozing van vele dingen die zij ernstig betrachten.
Van Gogh zal zoo moeilijk hoog gesteld worden. Want het groote publiek
lacht hem nu uit, zooals het elk nieuw en origineel artistiek verschijnsel
doet, en de groote schilders, al erkennen zij zijn ernst en genialiteit, halen
de schouders op voor zijn werk, als iets ziekelijks, iets geforceerds, iets
mislukts.
Ik echter, die in superieure schilderkunst steeds voorlichting behoef en
nog zoekend den weg vind, ben door het werk van Van Gogh zoo forsch
en direct aangegrepen, als mij geheel ongewoon is.
‘als iemand die hard durft te zingen zonder het walsch te doen’
Waarom het werk hem zo aanspreekt kan hij niet onder woorden brengen, maar de
uitwerking van de kleurige doeken met rode bomen, groene luchten en gele gezichten
is duidelijk en voor elke Van Gogh-bewonderaar herkenbaar. Van Eeden ervoer
opeens dezelfde kleuren om zich been, waar het eerder vooral grauw had geleken.
Van Gogh schilderde volgens Van Eeden ‘brutaal en heel moot’, ‘als iemand die
hard durft te zingen zonder het valsch te doen’. Van Gogh heeft vele jaren hard
mogen zingen in huize Van Eeden: het bekende doek De zaaier was in bezit van
Frederik en Martha van Eeden-van Vloten. Na de scheiding van de twee ging het
werk over in andere handen.
De twee kunstenaars hebben elkaar nooit ontmoet, maar Van Gogh heeft op zijn
beurt wel kennis gehad van het werk van zijn bewonderaar. In zijn brieven verwijst
hij enkele malen naar het boek van ‘van Ede’ of‘van Eden’ en daarmee doelt hij dan
op De kleine Johannes. In de mooiste passage spreekt hij over een van zijn
zelfportretten: ‘Een rose-grijs gelaat met groene oogen, aschkleurig haar, rimpels in
voorhoofd en om den mond stijf houterig een zeer rooden baard vrij ongeredderd en
triest, maar de lippen zijn vol, een blauwe kiel van grof linnen en een palet met
citroengeel, vermiljoen, veroneesgroen, cobalt blauw, enfin alle kleuren behalve den
oranje baard op het palet, de eenige heele kleuren echter. De figuur tegen een grauw
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witten muur. Ge zult zeggen dat dit ietwat lijkt op b.v. het gezigt van - de dood - in
het boek van v. Eden of zoo iets.’ Het citaat geeft, gelegd naast het slot Van Eedens
studie, een wonderlijk spiegeleffect: Van Gogh herkent zichzelf in de Dood van Van
Eeden, terwiji Van Eeden op zijn beurt in de dode Van Gogh het onsterfelijke genie
onderkent:
Vincent heeft gezocht en nooit gevonden. Dit zei hij zelf altijd. Maar
zooveel heeft hij toch kunnen doen, dat hij deed begrijpen wat hij zocht
en hoe hoog dit was.
En dan nog dit - hij heeft gezocht als vroeger geen twee of drie in ons land
hebben gedaan. Met een gepassioneerden ijver, eenzaam, zonder opzien
of ophouden - zonder de geringste bekommering om wat men zeggen zou,
of wat er gebeuren zou met zijn werk en met hem zelf De admiratie voor
zulk een doen moet ik uitspreken. Is het geen wonder dat dit weer en telkens
weer voorkomt in onzen tijd, in ons als plat en kleingeestig gesmaad
nevelland? En was deze niet een van het edel en onsterfelijk ras, dat het
lage volk gekken, maar de mensch van ons slag heiligen noemt?

JOHAN KOPPENOL IS HOOGLERAAR OUDERE NEDERLANDSE LETTERKUNDE AAN DE
VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM EN AAN DE UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM.
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Wouter van der Veen
Een ongeremd schrijver
De brieven van Vincent van Gogh
In tweeduizend brieven onderheild Vincent van Gogh contact met de wereld. Hij
bedelde en klaagde, onderhandelde en schold. En soms schreef hij adembenemend
mooi. Literatuur of niet, dat is de kwestie.
Wie voor het eerst de correspondentie van Vincent van Gogh ter hand neemt begint
misschien te gniffelen. De eerste indruk bevestigt de vooroordelen over Van Goghs
correspondentie: ze is slordig, er wordt vooral over geld gesproken, voor geld bedankt
en om geld gevraagd; er wordt in ellenlange, zichzelf herhalende betogen op een
bizarre manier geredeneerd. Overal komt de lezer God, Jezus, kunst, kunstenaars en
kleuren tegen. Maar bovenal komt het geheel zo oprecht over, zo naïef en tegelijk
enthousiast, en drukt het zo'n onvoorwaardelijke overgave uit, dat bevestigend,
welwillend en geamuseerd meeknikken door de lezer een even veelgeziene als
begrijpelijke reactie is.
Vincent van Gogh werd al eerder onderschat: toen zijn eerste brief werd
gepubliceerd, was hij als kunstenaar nog totaal onbekend voor het grote publiek. Zijn
broer, kunsthandelaar Theo van Gogh, had tot dat moment veel meer betekend voor
de moderne kunst. Schilder Emile Bernard, bevriend met de gebroeders Van Gogh,
zocht na het overlijden van Vincent tevergeefs erkenning voor diens schilderkunst,
en organiseerde onder andere een weinig bezochte tentoonstelling van een selectie
van Vincents doeken in het appartement van Theo. Bernard had echter niet alleen
doeken tot zijn beschikking om het oeuvre van zijn vriend in de openbaarheid te
brengen. Met Van Gogh had literatuurliefhebber en aspirant-dichter Bernard namelijk
een fascinerende correspondentie onderhouden, en de Fransman had grote
bewondering voor de brieven van zijn Brabantse kunstbroeder. In 1893, drie jaar na
het overlijden van Van Gogh, bezorgde Bernard de eerste publicatie van een selectie
uit Vincents brieven in het toonaangevende kunst- en literatuurtijdschrift Mercure
de France. Niet, zoals vaker het geval is, om achtergrondinformatie te geven over
een al bekende kunstenaar, maar om de kunstzinnige aard van de brieven naar voren
te brengen.

Ontembare uitdrukkingskracht
Het beeld dat Bernard had van Van Goghs correspondentie was op zijn minst
eenzijdig; zijn bewonderde vriend had aan hem een aantal brieven gericht waarin hij
als kunstenaar aan kunstenaar schreef, prachtige schetsen tekende en zorgvuldig
omging met zijn stijl. Wat Bernard het meest apprecieerde in de brieven waren niet
de opzettelijke stijleffecten van zijn correspondent, maar juist de
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Matthijs Maris, voorstelling van de Nieuwe Haarlemse Sluis bij het Singel te Amsterdam, genaamd
‘Souvenir d'Amsterdam’. Een boot vaart door de sluis, aan de balie kijkt een man naar beneden.
Geschilderd in Parijs naar een stereofoto, 1871. Collectie: Rijksmuseum, Amsterdam

ongewilde effecten, de doorschemerende achterliggende gedachten, soms kinderlijk
verhuld; de onbedoelde fouten die lieten zien dat Van Goghs aandacht naar de essentie
van het beschrevene uitging, en niet naar de beschrijving zelf De Fransman werd
diep geraakt door de spontaniteit en intensiteit van Van Goghs pen, en genoot voor
alles van de manier waarop Vincent de Franse grammatica onderwierp aan zijn
ontembare uitdrukkingskracht.
Van Gogh heeft de publicatie van zijn brieven niet voorzien, en misschien ook
niet gewenst. Wel vond hij het de moeite waard om kunstenaarsbrieven te bewaren,
en spoorde hij zijn broer aan dit ook te doen. Zelf deed hij dit jammer genoeg niet;
talrijke brieven van vooral Gauguin en Bernard zijn hierdoor verloren gegaan. Een
van de meest gestelde vragen over de correspondentie, namelijk of de schilder zijn
brieven bewust met het oog op publicatie schreef, is snel beantwoord: Van Goghs
correspondentie is bovenal functioneel van aard. Zij dient een simpel doel: het
uitwisselen van informatie, niet het tot stand brengen van een literair egodocument.
De meer dan negenhonderd brieven tellende briefwisseling is echter een eigen
leven gaan leiden, en voor een niet-literair oeuvre is het literaire succes op zijn minst
opmerkelijk te noemen. Waarin schuilt de aantrekkingskracht van deze brieven? Is
het de vorm waarin ze geschreven zijn? Zijn het de ideeën die erin verdedigd worden,
of het verhaal dat verteld wordt? Waarschijnlijk spelen deze drie aspecten allemaal
een rol in wat wel de ‘niet-intentionele literariteit’ van de brieven van Van Gogh kan
worden genoemd.
Hoewel niet makkelijk, is het wel mogelijk om een aardige indruk te krijgen van
Van Goghs omgang met geschreven taal, vooral omdat de enige bron voor deze
studie zijn lange, vrijwel ononderbroken meertalige correspondentie is. Van de
waarschijnlijk tweeduizend brieven zijn er negenhonderd bewaard gebleven. Ruwweg
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de eerste vijfhonderdvijftig brieven werden in het Nederlands geschreven, de laatste
driehonderdvijftig in het Frans.
De Nederlandstalige brieven kunnen in stilistisch oogpunt niet als homogene
verzameling worden beschouwd, dit in tegenstelling tot de Franstalige brieven. Wel
is er samenhang. Van Gogh ontwikkelde in de eerste honderd tot honderdvijftig
brieven geleidelijk een eigen stijl die hij pas in de laatste tweehonderd zelfverzekerd
durfde te hanteren. De Nederlandstalige brieven vertonen een grote vermenging van
stijlen en invloeden, veroorzaakt door zijn wisselende gemoedstoestanden en in het
bijzonder door de allesoverheersende invloed van de bijbel op zijn stijl in perioden
van worsteling met het geloof Bovendien liet hij de toon van zijn brieven sterk bepalen
door de diverse belangen die hij had of meende te hebben. Wie de brieven in volgorde
van ontstaan leest, is getuige van het langzaam totstandkomen van een zeer
persoonlijke vorm van taalgebruik, waaruit kenmerkende aspecten van Van Goghs
persoonlijkheid te distilleren zijn: zijn oorsprong, zijn leefomgeving, maar vooral
ook zijn wilskracht, koppigheid en onafhankelijkheidsdrang.

I have sketched
Van Gogh trad in het eerste honderdtal brieven zelden buiten het pad van
functionaliteit. Waar hij dit wel deed, is hij schools van toon, en betreft het zaken
die hij goed beheerste. De hier volgende beschrijving in een brief aan Theo (Londen,
6 april 1875) vormt hiervan een mooi voorbeeld:
Eene oud Hollandsche stad, met reien bruinroode huizen met trapgevels
& hooge stoepoen, grijze daken, & witte of geele deuren, kozijnen &
daklijsten; grachten met schepen & een groote witte
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ophaalbrug waar een schuit, met een man aan 't roer, onder door gaat. 't
Huisje van den brugwachter, dien men door't raam in zijn kantoortje ziet
zitten.
Een eind verder, eene steenen brug, over de gracht, waarover volk & eene
kar met witte paarden gaat.
En overal beweging, een kruier met zijn kruiwagen, een man die tegen de
balie geleund in 't water staat te kijken, vrouwen in 't zwart met witte
mutsen.
De voorgrond een kaai met straatsteenen & zwarte balie. In de verte steekt
een toren boven de huizen uit.
Eene grauwwitte lucht boven alles.
Hij nam alle obstakels, al had hij de benen niet om er overheen te
springen
Deze passage zou een prozagedicht kunnen zijn. De afnemende lengte van de zinnen,
het ritme, de vluchtige maar betekenisvolle evocaties en de mooie beweging, die bij
de stad als geheel begint, de lezer vervolgens naar het detail van de brugwachter
achter het raam brengt om hem uiteindelijk via levendige elementen bij de grauwwitte
lucht aan te laten komen, zijn bijzonder in de vroege brieven van Van Gogh.
Veelzeggend met betrekking tot Van Goghs schrijfkunst is dat hij hier echter geen
stad beschrijft, maar een stadsgezicht van Matthijs Maris, Souvenir d'Amsterdam
(1871). De structuur van zijn beschrijving werd bepaald door wat hij zag op het doek.
Hier zijn twee belangrijke aspecten van de literariteit van Van Goghs brieven in het
geding: allereerst- en dit is niet bepaald een verrassing- was de schilder op literair
vlak zeer gevoelig voor beschrijvingen en in het bijzonder voor kleuren; ten tweede
is wat Van Gogh schreef zelden puur van Van Gogh. Wanneer hij de stijl van een
auteur niet imiteerde, was een boek of een kunstwerk wel de vonk die zijn creatieve
vermogen in werking zette. Intertekstualiteit speelt een sterke rol in zijn brieven.
Omdat er voor Van Gogh weinig verschil bestond tussen een boek en een doek, moet
eenieder die zich in zijn oeuvre wil verdiepen in gedachten houden dat er bij Van
Gogh een onophoudelijke wisselwerking was tussen wat hij zag, schilderde, las en
schreef Hij gaf hieraan uitdrukking in een brief [231] aan zijn vriend Anthon van
Rappard uit mei 1882:
Mauve zegt telkens ‘dat is litteraire kunst’, doch denkt er niet bij dat de
Engelsche schnjvers als Dickens & Eliot & Currer Bell en van de franschen
Balzac b.v. zoo verbazend ‘plastisch.’ zijn als ik. 't zoo mag uitdrukken,
dat het even puissant is als b.v. een teekening van Herkomer of Fildes of
Israels. En Dickens zelf gebruikte soms de uitdrukking ‘I have sketched.’
De sporadisch aangetroffen literaire lichtpuntjes in de Nederlandstalige
brieven kunnen niet verhullen dat de stijl over het algemeen slordig en
onnauwkeurig is, de zinsbouw monotoon en redundant. Een eigen,
enigszins literaire stijl, ontwikkelde zich langzaam maar zeker, hoewel
Van Gogh er vaker in verstrikt raakte dan dat hij er effectief gebruik van
maakte.
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Dat was geen ouwe rotzooi
De Franstalige brieven zijn voor de taalliefhebber veel sappiger. Van Goghs Frans
was zeer goed, en aan het einde van zijn leven vond hij dat hij een zoon van het
Franse vaderland was geworden; toch was het Frans niet zijn moedertaal.
Noodzakelijkerwijs maakte hij dan ook het soort fouten dat het succes van Hercule
Poirot op de Engelse televisie verklaart. De markante aspecten van zijn persoonlijkheid
komen in de Franse brieven veel duidelijker naar voren: omdat hij de grammatics of
omgangsregels vaak niet kende, liet hij zich er ook niet door weerhouden om meer
expressie aan zijn tekst te geven. Het simpele feit dat hij in het Frans aan zijn
Nederlandse broer schreef is al zeer betekenisvol. Hij was van mening dat hij in het
Frans beter kon overbrengen wat hij te zeggen had dan in het Nederlands. Uiteraard
leefden de gebroeders Van Gogh in Frankrijk, en kan de keuze voor de taal van
Molière op meerdere manieren worden uitgelegd, maar waarschijnlijk speelde het
feit dat Vincent in het Frans minder hinder van conventies en regels ondervond, een
belangrijke rol. Toch was zijn Nederlands veel beter dan zijn Frans.
Van Gogh wenste geletterd over te komen, en hij probeerde waar hij dat kon of
nodig vond literair Frans te schrijven. Vaak is de invloed van Jules Michelet, Emile
Zola of Voltaire in zijn brieven te proeven. Van Gogh ging geen enkele moeilijkheid
uit de weg. Hij nam alle obstakels, al had hij de benen niet om er overheen te springen.
Zo veroorzaakte hij ongewild lachwekkende effecten waar hij juist zo zuiver mogelijk
trachtte te zijn. In een brief aan Theo van 25 november 1888 (brief 727) schreef hij
bijvoorbeeld:
hier soir un coucher de soleil citron malade mysterieux d'extraordinaire
beauté - des cyprès bleu de prusse des arbres à feuilles mortes de tous les
tons rompus là contre c'était pas piqué des vers [Gisteravond een
citroengele zieke mysterieuze zonsondergang,
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van uitzonderlijke schoonheid - daartegen Pruissisch blauwe cipressen,
bomen met in alle gebroken tonen dode bladeren, dat was geen ouwe
rotzooi.]
De laatste uitdrukking komt vanuit het niets, en werkt lachwekkend in een zin die
waarschijnlijk niet bedoeld was om Theo te vermaken. Theo's Frans was ondertussen
gebrekkiger dan dat van Vincent, en dit ongewilde effect heeft zich zodoende pas
met de publicatie van de brieven kunnen openbaren. De zelfverzekerdheid van
Vincents Frans is, met Theo's beheersing van die taal in gedachten, goed verklaarbaar:
de minder taalgevoelige Theo kon alleen maar van Vincent leren, hij was niet in staat
om negatief commentaar te leveren op het taalgebruik van zijn broer.
Het wereldwijde succes van de brieven van Van Gogh kan vanzelfsprekend niet
worden verklaard door de eigenaardigheid van het taalgebruik. Verreweg de meeste
lezers lezen de tekst immers in vertalingen, waarin deze eigenaardigheden verloren
zijn gegaan. Wat bovenal de aantrekkingskracht van Van Goghs onbedoelde bestseller
verklaart is de inhoud van de briefwisseling. De brieven vertellen een fascinerend
verhaal dat alle elementen van een tragedie bevat: een twijfelende held die voelde
dat hij lets voor zijn medemensen kon betekenen, maar geen idee had hoe hij dit kon
bewerkstelligen; hij vocht zijn leven lang, ondanks armoede, honger en andere vormen
van tegenspoed, tot hij een artistiek hoogtepunt bereikte, waarna hij, onbekend en
eenzaam, zijn grip op de werkelijkheid verloor en zich doodmoe van zijn eigen leven
beroofde. Uiteindelijk zou blijken dat de eigenzinnige gek gelijk had; miljoenen
mensen treuren om zijn lot.
De briefwisseling laat een dergelijke interpretatie toe. Maar ze bevat veel meer.
De correspondentie is een uitzonderlijke bron over de intellectuele vorming van Van
Gogh, de geloofscrisis die hij doormaakte, de relatie met zijn familie en vrienden,
zijn voorliefde voor literatuur, zijn enorme kennis van de schilderkunst, zijn haast
onvoorstelbare gevoel voor kleur, contrast en compositie. Misschien is het meest
opmerkelijk van Van Goghs brieven wel dat velen er zoveel van zichzelf in herkennen,
zonder dit te durven erkennen. Je moet immers welhaast Van Gogh zelf geweest zijn
om zo onbehouwen en doorzichtig met de meest gevoelige zaken om te gaan. De
drang om zijn eigen bestemming te zoeken, de durf om alles opzij te zetten voor
datgene waarin hij geloofde op momenten dat er alleen maar medelijden voor hem
was (iets waarvan hij zichzelf bewust was), de wilskracht om door te zetten en zijn
verstand te offeren op het altaar van de schone kunsten. Het lot van Van Gogh is
even exemplarisch als uniek.
Gniffelen bij het lezen van Vincents brieven gaat altijd gepaard met verzwegen
jaloezie. Deze man heeft een Olympus bezocht die weinigen durfden te betreden;
het boek dat hij ongewild schreef, blijft inspirerend en waardevol. Is dit boek
literatuur? Wat is in godsnaam literatuur als Van Goghs briefwisseling het niet is?
WOUTER VAN DER VEEN WAS VERBONDEN AAN HET VAN GOGH BRIEVEN PROJECT
VOOR DE BEZORGING VAN DE FRANSTALIGE BRIEVEN. HIJ BEREIDT THANS EEN
PROEFSCHRIFT VOOR OVER LITERATUUR EN LITERARITEIT IN DE BRIEVEN VAN VAN
GOGH (UNIVERSITEIT UTRECHT).
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Passage uit een brief aan Theo van 22 oktober 1882, waarin Van Gogh het karakter van de Engelse
kunst en literatuur typeert als sober, solide en ‘nuchter als maandagmorgen’, Hij vermeldt niet dat
zijn oordeel én de bewoordingen ervan regelrecht teruggaan op de opening van Charlotte Brontës
roman Shirley (1849). Van Gogh Museum (Vincent van Gogh Stichting)
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Geert Buelens
Profeten van het licht
Paul van Ostaijen dicht over Van Gogh
In de duisternis van de Eerste Wereldoorlog ontleende Van Ostaijen hoop aan het
vitale kunstenaarschap van Van Gogh. Zijn vijfdelige gedichtencyclus getuigt hiervan.
Het eerste woord van het eerste gedicht uit Van Ostaijens vijfdelige Van
Gogh-cyclus (1917) zet de toon: ‘Profeet.’ Dat was de schilder Vincent van Gogh
toen voor de dichter en criticus Paul van Ostaijen (1896-1928): iemand met een
voorspellende gave. Die voorspelling betrof niet alleen de toekomst van de kunst,
maar even - tijdens die door hoop en vrees bevangen laatste maanden van de Eerste
Wereldoorlog - ook de toekomst van de mensheid. Van Gogh had in zijn
negentiende-eeuwse werk getoond wat de mensheid na die ongekende slachting van
de oorlog ook zou moeten doen: het zware omzetten in het lichte, donkerte
herscheppen als licht.
Van Gogh had ook de levensloop van een profeet gehad. Hij was geëngageerd,
gepassioneerd en altijd bereid de gebaande wegen te verlaten, ook als dat zijn eigen
fysieke en geestelijke gezondheid in gevaar kon brengen. In de Belgische Borinage
(Paturâges) preekte hij het Woord van God. Nadien, gestuurd door persoonlijke
ervaringen en zijn artistieke temperament, vernieuwde hij de moderne kunst. De
kleurexplosie van zijn werk leidde rechtstreeks naar het expressionisme uit Van
Ostaijens tijd. Het maakte de Nederlandse schilder tot een avant-gardist, nog voor
die term gebruikt werd om bewegingen als het futurisme, kubisme en surrealisme te
benoemen.
In en met die bewegingen werd Van Ostaijen groot. De status van geestelijke en
artistieke leidsman die het avantgarde-label de kunstenaar verleent, paste hem in zijn
jonge jaren als gegoten. Zijn bundel Het Sienjaal (1918) is daar zijn meest
uitgesproken expressie van. Kunstenaars en schrijvers (Van Gogh, James Ensor,
Francis Jammes...) worden er opgevoerd als rolmodellen voor de jonge dichter en
activist. Het zijn artiesten die het donker niet schuwen, maar die zich er evenmin
zelfdestructief in wentelen. Wedergeboorte door liefde, regeneratie door geloof, door
‘het heiligmakende water van onze Jordaan’ - dat was het devies. Eén generatie na
Tachtig was hier niet langer sprake van kunst om de kunst, maar het was evenmin
een terugkeer naar de eenrichtingsmoraal van de negentiende-eeuwse tendenskunst.
De manier waarop hier aan kunst werd gedaan, moest model staan voor alle
handelingen in het bestaan: ‘Kunst is de liefde in elke daad.’ En daarbij moest men
bereid zijn zich totaal te geven: ‘dit is de liefde als Vincent deed: de talenten die hij
kreeg, tot de waanzin, tot het leed / dat vreugde wordt, levend maken.’
Meer nog dan ‘liefde’ is ‘leed’ het kernwoord van deze gedichtenreeks. Volstrekt
conform het katholicisme waarbinnen Van Ostaijen - ‘de laatste katoliek’, zoals hij
later zou schrijven- opgroeide, heeft leed hier geen negatieve connotatie. Het is de
schijnbaar onvermijdelijke tussenstop op de weg naar het geluk. Net zoals Christus'
lijden voor de mensheid de verlossing bracht, zo ook moet elk mens - en zeker elke
leidinggevende, sienjaal-gevende kunstenaar - dat lijden transformeren tot nieuw
leven en nieuw licht. In het vierde gedicht uit de cyclus ‘De Stem van Vincent’, is
sprake van ‘de blaren / van alle leed’:juist de bladeren die de bomen verliezen in de
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herfst zijn levensnoodzakelijk voor het vruchtbaar houden van de grond en dus voor
de nieuwe lente. In dit universum bestaat geen entropie: hier gaat geen energie
verloren, maar is alles wat als negatief ervaren zou kunnen worden brandstof die
nieuw leven kan voortbrengen. ‘Weet dit, mijn zoon: wanneer leed leven wordt, /
houdt op het leven leed te zijn.’ In het slotdeel van de cyclus wordt dit alles nogmaals
expliciet in christelijke termen samengevat: ‘Kristus. Verlosser. Het Kruis / vergaarde
al het leed.’ Door de verrijzenis sublimeerde Christus dit leed tot een bovenmenselijke
belofte van eeuwigdurend geluk.
Te midden van de ravage van de Eerste Wereldoorlog bood dit geloof voor Van
Ostaijen wellicht een vorm van levensenergie. Om de hoop niet helemaal te verliezen,
moest men wel geloven dat de massaslachting niet louter negatief was, dat ze zin
zou krijgen door wat er na de wapenstilstand zou komen. In zijn Berlijnse jaren
(1918-1921) zou Van Ostaijen op dit vlak bijzonder ontgoocheld raken. De
communistische revolutie waar hij op hoopte, werd in Duitsland gewelddadig
neergeslagen. Ook in zijn eigen land voltrok zich een razendsnelle restauratie van
het burgerlijke gezag. Deze ontwikkeling zou hij vol wanhoop en bijtende spot
beschrijven in Bezette Stad (1921). In de Van Gogh-cyclus overheersen echter nog
de
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hoop en het activisme. Het leven wordt hier niet lijdzaam ondergaan, maar met kracht
en visie aangepakt. Dat is buitengewoon vitaal, maar tegelijk niet zonder een totalitair
randje. In dit humanitair-expressionistische credo zit immers een merkwaardige
blinde viek: unanieme broeder- en zusterliefde kan alleen bestaan wanneer alle
mensen dezelfde mening hebben en zich bij dezelfde opinies en gedragingen
aansluiten. Zo beschouwd leest Van Ostaijen in Van Gogh een gevaarlijk soort
idealisme. De onvermijdelijke verschillen tussen mensen worden door de dichter
niet met de mantel der liefde bedekt, maar zonder meer onder het tapijt geveegd. In
andere delen van Het Sienjaal zou de dichter ook de schemerkanten van het bestaan
belichten (in ‘Koorts’ bijvoorbeeld), maar in de Van Gogh-cyclus zijn hiervan
nauwelijks sporen te vinden. Hier overheerst een ronduit romantische visie: ‘Maar
alle schoonheid, mijn zoon, is in de brand / van je ogen. Ogen zijn steeds blauw als
de zeestrandrand.’
Van Gogh is voor Van Ostaijen een figuur, wiens tragiek door zijn werk en de
impact van dat werk is gesublimeerd tot een toonbeeld van kracht en verlossing. De
schrijver voelt zich ook duidelijk met de schilder verwant. In het titelgedicht van Het
Sienjaal noemt hij hem ‘mijn teergeliefde Vincent van Gogh’. Zijn kritische opstellen
uit deze periode geven blijk van een scherp, analytisch inzicht in de rol die Van Gogh
heeft gespeeld in de ontwikkeling van de moderne kunst. Uit zijn gedichten spreekt
echter vooral bewondering en, tot op zekere hoogte, vereenzelviging met de schilder.
Het licht van de beeldend kunstenaar en het woord van de schrijver worden hier
verenigd. Zo eindigt de cyclus:
En telkens woont
't woord onder ons
dat ons beloont, nieuw.
De weg van de Verlosser,
de weg van het leed:
een hoogvlakte van geluk.

Zo beschouwd staat Van Gogh hier niet alleen voor schoonheid en artistieke
intelligentie, maar ook voor het geluk, de levenskracht en het jeugdig enthousiasme
van de jonge Van Ostaijen.

De stem van vincent
PAUL VAN OSTAIJEN

4
Laat ons de blaren
van alle leed vergaren.
De aarde, ook vermoeid,
heeft nooit dode
blaren gedragen.
De aarde wondt
om, in de driedagestond.
te laten herrijzen
onder de loodzware kus van de liefde.
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En is die kus weerom licht leed,
leed, dat alles is, - Ik ben Die is, o, laat deze zoen niet verloren gaan
want elke zoen is gloên van goed.
Nooit wassen dode vruchten
aan de bomen.
De pijnen snikken eeuwig
en laten hun lange tranen als vingers vallen.
Weet dit, mijn zoon: wanneer alle leed leven wordt,
houdt op het leven leed te zijn.

Paul van Ostaijen
GEERT BUELENS IS ALS ONDERZOEKER MODERNE NEDERLANDSE LETTERKUNDE
VERBONDEN AAN DE UNIVERSITEIT VAN ANTWERPEN (UIA).
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De Van Gogh-ziekte, gelijk de mazelen
Ernst Bruinsma
De jonge Boon wilde schilder worden en spiegelde zich aan Vincent van Gogh. Ook
als beginnend schrijver was hij nog onder de indruk van diens kunstenaarschap. Later
keek hij met ironie terug op de ‘Van Gogh-ziekte’ uit zijn jeugd.
De Vlaamse schrijver Louis Paul Boon (1912-1979) was van huis uit voorbestemd
om een ècht vak te leren. Daarom stuurde zijn vader hem in 1926 naar de katholieke
Technische School. Maar amper twee jaar later werd Boon van school getrapt, omdat
hij enkele boeken had geleend uit de bibliotheek van de goddeloze liberalen. Treurig
was ‘Lowie’ Boon daar niet over want hij had zich, uit afkeer van het
burgerlijk-parochiale wereldje waarin hij was opgegroeid, al enige tijd voorgenomen
om kunstschilder te worden. Hij schreef zich dan ook onmiddellijk in bij de stedelijke
Academic voor Schone Kunsten.
Deze beslissing en de hechte vriendschappen die hij op de kunstacademie sloot,
zouden van grote betekenis blijken te zijn voor zijn verdere leven en werk. Een grote
kunstenaarsdroom ging in vervulling en Boon gedroeg zich, aanvankelijk getooid
met zwarte kaatsersband om zijn middel en later met zwarte hoed en zwierige witte
sjaal, meer en meer als een dandy. In hun werk wilden de jonge schilder en zijn
vrienden het masker van de burgerlijke wereld afrukken. Hoe de wereld er echt voor
stond kon naar Boons opvatting alleen op authentieke, hoogstpersoonlijke wijze
worden uitgedrukt in lijn en kleur.
Gedurende de hele jaren dertig zou Boon deze nogal romantische visie op het
kunstenaarschap huldigen en de cultus rond Vincent van Gogh, die zoals de mythe
wil in de donkerste waanzin ten onder was gegaan om als genie herboren te worden,
speelde daarbij een belangrijke rol. Volgens zijn vriend Morris Roggeman schilderde
hij in die periode ook een paar schoenen die sterk aan Van Gogh deden denken.
Schrijven deed hij niet veel, want Boons romantische kunstenaarsdroom hield immers
in dat hij de wereld als schilder zou gaan veroveren. Er zijn wel enkele gedichten en
prozafragmenten bekend uit die jaren, maar slechts één keer publiceerde Boon iets.
Dat was in 1933 toen het prozafragment ‘De avond vraagt u’ werd afgedrukt in het
tijdschrift De jonge generatie. Voor het overige liet Boon zijn werk alleen aan zijn
meest intieme vrienden lezen.
Daar kwam verandering in tijdens de Tweede Wereldoorlog, toen Boon na een
ernstige depressie uiteindelijk toch de keuze maakte voor de literatuur en de beeldende
kunst enigszins naar de achtergrond schoof. De schilder Boon was niet langer in staat
om de steeds dynamischer wordende wereld in beelden te vangen. Misschien zou
het beter lukken met bewegende beelden, met film, maar daarvoor ontbrak het hem
aan middelen en technische kennis. Daarom nam Boon zijn toevlucht tot het
geschreven woord.

Als een bezetene
Eind 1941, hij was toen bijna dertig jaar oud, voltooide Boon in korte tijd de roman
De voorstad groeit. Het manuscript werd het jaar daarop bekroond met de Leo J.
Krynprijs en verscheen in 1943 bij de jonge uitgevenj Manteau. Daarmee zette de
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jonge kunstenaar zijn eerste cruciale stap in de republiek der letteren. Hij schreef nu
niet langer voor een kleine kring van vrienden en wenste voortaan niet meer als
schilder maar als schrijver naar buiten te treden.
Boon ging als een bezetene aan het werk en vrij snel voltooide hij een tweede
roman: Abel Gholaerts. Het was het eerste deel van wat uiteindelijk een tweeluik
had moeten worden, geïnspireerd op het leven van Vincent van Gogh aan wie hij
zich naar eigen zeggen zeer verwant voelde. In het eerste deel, ‘Het talent’, wilde
Boon net als Van Gogh in zijn zogenaamde zwarte of Hollandse periode dat had
gedaan de confrontatie met zijn angsten, frustraties en twijfels aangaan. Hij moest
een deel van zijn geestelijke bagage van zich af kunnen schudden om werkelijk te
kunnen doordringen tot de kern van het bestaan. Zoals hij aan zijn boezemvriend en
kunstbroeder Morris Roggeman schreef: ‘Het wordt een boek van al wat ik nog nooit
zeggen dierf, gelatenheid, liefde, smart, wanhoop, onverschil. Het wordt een stuk
van mijn hart. En ik heb angst. Angst. Angst.’
In het volgende deel, heel toepasseliik getiteld ‘Het genie’, zou hij dan na al die
overwonnen twijfel en angst herboren kunnen worden als geniale, visionaire schrijver
en kunstenaar. In dit boek wilde Boon ook ‘krankzinnigheet de zon laten schijnen’,
zoals in de Provence en als
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contrast is daarom het eerste deel, gebaseerd op Van Goghs Hollandse periode, zo
somber en regenachtig geworden.
Het vervolg is er echter nooit gekomen, aanvankelijk omdat Boon er de mentale
kracht niet voor vond en later omdat hij zich gaandeweg realiseerde dat het hele
project op een al te romantisch waanidee was gebaseerd. Boon had zich lange tijd
helemaal verloren in zijn Boek maar in de loop van 1943 verliet hij, gestuurd door
de barre oorlogsomstandigheden waarin zijn vrienden uit het verzet telkens weer hun
leven in de waagschaal stelden, zijn ivoren toren. Boon beschouwde zijn
kunstenaarsroman nu al vrij snel als ernstig mislukt en nam er op niet mis te verstane
wijze afstand van: ‘Als nu iemand over dat boek spreekt, zoek ik een gat om in weg
te kruipen...maar ik zou beter doen een gat te graven en daarin alle nog overgebleven
exemplaren voorgoed weg te stoppen.’
Pas in 1968 zou Boon toestemming geven voor een herdruk van het boek. De
visionaire kunstenaar had toen inmiddels plaatsgemaakt voor een totaal ander soort
schrijver die de bedrieglijke realiteitswaarde van de traditionele roman beu was als
koude pap en zich aan de hand van diverse boeken had ontwikkeld tot een
cultuurcriticus en voyeur van het dagelijkse bestaan. Zijn belangrijkste boek werd
De Kapellekensbaan (1953), een haast onpersoonlijk boek waarin Boon de
contemporaine werkelijkheid op de divan legde en analyseerde hoe het zover heeft
kunnen komen dat in de twintigste eeuw de massavernietiging, de zelfdestructie
plaats heeft kunnen vinden. Boon stelt in deze roman de vraag aan de orde waarom
de mens, in zijn verlangen om aan zijn eigen tekort en onvolkomenheden te ontkomen,
toch bijna doelbewust zijn eigen ondergang voorbereidt. Het is in die zin een kroniek
van het naoorlogse cynisme en nihilisme van de mens.

Door burgers doodgeknuffeld
Tijdens de lange zoektocht naar nieuwe literaire vormen nam Boon ook afscheid van
Van Gogh. Hij moest het veld ruimen voor onder meer Picasso of Magritte die in
‘Het rode model’ (1937) niet zoals Van Gogh en de jonge Boon zomaar een paar
oude schoenen schilderde, maar daar tenen uit liet groeien. Boon eiste later ook voor
de romancier ‘het recht van vervormen’ op, het recht om net als in de schilderkunst,
doelbewust af te wijken van de gangbare werkelijkheidservaring. Maar eind 1945
koesterde hij in een bijdrage voor het communistische dagblad De roode vaan over
een Van Gogh-tentoonstelling in Amsterdam nog altijd een wat romantisch soort
verering voor het ‘genie’ en de ‘ziener’ uit Zundert:
En was ik een kritikus lijk dat zijn moet, ik zou een vergelijking durven
aangaan tusschen hem en Rembrandt. Ik zou misschien zeggen, wat ge
ook al weet, dat Rembrandt de strijd is tusschen licht en schaduw, maar
dat Van Gogh het licht alleen is. Zon, licht en leven, een zich wegschenken
zonder einde, een samenwerken van allen, kunstenaars, aan iets nieuw en
grootsch. Dat was de droom van den mensch in hem. En de droom van
den kunstenaar in hem, was het licht te schilderen zonder schaduw, in
zonnekleur, lila, chroomgeel, roze, azuurblauw.
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De (communistische) kunstenaar meende in deze periode de impressionistische Van
Gogh nog te kunnen gebruiken in zijn strijd tegen de naïef-realistische esthetica van
de burgerlijke orde. Maar enkele maanden later al kwam Boon tot het inzicht dat
Van Gogh inmiddels was doodgeknuffeld door de burger, waardoor de revolutionaire
waarde van zijn werk meteen ontkracht werd: ‘Van gogh is alleen maar als pikante
decoratieve versiering in de mode.’ Het is prettig iets van die krankzinnige aan de
muur te hebben hangen, in de wetenschap dat de krankzinnige zelf veilig en wel
begraven ligt.
Wel waardeerde Boon Van Gogh nog als schrijver. Zo schreef hij op 27 oktober
1946 in het weekblad Front het volgende:
Daar staat het nu, het proza van Van Gogh. Geen enkele komma, want
de geoefende ogen van de schilder waren te vlug, namen het beeld in zijn
geheel op en seinden het zo naar de hersenen. Al wat de métierschrijver
- deze woordenakrobaat, deze kunstenmaker - er kon, en zoù, bijgevoegd
hebben, had larie geweest. Hier geen goocheltoeren, maar een plastisch
zuiver beeld.
Zes jaar later liet Boon deze bespreking in bijna exact dezelfde bewoordingen nog
eens afdrukken in het socialistische dagblad Vooruit, maar toen was hij eigenlijk al
volledig over zijn oude liefde heen gegroeid. In 1955 kon hij concluderen: ‘Wij
maken in onze geestelijke kinderjaren de Van Gogh-ziekte mee, gelijk de mazelen.
Een ongevaarlijke ziekte trouwens, als wij er een paar dagen binnen in huis mee
blijven.’
ERNST BRUINSMA IS ALS ONDERZOEKER MODERNE NEDERLANDSE LETTERKUNDE
VERBONDEN AAN DE UNIVERSITEIT VAN ANTWERPEN (UIA).
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Lust for life:
Van Goghs roem groeide
Evert van Uitert
Roem vergaat als er niet blijvend ruchtbaarheid aan wordt gegeven. Daar hebben we
menig epos en monument aan te danken. Kunstenaars zijn in het voordeel ten opzichte
van veldheren en staatslieden, omdat hun literaire werk gelezen, hun muziek gehoord
en hun beelden en schilderijen bekeken kunnen worden. Dat geldt zeker voor
kunstenaars die, als Vincent van Gogh of Picasso, over een eigen museum beschikken.
Van Vincent van Gogh kan naar waarheid worden gezegd dat zijn roem
eeuwigdurend is, althans al een eeuw duurt. Lang genoeg om ook de schaduwzijden
daarvan te zien. In 1990 werd zijn honderdste sterfjaar uitgebreid herdacht, onder
veel meer met de uitgave van een bundel gedichten onder de titel Ommuurd veld. 30
gedichten voor Van Gogh. Daarin kwam nogal wat ongemak boven drijven. H.C.
ten Berge dichtte: ‘Uw naam is een transactie, zelfs de verzenmaker wordt betaald.’
Marko Fondse tekende mistroostig op: ‘'t Godganse komend jaar herdenkt ons
naamziek tij / uw kapitale naam als één Van Gogh-genootschap. / Eer en profijt (zelfs
't mijne) marcheren zij aan zij / en aan uw boodschap, kom, hebben we echt geen
boodschap.’ De dichter Tom Lanoye vatte alle clichés over Van Gogh samen in de
regels: ‘de enige manier om in de Lage / Landen kunstenaar te worden, / is emigreren.
Ook nuttig zijn: krankzinnigheid, honger, een orgaan afsnijden, sterven voor / je tijd
en honderd jaar later een eigen stichting krijgen.’ Verder constateerde hij: ‘Je ellende
registreren op zijn mooist. En daar kon die Vincent wel wat van...’ Daarin had Lanoye
gelijk, al slaat dat registreren eerder op Van Goghs brieven dan op zijn schilderijen.
Vincent van Gogh was behalve een groot schilder, ook een groot lezer en
briefschrijver. In die combinatie schuilt de grote vlucht die zijn reputatie als
kunstenaar, maar vooral als martelaar voor de kunst, heeft genomen. Vincent en zijn
broer Theo beseften dat de brieven een rol konden spelen bij het propageren van zijn
kunst. Zelf had Vincent graag over kunstenaars gelezen, al verweet hij auteurs als
Balzac en Zola dat hun fictieve beschrijvingen niet deugden door gebrek aan kennis
van de schilderkunst. Wel was hij diep onder de indruk geraakt van Alfred Sensiers
nogal mythische, La vie et l'oeuvre de J.-F. Millet. Hij had het ademloos uitgelezen.
Sensier had talloze briefcitaten van Millet opgenomen en illustraties van brieven met
schetsjes zoals ook Van Gogh ze maakte.
De brieven speelden al tijdens zijn leven een rol, omdat zijn broer Theo ze in Parijs
te lezen gaf aan critici of er in ieder geval uit citeerde. Dat is te merken aan het
juichend artikel dat Albert Aurier in 1890, nog tijdens het leven van Vincent,
publiceerde in het gerenommeerde blad Mercure de France. In 1893 werden in Van
Nu en Straks een aantal fragmenten gepubliceerd, terwiji in 1906 al een uitgebreidere
Duitse uitgave van Van Gogh-brieven op de markt kwam. De grote, belangrijke
publicatie van de Verzamelde Brieven uit 1914 werd verzorgd door Theo's weduwe
Jo van Gogh-Bonger. Daarmee nam het grote vergaren van Vincents roem een
aanvang en het eind is nog niet in zicht.
De diverse uitgaven en vertalingen van Van Goghs brieven openden de weg voor
een mateloze persoonsverheerlijking - Van Gogh als Godzoeker - en speculaties over
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de psyche van Vincent langs de lijnen van de vermeende band tussen genie en
waanzin. Dat alles werd moeiteloos met zijn beeldende werk verbonden. De weg
‘Behalve dat oor dan, dat leek me vervelend’
voor schrijvers van een vie romancé lag wijd open en daarop ontstond druk verkeer
van allerlei schrijvers gevolgd door film- en televisiemakers.
De succesvolste auteur was ongetwijfeld de Amerikaan Irvin Stone (1903-1989),
de auteur van Lust for Life. Stone had moeite zijn manuscript te slijten, maar in 1935
kwam het boek uit bij Doubleday. De uitgever verwachtte er aanvankelijk weinig
van, maar het werd een wereldwijde bestseller. Wat later talmde ook de koper van
de filmrechten om over te gaan tot het maken van de gelijknamige film. Op het laatste
moment werd de film gedraaid. Toen de correspondent van de Telegraaf in New
York de film mocht zien, oordeelde hij negatief onder de kop: ‘Karakter van de
schilder niet getroffen. Vincent van Gogh-film geschaad door overdaad. Niet
ontroerend.’ (13 september 1956) Het jaar daarop werd de film in Nederland goed
ontvangen. En zo komt het dat menigeen zich Vincent van Gogh
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voorstelt met het kuiltje van hoofdrolspeler Kirk Douglas in zijn kin.
‘It changed my whole life’, bekende Stone later toen hij zich, na een begin als
auteur van detectives, tot een gevierd schrijver van biografieën had ontwikkeld. Na
Lust for Life trok ook de geromantiseerde levensbeschrijving van Michelangelo, met
de titel Agony and Ecstacy, grote aandacht. Het zijn mooie titels, net als The Passions
of the Mind voor zijn biografie van Freud. Rembrandt en Picasso ontsnapten evenmin
aan zijn aandacht. Stone grossierde in grote namen.
Irving Stone baseerde zich niet alleen op de Engelse brievenuitgave uit 1927-1930,
maar documenteerde zich grondig tijdens bezoeken aan Europa. Opvallend is dat
onder de mensen die hij bedankt niet de familie Van Gogh is opgenomen. Wie de
documenten kent, zeker in deze tijd nu er veel meer gegevens bekend zijn, moet
Stone niet lezen om zich ergernis te besparen. ‘Stone was mijn kennismaking met
een kunstenaarsleven’, zei Dick Bruna tegen journaliste Margot Dijkstra voor de
rubriek ‘Het beslissende boek van Dick Bruna’, NRC Handelsblad van 27 oktober
2000. Dick Bruna zat in de oorlog ondergedoken en deed een greep in de boekenkast.
Stones boek leek hem wel wat. ‘Zo'n leven als Van Gogh wilde ik ook wel leiden.
Behalve dat oor dan, dat leek me vervelend.’
Bruna ging, om zich voor te bereiden op de uitgeverij, na de oorlog naar Parijs.
Daar las hij van Goghs brieven. ‘Het is echt literatuur, prachtig geschreven’, vond
hij. Die ervaring deelde hij met veel jonge kunstenaars die zich tijdens en na de
oorlog verdiepten in het leven en het werk van Van Gogh. En inderdaad, tegen de
combinatie van de brieven en het werk kan geen literatuur op, zelfs geen gedicht.
Behalve als dichters het vooral over zichzelf hebben en dat is meestal het geval.
EVERT VAN UITERT IS EMERITUS HOOGLERAAR MODERNE KUNSTGESCHIEDENIS AAN
DE UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM. HIJ DROEG REGELMATIG BIJ AAN CATALOGI EN
TENTOONSTELLINGEN OVER VINCENT VAN GOGH.

Om verder te lezen
Een compleet overzicht van het werk van Vincent van Gogh geeft Jan Hulsker. The
new complete Van Gogh. Paintings, drawings, sketches. Amsterdam & Philadelphia
1996.
Het leven van Vincent én Theo van Gogh wordt, grotendeels aan de hand van de
brieven, verteld in Jan Hulsker, Lotgenoten. Het leven van Vincent en Theo van Gogh.
Weesp 1985. Hulsker is eveneens samensteller van het nog verkrijgbare Vincent van
Gogh. Een leven in brieven. 10e dr. Amsterdam 2002. Een complete Nederlandstalige
uitgave van de brieven is De brieven van Vincent van Gogh. Ed. Han van Crimpen
& Monique Berends-Albert. 4 dln. Den Haag 1990. Hans Luijten en Leo Jansen
werken aan een wetenschappelijke uitgave van de volledige bewaarde correspondentie
van Van Gogh. Over dit project handelt Hans Luijten, ‘In mijn brieven moet ge maar
't kaf van 't koren scheiden. Een nieuwe uitgave van de correspondentie van Vincent
van Gogh’. In: Jong Holland 13-2 (1997), p. 27-36.
Studies die Van Gogh in een breder perspectief plaatsen zijn Tsukasa Kodera &
Yvette Rosenberg (red.), The mythology of Vincent van Gogh. Tokyo etc. 1993; en
Susan Alyson Stein (red.), Vincent van Gogh: a retrospective. New York 1986. Een

Literatuur. Jaargang 20

goed beeld van de huidige stand van zaken is ook te verkrijgen via het Van Gogh
Museum Journal 1995 -...
Van 14 februari-15 juni 2003 is in het Van Goghmuseum ‘De Keuze van Vincent’
te zien. De catalogus bij deze tentoonstelling: Chris Stolwijk, Sjraar van Heugten &
Leo Jansen (red.), De keuze van Vincent. Van Goghs Musée Imaginaire. Amsterdam
& Antwerpen 2003.

Bij Leo Jansen
Han Brouwer, ‘Een min of meer onweerstaanbare passie voor boeken. Een inleiding’.
In: Bladeren in andermans hoofd. Over lezers en leescultuur. Nijmegen 1996, p.
9-24.
Lezen in rangen en standen. Negentiende-eeuwse bibliotheken opnieuw bezocht.
Speciaal nummer van De negentiende eeuw 24. nr. 3-4 (december 2000).
Fieke Pabst (ed.), Vincent van Gogh's poetry albums. Zwolle & Amsterdam 1988.
(Cahier Vincent 1)
Fieke Pabst & Evert van Uitert, ‘A literary life, with a list of books and periodicals
read by Van Gogh’. In: E. van Uitert & M. Hoyle (red.), The Rijksmuseum Vincent
van Gogh. Amsterdam 1987, p. 68-84.
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Judy Sund, True to temperament. Van Gogh and French Naturalist literature.
Cambridge 1992.
Evert van Uitert, ‘Some artists with whom Vincent van Gogh identified’. In: The
mythology of Vincent van Gogh. Ed. Tsukasa Kodera & Yvette Rosenberg. Tokyo
& Amsterdam 1993, p. 129-149.
Wouter van der Veen, ‘Een bevlogen lezer. Van Gogh en de literatuur’. In: Chris
Stolwijk, Sjraar van Heugten & Leo Jansen (red.), De keuze van Vincent. Van Goghs
Musée Imaginaire. Amsterdam & Antwerpen 2003, ter perse.
De citaten zijn gebaseerd op de nieuwe tekstversie zoals die in de toekomstige
editie van Van Goghs correspondentie gepubliceerd zal worden. Na een citaat volgen,
voorafgaand aan plaats en datum van de brief waaraan het ontleend werd, twee
nummers. Het eerste verwijst naar de nummering in De brieven van Vincent van
Gogh 1990 (zie boven). Het tweede verwijst naar de (oude) nummering zoals die in
andere uitgaven wordt gehanteerd. De Nederlandse vertaling van de Franstalige
citaten is gebaseerd op de genoemde uitgave uit 1990 maar aangepast waar dat
wenselijk leek.

Bij Wouter van der Veen
Douglas W. Druick & Peter Kort Zegers, exhib. cat. Van Gogh and Gauguin, The
studio of the South. Chicago (Art institute of Chicago) & Amsterdam (Rijksmuseum
Vincent van Gogh), 2001-2002.
Carl Nordenfalk,‘Van Gogh and Literature’. In: Journal of the Warburg and
Courtauld Institutes 10, 1947, p. 132-47.
En verder Pabst 1988, Pabst & van Uitert 1987, en Sund 1992 (zie ‘Bij Leo
Jansen’).

Bij Geert Buelens
De Van Gogh-cyclus van Paul van Ostaijen verscheen oorspronkelijk in Het Sienjaal
(1918) en is sindsdien opgenomen in elke editie van het verzameld werk of de
verzamelde gedichten. Deteksten en documenten van Van Ostaijen waarin sprake is
van Van Gogh zijn te vinden in:
Paul van Ostaijen, Verzameld werk. Proza. Besprekingen en Beschouwingen.
Amsterdam 1979.
Gerrit Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie. 2e dr. Amsterdam 1996.
Verder over Van Gogh en Van Ostaijen, zie:
Mark Edo Tralbaut, Van Gogh-reflekties op Van Ostaijen. Deurne [1956].
Paul Hadermann, Het vuur in de verte: Paul van Ostaijens kunstopvattingen in
het licht van de Europese avant-garde. 2e dr. Antwerpen 1973.
Jean-Paul den Haerynck, ‘Op den duur plakt het masker op het vel. Ironie,
woordkunst en spel in Van Ostaijens dichtbundels Music-Hall en Het Sienjaal’. In:
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Geert Buelens & Erik Spinoy (red.), De stem der Loreley. Over Paul van Ostaijen.
Amsterdam 1996, p. 98-113.
Geert Buelens, ‘De suggestie van het oosten. Modernistische poëzie in het spoor
van de Chinese Klassieken’. In: Literatuur 17, nr. 2, 2000, p. 90-91.

Bij Ernst Bruinsma
Louis Paul Boon, Abel Gholaerts. Amsterdam 2001.
Louis Paul Boon, Mijn kleine oorlog. Amsterdam 2002.
Louis Paul Boon, Het recht van vervormen. Samengesteld door Ernst Bruinsma
& Kris Humbeeck. Antwerpen 1999.
Kris Humbeeck, Onder de giftige rook van Chipka. Louis Paul Boon en de
fabrieksstad Aalst. Gent & Amsterdam 1999.
Zie verder de website www.booncentrum.be

Jan Hulsker
1907-2002
Op 9 november 2002 overleed Jan Hulsker, de grondlegger van het Van Gogh
brievenonderzoek. In 1953 raakte hij bij het maken van een documentairefilm over
Van Gogh door de kunstenaar gefascineerd, en nadien heeft hij veel van zijn tijd
gewijd aan het dateren en interpreteren van de brieven. De publicaties die daarvan
het resultaat waren, zijn standaardliteratuur geworden in het Van Goghonderzoek.
In Van Gogh door Van Gogh (1973) poogde hij als eerste om alle in de brieven
genoemde werken te identificeren. Een chronologisch overzicht van Van Goghs
leven en werken biedt Van Gogh en zijn weg (1977), dat meerdere herdrukken beleefde
en zijn definitieve vorm kreeg als The new complete Van Gogh (1996). Daarnaast
schreef hij een feitenbiografie over de schilder en zijn broer Theo die nog altijd als
een van de beste geldt: Lotgenoten (1985). Een (te) klein gedeelte van zijn artikelen
over en rondom Van Gogh, werd gebundeld in Van Gogh in close-up (1993). Hulsker
was bovendien de samensteller van een bloemlezing die voor velen de eerste
kennismaking met van Van Goghs brieven betekende: Vincent van Gogh. Een leven
in brieven (1980). Generaties van lezers én onderzoekers zullen in de toekomst aan
hem schatplichtig blijven.
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[Gelezen]
Literatuur & Godsdienst
Peter van der Veer Islam en het ‘beschaafde’ Westen: essays over de
‘achterlijkheid’ van religies
Amsterdam: Meulenhoff, 2002. 204 blz.; € 16,50; isbn 90 290 7133 8.
‘Spreken over godsdienstige vragen heeft lange tijd in Nederland als min of meer
onfatsoenlijk gegolden. Je kon het overlaten aan de evangelisten en andere minder
beschaafden en aan de kerk. En die bezocht je slechts als architectonisch monument.’
Deze uitspraak is niet van Gerrit Komrij of Henk Hofland, maar van prof. dr. G. van
der Leeuw in een bespreking van Menno ter Braaks essaybundel Van oude en nieuwe
christenen (1937) in Het Vaderland. Ik heb slechts de schrijfwijze geactualiseerd.
Zoals ‘je’ voor ‘men’ en de kleine letter voor ‘kerk’ en ‘evangelisten’ - Van der
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Leeuw schrijft beide met een hoofdletter. Zijn opmerking is dan ook ironisch bedoeld,
volstrekt niet instemmend.
Van der Leeuw overdreef in zijn ironie, maar feit was dat al in zijn tijd religie in
de Nederlandse literatuur een steeds minder belangrijke rol kreeg. Er roerden zich
in de jaren dertig weliswaar nog genoeg protestantse en vooral katholieke literatoren
die een idealistische toekomst zagen voor hun werk, maar geen van hen behoorde
tot de literaire top. Romans van ongelovigen als S. Vestdijk over El Greco of Pilatus
bevatten geen pleidooi voor de christelijke religie. De schrijvers uit die tijd die er in
onze ogen toe doen, schiepen immers geen positief-christelijke helden meer. Evenmin
beleden ze in interviews hun geloof. Ter Braak was zelfs zo oneerbiedig te vertellen
dat hij als kind eerst ‘je zus’ las, voordat hij doorkreeg dat de heiland werd bedoeld.
Wij vinden het vanzelfsprekend dat auteurs niet godsdienstig zijn, vroeger was
dit omgekeerd. Eind 2001 hield ik me enige tijd intensief bezig met het werk van Du
Perron en Ter Braak en de readies op hun werk, toen dit besef als een bliksemflits
insloeg. De bezwaren die veel tijdgenoten, waaronder Van der Leeuw, tegen hun
opvattingen maakten, hadden vooral te maken met het feit dat ze niet godsdienstig
waren, uitgingen van een seculier wereldbeeld en op hun beurt bezwaren maakten
tegen lieden met godsdienstige opvattingen.
Na de oorlog is godsdienst in de literatuur als positieve factor volkomen
gemarginaliseerd en de kleine revival van religie bij auteurs als Andreas Bumier,
Renate Dorrestein, Désanne van Brederode, Willem-Jan Otten en Vonne van der
Meer is eerder als een variant van de new-age belangstelling te beschouwen dan als
een terugkeer van de Moederkerk in de letteren. Deze neoreligieuzen schrijven dan
ook geen brave traktaatjes of een biografie van Jezus zoals hun bekeerde voorgangers.
Ook voor de boeiende nieuwe lichting Nederlandse auteurs van allochtone herkomst
is religie geen positief literair thema, geen ostentatieve inspiratie meer.
Ik kom hierop vanwege het boek dat de godsdienstwetenschapper Peter van der Veer
onlangs publiceerde: Islam en het ‘beschaafde’ Westen. Essays over de ‘achterlijkheid’
van religies (deels een herdruk van een bundel uit 1995). Van der Veer besteedt
aandacht aan literatuur, het lage niveau van de Nederlandse literatuur na de verzuiling,
VS. Naipaul en Salman Rushdie, het geringe aantal allochtone Nederlandstalige
auteurs.
Van der Veer is geen literatuurwetenschapper en hij weet, zacht gezegd, erg weinig
van de Nederlandse literatuur. Dat hij Bea Vianens Strafhok uit 1971 (ook in de
nieuwe versie van zijn boek) Het strafhokgebied noemt, ach, een foutje. Wanneer
hij Vianens boek beter geslaagd vindt dan V.S. Naipauls werk in de beschrijving van
verschillende bevolkingsgroepen, introduceert hij extra-literaire elementen. Zo
reduceert Van der Veer bijvoorbeeld Naipauls
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The Enigma of Arrival (1987) en Rushdies The Satanic Verses tot niet meer dan
teksten over religie.
Stel dat ík kunst op deze manier zou bekijken: historische kunstwerken die een
achterlijke visie op religie uitdrukken? Jan van Eyck, Hadewijch, Rembrandt, Anna
Bijns? Weg ermee. A Love Supreme van John Coltrane zou ik volgens het schema
van de godsdienstantropoloog eveneens onverdraaglijk moeten vinden vanwege de
opdringerige zendingstekst die de musicus bij de plaat heeft gevoegd en de regels
die Coltrane in zijn ‘psalm’ zo gedragen zingt. Maar ik vind A Love Supreme een
huiveringwekkend fraai voorbeeld van jazzmuziek, een van de belangrijkste
kunstwerken uit de twintigste eeuw. Net als de achtste symfonie van Gustav Mahler,
de Symphonie de Psaumes van Igor Strawinsky of Moses und Aaron van Arnold
Schönberg, Zoals andere heidenen bijzonder ontroerd kunnen raken] door de Mattheus
Passion van J.S. Bach of het Requiem van Mozart.
De zinnige commentaren op al deze werken met een religieuze strekking ontlenen
hun waardeoordeel aan esthetische (en een enkele maal technische) criteria. Van der
Veers waardeoordelen over The Enigma of Arrival en The Satanic Verses zijn dan
ook tamelijk potsierlijk. Naipaul ‘redt’ zijn roman volgens Van der Veer op het
nippertje door in het slothoofdstuk een hindoeïstische begrafenis onverwachts niet
negatief te beschrijven. Rushdie heeft volgens Van der Veer door zijn blasfemische
teksten zelf de ellende van de fatwa over zich afgeroepen.
In dit verband is het ook ergerlijk hoe Van der Veer refereert aan een incident met
Naipaul in Nederland, aan het begin van de jaren tachtig. Volgens hem werd de
auteur weggejaagd, omdat hij een racist zou zijn. Maar (ik was er zelf bij) Naipaul
vertrok boos uit een Amsterdams zaaltje omdat een aantal hysterische
cultuurrelativisten hem een racist noemden. Dat mogen dan warhoofden zijn geweest,
de aanleiding voor hun gedrag was niet zozeer Naipauls fictie, maar zijn studie Among
the Believers. An Islamic Journey (1979). Daarin kwam de reële islam er niet zo best
van af. In de loop van de tijd vonden steeds meer mensen dat Naipaul met zijn
reisverslag de opkomst
[De DBNL is niet gemachtigd een illustratie uit het origineel hier weer te geven]
Hafid Bouazza. Foto: Klaas Koppe

van hel islamitisch fundamentalisme tamelijk adequaat had voorspeld. Beter dan
allerlei cultuurrelativisten met hun bagatelliserende expertise.
Van der Veer had echter eerst een nihil obstat nodig van een vooraanstaande
cultuurrelativist: ‘ik slaakte daarom een zucht van verlichting toen de progressieve
literatuurcritica en Yale-professor Sara Suleri in The Rhetoric of English India (1992)
ons weer toestond om Naipaul te lezen.’ Het staat er echt. Wat een pandemonium
van verlichte zuchten zal er in huize Van der Veer hebben weerklonken toen Naipaul
in 2001 de Nobelprijs voor literatuur kreeg! Of was deze institutie al bedorven doordat
Mahfouz en tien jaar later de Portugese godloochenaar José Saramago waren
uitverkoren? Je weet het nooit met cultuurrelativisten.
Van der Veer relativeert niet alleen onze cultuur, hij relativeert ook onze taal, als
hij voorspelt dat het door het Engels verdrongen Nederlands ‘een sentimenteel dialect
wordt’. ‘Ik geloof niet dat daar veel mee verloren gaat, want de Nederlandse literatuur
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van na de ontzuiling stelt maar bar weinig voor en daarvoor in de plaats krijgt men
directe toegang tot de Engelstalige wereldliteratuur, die niet de vaderlandse literatuur
van Engeland is, maar ervaringen uit zeer verschillende delen van de wereld literair
vormgeeft.’
Onbegrijpelijk is de term ‘vaderlandse literatuur van Engeland’. Ook Nederlanders
die Engelse literatuur in vertaling lezen, weten heel goed dat er Amerikaanse,
Australische, Zuid-Afrikaanse, Canadese, Nieuw-Zeelandse, Nigeriaanse, Indiase
en Caraïbische literatuur bestaat. En noch het werk van Hugo Claus, Ivo Michiels,
Walter van den Broeck, Patricia de Martelaere, Tom Lanoye, Pol Hoste of Leo
Pleysier behoort tot de ‘vaderlandse literatuur’ van Nederland.
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En wat bedoelt hij met ‘na de ontzuiling’? Juist de literatuur in Nederland onttrok
zich al ver voor de Tweede Wereldoorlog aan de grenzen van de zuilen. Voor
verzuilde literatuur die volgens Van der Veer nog wel te pruimen viel, moeten we
bijna terug naar de negentiende eeuw. En waarom kan geen enkele auteur uit de
ontzuilde literatuur van na de Tweede Wereldoorlog genade vinden in de ogen van
Van der Veer? Mulisch, Reve, Hermans, Nooteboom, Haasse, Wolkers, Brakman,
Ferron, Van der Heijden en Rosenboom, waarom stellen ze ‘maar bar weinig voor’?
Omdat het geen immigranten zijn, dacht ik eerst. Want, beweert Van der Veer:
‘In Nederland is de literatuur van immigranten nog niet voldoende doorgedrongen.
Dit is heel anders dan in de Angelsaksische wereld waar de ene Booker en Pulitzer
Prijs na de andere naar Indiase, Afrikaanse of Chinese immigranten gaat.’
Niet doorgedrongen in Nederland? Maar hoe zit het dan met de bestseller Het
lelietheater van de Chinese immigrant Lulu Wang? En Bea Vianens Strafhok (zo
heet het echt) was noch de eerste noch de laatste roman van een Nederlander met
een Caraïbische achtergrond. Zijn Frank Martinus Arion, Astrid Roemer, Boeli van
Leeuwen, clark Accord, Hafid Bouazza, Abdelkader Benali, Kader Abdolah, Yasmine
Allas, Mustafa Stitou, Nairma El Bezaz, Afshin Ellian, Fouad Laroui, Khalid Boudou,
Said El Haji en Sevtap Baycili soms geen migranten-auteurs? Zouden zij net als
Naipaul en Rushdie te weinig respect voor hun religieuze achtergrond hebben en
onvoldoende verschillende bevolkingsgroepen beschrijven?
Dat Nederland cultureel nog weinig kosmopolitisch is, blijkt volgens Van der Veer
uit het feit dat er aan de Universiteit van Amsterdam een studierichting ‘culturele
studies’ (hij is gek op aanhalingstekens) bestaat, die ‘niets te maken [heeft] met wat
in de rest van de wereld onder die term wordt verstaan’. Gelukkig maar. Helaas heeft
de UvA ook een Onderzoekscentrum Godsdienst en Maatschappij met Van der Veer
als directeur. Net als Van der Leeuw schrijft hij ‘Kerk’ met een hoofdletter.
AUGUST HANS DEN BOEF
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Rijk boek over fragmenten
Lieve De Wachter, Rita Schlussemann, Remco Sleiderink en Jeroen van
Craenenbroeck Fragmenten van de roman van Heinric en Margriete van
Limborch
Leuven: Peeters, 2002. 269 blz.; ill.; € 45; isbn 90 429 1020 8.
De Brabantse Roman van Heinric en Margriete van Limborch kende in de
Middeleeuwen een grote populariteit. Naast de twee handschriften die het hele verhaal
vertellen (zo'n 23.000 verzen!) zijn er elf fragmenten overgeleverd. Door deze rijke
overlevering rnaakt de Roman van Limborch deel uit van een select groepje van
Middelnederlandse ridderromans waarvan een groot aantal tekstgetuigen voorhanden
is: Maerlants Historie van Troyen, de Madelgijs en de Parthonopeus van Bloys.
Ondanks de ruime verspreiding kreeg de roman in de negentiende en twintigste
eeuw weinig aandacht noch waardering. Waarschijnlijk hebben de omvang, de
complexe vertelstructuur (entrelacement), de uiteenlopende thema's en de tientallen
personages hier een rol in gespeeld. Maar sinds het proefschrift van prof. dr. J.
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Janssens (Brussel) in de jaren zeventig wint het werk aan bekendheid.
Promotieonderzoek van Lieve De Wachter over de bronnen, de compositie en het
intertekstuele spel van
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de Limborch levert het beeld op van een werk dat geschreven is door een geleerd
dichter die goed op de hoogte was van zowel de klassieke als de contemporaine
literatuur. Inmiddels is een wetenschappelijk onderzoeksproject op poten gezet gefinancieerd door een bank! - dat tot doel heeft om de fragmenten van de roman uit
te geven én om een bloemlezing samen te stellen voor een ruim geïnteresseerd publiek.
Het resultaat van het eerste doel is een prachtige - zeer arbeidsintensieve - editie
geworden van alle bekende fragmenten en excerpten van de Limborch. De studie is
echter veel meer dan alleen een editie. Zij bevat een ruime en heldere inleiding,
codicologische beschrijvingen, een uitgebreide verantwoording van de editie,
woordverklaringen, een paleografisch en codicologisch commentaar en een
bewonderenswaardig namenregister. Het is een rijk boek geworden, onmisbaar voor
iedere onderzoeker van de ridderroman. Nu nog een boek voor het ruime publiek!
MIRIAM PITERS

Het euvel van de bonbondoos
Jurjen Vis De Poort. De Oudemanhuispoort en haar gebruikers 1602-2002
Amsterdam: Boom, 2002. 239 blz.; € 19,50; isbn 90 5352 845 8.
Er is niet gekeken op een paar euro bij het maken van De Poort. De
Oudemanhuispoort en haar gebruikers 1602-2002 van Jurjen Vis. Het boek,
geschreven in opdracht van de rechtenfaculteit ter gelegenheid van het lustrum van
de Universiteit van Amsterdam, is fraai vormgegeven en rijkelijk voorzien van
kleurenillustraties. Een voorwoord van de rector magnificus maakt het geheel tot
een feestelijk lustrumcadeau.
Vis behandelt de achtereenvolgende bestemmingen van het Oudemanhuiscomplex.
Nadat in 1831 de laatste bejaarden waren vertrokken, diende het in de negentiende
eeuw onder meer als noodhospitaal voor choleraslachtoffers; een ander deel werd
ingericht tot Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten. Ook bood het onderdak
aan Museum Van der Hoop, de voorloper van het Rijksmuseum. In 1880 kwam de
universiteit als hoofdbewoner.
De inhoud van het boek is nogal divers en onevenwichtig. Aspecten die veel
aandacht krijgen zijn de universitaire activiteiten gedurende de Tweede Wereldoorlog
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en de boekverkopers in de Poort. De vooroorlogse, veelal joodse boekhandelaars
krijgen zelfs stuk voor stuk een biografische schets. De enorme verbouwing uit de
jaren 1960-1980, waarbij er - afgezien van de gevels - vrijwel niets gespaard bleef,
wordt daarentegen in een bladzijde tekst afgedaan. Drie interviews met Ton Balk,
Frida Balk-Smit Duyzentkunst en Arnold Heertje bieden sfeerimpressies uit de
naoorlogse jaren, maar waarom nu juist zij en bijvoorbeeld niet ook huidige gebruikers
aan het woord komen, blijft onduidelijk.
Soms gaat het vreselijk mis. Eén simpele zoekactie via de bibliotheekcomputer
had de auteur kunnen helpen aan tal van publicaties over loterijen en
loterijpropaganda. Daarmee hadden de speculaties en uitglijders over de loterij van
1616 en het toneelstuk dat Abraham de Koningh schreef ten behoeve van het
Oudemannenhuis (hoofdstuk 3) kunnen worden vermeden. Al met al lijdt het boek
aan het euvel van de bonbondoos: het oogt fraai en het meeste smaakt wel, maar er
zit veel minder in dan zou kunnen en je zou wensen.
JOHAN KOPPENOL

Signalement
Lachen met Madelgijs
G. de Schutter & J. Goossens (red.), Van Madelgijs tot Malagis. Een bundel
opstellen verzameld n.a.v. de tachtigste verjaardag van Gilbert de Smet.
Gent: Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 2002.
97 blz.; € 12; isbn 90 724 7447 3.
Ingeklemd tussen een proloog en epiloog ter ere van Gilbert de Smet staan zes
bijdragen over de Madelgijs / Malagis, een ridderroman die in de Nederlanden van
de Middeleeuwen tot in de negentiende eeuw erg populair was en die als
buitengewoon onderhoudend en humoristisch te boek staat. Drie jaar geleden
verscheen een editie en onderzoekers hebben de tekst inmiddels ontdekt. Deze bundel
getuigt daarvan. Hoogtepunt is het mooie en methodologisch belangrijke stuk van
Besamusca over humor in de roman: hij bekeek wat de romanpersonages zelf aan
het lachen brengt. En na al dit onderzoek is het wachten op een mooie vertaling.
Madelgijs, onthoud die naam.
JOHAN OOSTERMAN
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Charmant en slordig
Johan Koppenol (samenstelling) Het Leids ontzet. 3 oktober 1574 door
de ogen van tijdgenoten
Amsterdam: Athenaeum - Polak & Van Gennep, 2002. 136 blz.; ill.; € 12,95;
isbn 90 253 2746 X.
Voor mensen met belangstelling voor het verleden is er weinig zo leuk als de directe
confrontatie met originele oude voorwerpen en afbeeldingen. Oude documenten
spreken vaak minder direct tot de verbeelding door veranderingen in taal en schrift.
Het omzetten naar modern Nederlands (hertalen) kan dan soelaas bieden. Precies dat
heeft Johan Koppenol gedaan met vijf teksten van tijdgenoten over de Spaanse
belegering van Leiden, eindigend met het ontzet van 3 oktober 1574.
Het Dagverhaal - anoniem, anti-Spaans, binnen Leiden geschreven - staat in mooi
contrast met de dagboekfragmenten van de Spaansgezinde prior Wouter Jacobsz uit
Gouda. Dat is niet alleen omdat de schrijvers tot tegengestelde politieke kampen
behoorden. De opsteller van het Dagverhaal zat met zijn neus op de feiten, terwijl
op het vluchtadres van Wouter Jacobsz in Amsterdam de geruchten over de toestand
in en rond Leiden alle kanten op vlogen. Uit beide teksten blijkt met grote directheid
hoe de oorlog ontreddering, terreur en ellende met zich bracht. Verder is vooral een
brief van Janus Dousa aan Willem de Zwijger de moeite waard, inhoudelijk en om
de informele toonzetting (‘Mijn reet!’).
Terwijl de betrouwbaarheid van de teksten scherp is getoetst, zijn prenten van
soms honderd jaar later kritiekloos opgenomen. Dat is ten onrechte meten met twee
maten. Uit een ruime selectie aan bewaard gebleven voorwerpen uit de periode
rondom beleg en ontzet zijn er slechts twee afgebeeld. Eén ervan, een papieren
noodmunt, staat door een zetfout op zijn kant. De Hollandse leeuw staat nu niet fier
overeind, maar hangt ogenschijnlijk in een klimrekje. Maar de meest essentiële fout
is het ontbreken van een bruikbare kaart. De gemiddelde lezer zal de schermutselingen
rond de stad daardoor soms moeilijk kunnen plaatsen. Kortom: een charmant, goed
ingeleid boekje, dat wel heel slordig geïllustreerd is.
FRANK VAN DEIJK

Herzien maar niet veranderd
K. Schippers Holland Dada
Amsterdam: Em. Querido's Uitgeverij, 2000. 2de geh. herz. dr. 247 blz.; €
28,50; isbn 90 214 8074 3.
Het beeld van dada in Nederland is grotendeels ontworpen in de jaren zestig en
zeventig door literaire auteurs met belangstelling voor de historische avant-garde.
Zo publiceerden J. Bernlef en K. Schippers in 1967 Een cheque voor de tandarts,
een bundeling van essays over onder andere dada, Duchamp en Schwitters, en stelde
K. Schippers in 1974 Holland Dada samen, een rijk geïllustreerd boek, vol
documenten, waaronder foto's, gedichten en programmatische teksten van onder
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andere Theo van Doesburg en H.N. Werkman. De meeste aandacht gaat uit naar de
dadaveldtocht die Kurt Schwitters, Theo en Nelly van Doesburg in 1923 in Nederland
hebben ondernomen. Holland Dada is hét standaardwerk over het dadaïsme in
Nederland geworden, maar was al lange tijd uitverkocht. Pas in 2000 is het herdrukt
en meteen herzien. Dat mag ook wel, want ondertussen waren diverse publicaties
verschenen die het bestaande beeld van dada in Nederland corrigeren: Hubert van
den Berg, Holland's bankroet door Dada (1995) en Avantgarde und Anarchismus
(1998); en publicaties in de reeks ‘Avant-Garde Critical Studies’. Ze laten zien dat
er geen ‘groep’ dadaïsten bestond die op grote schaal actief was, en dat de
dada-veldtocht in feite geen dada-aangelegenheid was. Van dit alles is weinig terug
te vinden in deze heruitgave. De veranderingen in de tweede druk hebben de strekking
van het boek niet veranderd. Het beeld van dada in Nederland is in Schippers versie
dus sinds 1974 eigenlijk niet veranderd. Wel behoudt het boek zijn waarde als
documentair naslagwerk.
KLAUS BEEKMAN

Merz 1, januari 1923
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Katholieke historiografie
Albert van der Zeijden Katholieke identiteit en historisch bewustzijn.
W.J.F. Nuyens (1823-1894) en zijn ‘nationale’ geschiedschrijving
Hilversum: Verloren, 2002. 368 blz.; € 30; isbn 90 6550 709 4.
De katholieke historicus W.J.F. Nuyens was een amateur in de beste
negentiende-eeuwse betekenis van het woord. Zijn veelsoortige activiteiten als
historicus, politiek commentator, pamflettist, literatuurcriticus, dichter en
tijdschriftredacteur ontplooide hij in de marge van zijn eigenlijke professie als
plattelandsarts. Met zijn omvangrijke historische werken heeft Nuyens een plaats
verworven in de Nederlandse historiografie, zij het dat hij daarbinnen nogal eenzijdig
als exponent van het roomse emancipatieoffensief figureert.
In Katholieke identiteit en historisch bewustzijn belicht Van der Zeijden persoon
en werk van Nuyens in een ruime internationale en cultuurhistorische context. Het
onderzoekskader vormt de nationale geschiedschrijving in de negentiende eeuw. De
auteur schenkt achtereenvolgens aandacht aan Nuyens' historiografische opvattingen,
zijn politieke denkbeelden en zijn bijdrage aan de vorming van een nationale
katholieke culturele identiteit. Het fraaie slothoofdstuk is geheel gewijd aan het
algemeen-culturele tijdschrift De Wachter (1871-1885, vanaf 1874 Onze Wachter)
dat Nuyens samen met Herman Schaepman redigeerde en dat zij tot een volwaardige
katholieke pendant van De Gids trachtten te maken. Zijdelings komen daar ook
Nuyens' bemoeienissen met de in zijn ogen ‘zieke’ moderne literatuur aan de orde
en de aanvaringen van de historicus-heel-

Negentiende-eeuwse chromolithografie met de martelaren van Gorcum: een katholieke lieu de mémoire
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meester, omstreeks 1881, met vader en zoon Alberdingk Thijm.
Tegenover de protestants-christelijke toe-eigening van het nationale verleden in
de tweede helft van de negentiende eeuw, waarbij de Nederlanders werden opgevoerd
als Gods uitverkoren verbondsvolk van waakzame calvinisten, plaatste Nuyens zijn
groot-katholieke visie op de vaderlandse geschiedenis. In zijn talrijke historische
werken voorzag Nuyens zijn katholieke landgenoten van een verleden en van een
nationale en religieuze identiteit. Katholieke identiteit en historisch bewustzijn is een
rijk gedocumenteerd en met zorg geschreven boek. De sympathie van de auteur voor
zijn protagonist (toch niet de kleurrijkste onder de negentiende-eeuwse letterheren)
heeft een kritische distantie gelukkig niet in de weg gestaan. Van der Zeijdens
proefschrift is een belangwekkende bijdrage aan de geschiedenis van de nationale
én katholieke historiografie.
MATHIJS SANDERS
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Kiosk Hans Renders
De Tweede Ronde
Herfst 2002, € 10,75
Afgelopen najaar maakte de schrijver Herman Franke zich in de Volkskrant boos
over de ‘televisiedood’ van de literatuur. Hij hoorde Marion Bloem op een avond
over Multatuli zeggen dat een hedendaagse Douwes Dekker geen boek zou schrijven
om de misstanden in ‘Indonesië’ aan de kaak te stellen maar er een speelfilm of een
documentaire van zou maken. Dat schoot Franke in het verkeerde keelgat en hij gaf
Bloem te verstaan dat het een schande was om ‘beeldcultuur’ boven het gesproken
woord te verkiezen. ‘Als schrijvers het boek al en public laten vallen, hoe kunnen
we dan verwachten dat televisiemakers het weer oprapen?’ Vooral dat en public leek
de Netelenbos van de literatuur nogal erg te vinden. Daarop volgde een langdradige
klaagzang over televisie waar de aandacht voor literatuur altijd verpakt zou moeten
zijn in one liners. Daar zou Franke toch heel goed in moeten zijn, want naar eigen
zeggen kan hij uren nadenken over één woord. ‘Ik vond dat mijn hele roman met dat
woord stond of viel.’ Wie zo precies is op zijn woordkeus zou toch met de
televisiemakers mee moeten voelen, die ook geen oeverloos gezwets in hun
programma's willen. ‘Ik weet niets van camera's, maar mijn handen jeuken’, schrijft
Franke. Ook mooi zeg! Marion Bloem ‘demoniseren’ omdat ze de beeldcultuur boven
het geschreven woord zou verkiezen en vervolgens jezelf aanbieden om een
televisieprogramma over literatuur te maken. ‘Ik ben ervan overtuigd dat enkele
dagen brainstormen met programmamakers en mensen uit de literaire wereld veel
mooie ideeën zullen opleveren.’
Literatuur en aandacht voor literatuur kunnen maar op één podium op een serieuze
manier samenkomen en dat is in literaire tijdschriften. Neem nu het herfstnummer
van De Tweede Ronde. Het is een themanummer van en over Paul Verlaine
(1848-1896), tweehonderd bladzijden dik. Stel je zo'n onderwerp voor in een
VPRO-setting, nadat er enkele dagen over is gebrainstormd. Nooit zou er de ruimte
zijn om kritisch en toch stimulerend aandacht te schenken aan de tien (!)
Verlaine-biografieën die de afgelopen eeuw zijn verschenen en waar Peter Verstegen
in een zeer leesbaar review-artikel over bericht. Verstegen schrikt er niet voor terug
zijn bevindingen en public te etaleren: ongelooflijk veel slordigheden, dubieuze
gevolgtrekkingen en kritiekloze herhalingen van wat voorgangers hebben beweerd.
Helemaal in stijl met het symbolisme doen die biografen alsof ze een medium zijn
dat gedachten van Verlaine naar het ondermaanse doorgeeft.
Verstegen laat aan de hand van de Verlaine-biografieën zien wat de gevolgen zijn
als je de aandacht voor literatuur in handen geeft van pr-mensen van de kunst, die
televisieprogramma's maken om kunstenaars een hart onder de riem te steken, en die
a priori vinden dat je en public de loftrompet over elk boek moet zingen. De
Verlaine-liefhebbers schrijven tot ergernis van Verstegen meestal boeken zonder
register. Maar wat erger is, ze poetsen Verlaines homoseksualiteit weg. Een van de
biografen, Frédéric-Auguste Cazal, presteert het zelfs om de aan hemzelf geschreven
liefdesbrieven van Verlaine te negeren en over de expliciete én gepubliceerde
homoseksuele gedichten te beweren dat die geschreven zijn als ‘een literaire oefening
in opdracht van een uitgever’.
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Pas in 1925 werd voor het eerst openlijk geschreven over de relatie tussen Verlaine
en Rimbaud. Maar daarna was het thema zelfs niet meer in de hand te houden, ‘zodat
Verlaine geleidelijk in Frankrijk, maar ook daarbuiten, steeds homoseksueler is
voorgesteld’. Al woedde nog een tijd lang de strijd tussen platonisten en realisten.
Over hoe de verhouding tussen de twee tot een einde kwam is door goedwillende
pleitbezorgers ook heel wat gefantaseerd. De ene biograaf zegt dat Verlaine, inmiddels
katholiek geworden, Rimbaud achterna reisde naar Stuttgart om hem te bekeren. Het
kwam tot een vechtpartij waarbij Verlaine bewusteloos aan de waterkant bleef liggen.
De volgende biograaf maakte daarvan dat er een messengevecht had plaatsgevonden.
Nee, met de biografieën van Verlaine is het niet goed gesteld. Dat verandert misschien
met de verschijning van de Revue Verlaine. De redactie van dit tijdschrift wordt
gevormd door twee Angelsaksen. Meer iets om naar uit te kijken dan naar een
compromis-polderprogramma uit het zompige Hilversum.

Signalement
Ene Willem
Arnout Cinxen, De jacht op de vos. Een voorgeschiedenis. Gigaboek:
Heerhugowaard, 2002. 244 blz.; € 22,90; isbn 90 75311 11 7.
De jacht op de vos is een roman die ergens in de Middeleeuwen speelt en verhaalt
over ene Willem, zwervend minstreel die allerlei avonturen beleeft en de meest
bizarre personages ontmoet. Het verhaal zit vol toespelingen op de Middelnederlandse
literatuur: Melis Stoke, het Gruuthuse-manuscript, Reynout, de Madoc en natuurlijk
Van den vos Reynaerde en zijn auteur Willem. Aan dat beroemde dierenverhaal heeft
de schrijver ook zijn eigen naam ontleend.
JOOST VAN DRIEL
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Stuitende onkiesheid
Ad Fransen De nadagen van Gerard Reve
Amsterdam: Podium, 2002. 79 blz.; ill.; € 10; isbn 90 5759 045 X.
De oude Reve is niet meer. In een groot televisie-interview dat Hanneke Groenteman
enkele jaren geleden met de aftakelende volksschrijver maakte, werd dat al pijnlijk
duidelijk. Eigenlijk was die uitzending al niet meer gepast. Natuurlijk zal ik later
alles willen lezen over het leven van Gerard Reve. Desnoods tot in de meest
onsmakelijke details als dat nodig is voor een goed begrip van zijn werk. Maar niet
nu, op een moment dat Meneer Reve langzaam maar zeker afdaalt in zijn eigen
vergetelheid. Hij is nog slechts een schim van de man die ons decennia lang heeft
geïmponeerd met zijn weergaloze stijl en zijn superieure vorm van ironische humor.
Een wapen dat hij op vaak dodelijke wijze kon hanteren. Helaas heeft journalist Ad
Fransen het toch nodig gevonden om zijn reportage over de nadagen van Gerard
Reve al voor diens dood uit te geven. We weten het nu definitief: Reve raakt in razend
tempo zijn

geheugen kwijt en brengt de dag door met scheten laten, veel te roken, zijn vriend
te jennen en televisie te kijken. Het zal allemaal wel met de zegen van de immer
zorgzame Matroos Vos zijn gebeurd, en er vielen natuurlijk ook weer een paar centen
te verdienen, maar ik vind dit initiatief van een stuitende onkiesheid. Het is nu slechts
wachten op beelden van Reve's sterfbed, die na forse betaling via internet gedownload
kunnen worden.
ERNST BRUINSMA

De misantroop: een onmogelijk mens
Evert van der Starre Chamfort, de lachende mensenhater. Misantropie
in de achttiende eeuw
Zutphen: Walburg Pers, 2000. 158 blz.; € 15,95; isbn 90 5730 065 6.
In Chamfort, de lachende mensenhater. Misantropie in de achttiende eeuw belicht
romanist Evert van der Starre het fenomeen ‘mensenhater’ aan de hand van leven en
werk van de Franse ‘aristocratische bastaardzoon’ Sébastien Nicolas de Chamfort
(1740-1794). De mensenhater is een vat vol tegenstrijdigheden. Dat begint al met
het gegeven dat hij zelf ook een mens is (een man; vrouwelijke misantropen zijn
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onbekend), terwijl hij er strikt gesproken helemaal niet zou moeten zijn: als hij geen
boodschap heeft aan andere mensen, waarom dan wel boodschap aan zijn eigen
menszijn?
Het is dan ook geen wonder dat vrijwel alle bekende mensenhaters creaties zijn
van (toneel)schrijvers. De misantroop lijkt vooral een literaire kunstgreep die de
auteur in staat stelt zijn pen te scherpen en hem bovendien gelegenheid biedt voor
spitse formuleringen, venijnige observaties en voor kritiek op de maatschappelijke
en politieke orde en op de handel en wandel der mensen.
Op een iets andere manier - de schrijver die zelf poseert als misantroop - leverde
die ‘kunstgreep’ ook de postuum gepubliceerde Maximes et pensées, caractères et
anecdotes op, waaraan Chamfort zijn faam dankt. Afgaand op wat Van der Starre te
melden heeft, kan men echter nauwelijks anders concluderen dan dat Chamfort wel
een scherpe tong en dito pen had, maar géén mensenhater was. Eerder een gespleten
man, die graag de adel schoffeerde, maar daar even graag bij wilde horen. Een man
die zich, zoals een misantroop betaamt, soms probeerde terug te trekken uit de
samenleving, maar dat nooit volhield en vooral hooggestemde ideeën over ware
vriendschap had.
De achttiende-eeuwse misantroop blijkt vooral iemand die de wereld afwijst wegens
verregaande onvolmaaktheid, maar best bereid is zijn steentje bij te dragen aan de
verbetering daarvan (behalve Chamfort waarschijnlijk). We treffen hem aan in de
als misantroop poserende schrijver, die quasi-onthecht de wereld observeert en
bekritiseert. Justus van Effen bijvoorbeeld noemde zijn eerste spectator niet voor
niets Le misantrope.
Helaas komt bij Van der Starre het onderscheid tussen de misantroop van vlees
en bloed, de misantroop als literair personage en de als misantroop poserende schrijver
niet echt uit de verf. Ter vermakelijke lering is elk hoofdstuk voorzien van een gulle
selectie uit Chamforts Maximes.
ANNA DE HAAS
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Ton Anbeek
Den Doolaard weergekeerd
Een cultuurhistoricus kan makkelijk de indruk krijgen dat artistieke veranderingen
zich in de laatste twee eeuwen hoe langer hoe sneller voltrekken. Dat kan natuurlijk
gezichtsbedrog zijn. Een landschap ziet er voor een vliegtuigpassagier minder
geaccidenteerd uit dan voor de fietser die tegen de wind in een heuvel op zwoegt.
Maar niettemin, het lijkt of met name de avantgarde-bewegingen met hun luidruchtige
leuzen en manifesten er flink de vaart in hebben gezet. Het gaat allemaal heviger,
extremer en vooral sneller, de ene stroming na de andere zapt in de twintigste eeuw
voorbij.
Wanneer dit verschil in tempo bestaat, dan wordt de vraag intrigerend of zo'n
verandering zich ook op dit moment aan het voltrekken is. Daar zouden we dan nu
toch al het een en ander van moeten merken.
Vorig jaar ondernam een aantal mensen uit mijn omgeving, gretige lezers,
concertgangers, kortom: cultuurdragers, een eigenaardige tocht. Ze reisden helemaal
naar het hoge noorden, te weten naar Groningen, om daar een tentoonstelling te zien.
Een pas ontdekte abstract expressionist, een Engelse kunstenaar die haar bed
tentoonstelde, een neonstellage van copulerende koppels, een verzameling gebruikte
wattenstaafjes? Niets van dat alles. Het ging om de negentiende-eeuwse Russische
schilder Repin. Ze raakten erg onder de indruk van zijn werk.
Toen ik de eerste keer de schilderijen van Repin onder ogen kreeg, dacht ik dat het
om een parodie of pastiche ging. Want wat was er zo bijzonder aan deze uiterst
natuurgetrouwe plaatjes van arbeid en gezinsleven? Het deed nog het meest denken
aan de schoolplaten van vroeger waarop nauwgezet een scène uit het volle leven in
beeld werd gebracht. Knap, dat zeker, maar knap zoals er wel meer van een
negentiende-eeuwse kunstacademie kwam. Moest je daarvoor nu meer dan twee uur
in de trein zitten? Tot mijn verbazing bleek niemand mijn distantie te delen. In de
krant verschenen eerbiedige beschouwingen, de televisie verdiepte zich in leven en
werk van de ten onrechte vergeten Rus. De enige meer relativerende reactie kwam
van Paul Schnabel (in de Amsterdamse boekengids, no. 33), die opmerkte dat zowel
bij Repin als bij Rockwell (die op hetzelfde moment in Amerika werd bejubeld) het
verhaal weer terugkeerde.
Dat verhaal was natuurlijk helemaal verdwenen in de kunst die niet voor niks
‘abstract’ heet. De hernieuwde belangstelling voor de figuratieve kunst (die overigens
al eerder inzette; al jaren geleden kreeg in Arnhem het Nederlandse realisme
aandacht), kan worden geïnterpreteerd als een teken dat de dagen van de doeken die
niets voorstellen voorbij zijn. Anders gezegd: als een oorlogsverklaring aan het
modernisme. Wellicht wordt de abstracte kunst binnenkort naast de psychoanalyse
en het Esperanto opgeborgen in het museum voor de aberraties van de twintigste
eeuw. Het is sneu voor alle dokters die hun geld belegd hebben in Heyboers. De
ochtendkrant had hen duidelijk gemaakt dat het om een echte kunstenaar ging, omdat
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je niet precies snapte wat zijn doeken voorstelden en omdat hij met vijf vrouwen
samenwoonde. Jammer ook voor de late kopers van Cobra, verzamelaars van
Corneille-dassen, -overhemden en -ballpoints. Intussen weten de kenners dat er voor
beleggers in kunst nog maar één weg bestaat: objecten die elke kopieerkunst verslaan,
te weten foto's.
Stel dat deze ontwikkeling naar het herkenbare zich voortzet...De critici die
doorwrochte stukken over Ivo Michiels en Kees Ouwens schreven, bekennen
aarzelend dat ze diep onder de dekens met een zaklantaarn, zodat zelfs hun intiemste
partners het niet merken, Jan de Hartog verslinden. Kouwenaar maakt plaats voor
Rawie. Poortvliet krijgt een eigen museum aan de Zuidas.
Vandaag ben ik snel nog even langs een paar antiquariaten geweest. Ik heb hem nu
bijna compleet, Den Doolaard, schrijver op wie diep werd neergekeken, omdat hij
iets kon waar de meeste Nederlandse auteurs geen kaas van hadden gegeten: een
spannend verhaal vertellen. Nee, dat wordt smullen. Een goed cultuurhistoricus is
de mode vóór.
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[Nummer 2]
Redactioneel
Boekenweek: tien dagen feest in de Nederlandse boekhandel, een dodendans dit jaar.
Het gekozen thema, Styx - leven en dood in de letteren, is een van de grote thema's
van de literatuur (net zoals God en liefde, die in de voorbije jaren passeerden). Niet
zo heel lang geleden zou een boekenweek over de dood nog veel weerstand hebben
opgeroepen, en ook nu hebben boekhandelaren het advies gekregen gepast met het
thema om te gaan (geen doodskist in de etalage...). Hoe het ook zij, in het dossier is
Literatuur afgedaald tot in het dodenrijk.
Voor volgend jaar lijkt ‘politiek en literatuur’ me wel wat. Het heeft een bloeiende
toekomst als nieuw groot thema. Ik schat dat er heel wat romans en verhalen op stapel
staan waarin de schoten van 6 mei weerklinken en schrijvers voor een
boekenweekessay moeten makkelijk te vinden zijn: ambitieuze politici in ruste te
over. Van Literatuur mag u een stevig dossier verwachten! En dan het
boekenweekgeschenk: hoogste tijd voor een Vlaming. Met Hubert Lampo (1969),
Marnix Gijsen (1978) en Hugo Claus (1989) leek er zoiets als een tienjarige cyclus
te ontstaan. Uit hoffelijkheid (in Vlaanderen bekender dan in Holland) zou de CPNB
wel eens mogen denken aan Hemmerechts, Lanoye, Brusselmans, Mortier: relevant,
gelauwerd, goed. Hun uitgevers zijn in elk geval te vinden op loopafstand van de
organisatoren van de boekenweek.
Johan Oosterman
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[Nieuws]
Wie literatuur graag in kleine kring geniet, kan op 27 april in 25 Amsterdamse
woonhuizen, boten en ateliers ‘verhaal halen’. Verhaal halen is de tweede spin-off
van het tweejaarlijkse poëziefestival Dichter aan huis. De gelijknamige stichting
organiseerde in het najaar van 2002 ook al de internationale variant Literair paspoort,
waarbij Haagse ambassadeurswoningen onderdak boden aan buitenlandse dichters
en hun publiek. Bij Verhaal halen staan proza en column centraal.
‘We wilden onze festivalactiviteiten aanvullen met een andere literaire discipline,’
vertelt organisator Ferry Simonis. ‘En we vonden dat daar dan ook een andere stad
bijhoorde. Vandaar Amsterdam.’ De locaties bieden elk plaats aan circa twintig
mensen. Voor een toegangskaart à 20 euro kunnen bezoekers vier lezingen bijwonen.
Deelnemende schrijvers zijn onder meer Kees van Beijnum, Robert Anker, Naima
El Bezaz en Jan Wolkers. [SK]

Grote toelaop bij Literair Paspoort, Den Haag 2002

Onherroepelijke rouw
Op 25 november 2002 overleed Boudewijn Büch. Velen kenden hem als de
gepassioneerde liefhebber van mooie, bijzondere en zeldzame boeken, die hij koesterde
en alleen met handschoenen aan raadpleegde. Maar Büch was niet alleen kenner en
verzamelaar, hij heeft ook zelf bibliofiele uitgaven gedrukt en uitgegeven. Als
eerbetoon richtte de Leidse universiteitsbibliotheek een kleine expositie in over Büch
als boekenliefhebber. En hoewel deze ten einde is, is ze virtueel nog aanwezig op
internet (zie verwijzing op www.literatuuronline.nl). Een vroege door Büch gedrukte
uitgave dateert uit 1979 en bestaat uit twee bladen van 22 bij 31 centimeter. Het
bevat het kwatrijn Sombere Orfeus, opgedragen aan Boudewijn Maria Ignatius Büch
en door hemzelf geschreven onder het pseudoniem Alfred Aubry. Het exemplaar, één
uit een oplage van zes, verscheen in Amsterdam bij Sub Signo Libelli en behoort tot
de Collectie Universiteitsbibliotheek Leiden. [JO (met dank aan Kasper van Ommen)]
Vorig najaar sprak NRC Handelsblad eindelijk het verlossende woord: Marek van
der Jagt = Arnon Grunberg. Waarmee een einde kwam aan de discussie die Van der
Jagts ‘debuutroman’ De geschiedenis van mijn kaalheid al sinds de verschijning
aankleefde. Ongehinderd door dit journalistieke dispuut had regisseur en
toneelschrijfster Elles Pleijter intussen voor een project met theatergroep Toetssteen
gewerkt aan een toneelbewerking van de roman. Het stuk heeft op 27 maart zijn
première in theater De Engelenbak in Amsterdam.
‘Dat vond ik zo jammer, dat het in de recensies eigenlijk alleen maar over die
kwestie ging en niet over het boek zelf’, zegt Pleijter. ‘Terwijl ik het absoluut een
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van zijn beste romans vind. Dat spelletje met de identiteit van de auteur kan ik ook
niet los zien van het boek - het gáát over identiteit.’ Grunbergs werk krijgt nogal
eens het verwijt afstandelijk te zijn, waardoor zijn teksten op het toneel makkelijk
doodslaan. In haar toneelbewerking

heeft Elles Pleijter ervoor gekozen de afstandelijke verteller daadwerkelijk los te
koppelen van de handeling, zodat er steeds twee Mareks op het toneel staan: het
publiek blikt via de auteur/verteller terug op enkele beslissende episoden uit zijn
puberteit.
Een wereldpremière als dit is voor de amateurspelers van Toetssteen niets nieuws.
De groep vormt al jaren een podium voor de ontwikkeling van nieuw Nederlands
repertoire, een verdienste waarvoor ze in 2001 met een rijkssubsidie werd beloond.
[SK]
Sombere Orfeus zonder Echo, hoor
ongehoord zwijgen, onherroepelijke rouw
binnen het donker van dit hemelsblauw
O ogenblik; geen beeld dringt hier meer door
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Reddingsactie voor broos papier
Het is alweer zes jaar geleden dat vanuit de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag
het conserveringsproject Metamorfoze van start ging. Op dat moment dreigde een
kleine ramp voor ons cultureel erfgoed. Papier uit de negentiende en de eerste helft
van de twintigste eeuw was er door verzuring zo slecht aan toe, dat hele collecties
op den duur tot poeder dreigden te vervallen.
Inmiddels is de eerste fase van het project afgesloten. De conservering van honderd
literaire collecties uit het Letterkundig Museum, de Koninklijke Bibliotheek en andere
instellingen door het hele land werd eind vorig jaar gevierd met de publicatie En ik
heb ze bewaard voor jou....
Collecties van Kloos, Greshoff, Du Perron, de archieven van De Gids, de collectie
van uitgever, boekhandelaar en publicist A.C. Kruseman, Reves manuscript van De
Avonden, het archief van criticus P.H. Ritter - het zijn maar een paar juweeltjes uit
de collecties van de dertig betrokken instellingen. Maar ook een verzameling
clandestiene belletrie uit de Tweede Wereldoorlog en een collectie liedblaadjes
werden tot redding uitverkoren. Met een miljoenensubsidie van het rijk zijn ze door
de medewerkers van de KB op microfilm gefotografeerd, waarna de originelen zuurvrij
verpakt werden opgeborgen in een papiervriendelijk klimaat, om verder verval te
vertragen. Sommige stukken werden via een chemisch proces ontzuurd.
Het behoud heeft voor de onderzoeker wel een prijs. Wie nu naar de Zeeuwse
Bibliotheek in Middelburg afreist voor het raadplegen van de collectie Boutens, zal
zich in eerste instantie tevreden moeten stellen met cd's en microfilms. De originelen
blijven voortaan zoveel mogelijk achter slot en grendel. [SK]

Gieriksterren: keurmerk voor de literaire fijnproever
Als een Michelin-ster voor de boekhandel: een leidraad voor de fijnproever en een
kwaliteitsmerk voor de branche. Zo droomde zich de redactie van het Vlaamse
literaire tijdschrift Gierik hun zelf ontworpen en uitgevoerde kwaliteitstest. In 2000
werd het onderzoek voor het eerst uitgevoerd, en kwam de Brugse boekhandel De
Reyghere met twee sterren als beste uit de bus. Bij de herhaling van het onderzoek,
eind vorig jaar, behield de winkel haar twee sterren, maar moest hij de titel ‘Beste
literaire boekhandel van Vlaanderen’ afstaan aan De Groene Waterman in Antwerpen.
De ‘boekentempel’ in de Antwerpse Wolstraat wordt geprezen om haar brede
voorraad actuele en klassieke literatuur, de mooie verzameling poëzie, de
klantvriendelijke en uitnodigende inrichting en de kundigheid van het personeel. De
objectieve meetlat van het Gierikteam bestond uit een lijstje met in totaal dertig titels,
die volgens de redactie thuishoren in een literaire boekhandel. Met de score van
negentien voerde De Groene Waterman het klassement aan. Een drie-sterrennominatie,
tot nog toe niet vertoond, komt pas met 21 titels in zicht.
De boekenbranche moet zich op kwaliteit gaan profileren, vindt Gierik, en met
deze vergelijkende toets hoopt ze daaraan haar steentje bij te dragen. Een eervolle
vermelding was er in dit kader voor De Boekuil in het stadje Mortsel bij Antwerpen,
die zich met een grondige verbouwing en herinrichting in twee jaar tijd opwerkte
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van nul naar twee sterren. Van de circa honderd boekhandels kwamen er dit jaar
negen in aanmerking voor een tweesterren-nominatie. Tien kregen van de jury één
ster en nog eens tien een vermelding-metstip.
Een inspirerend voorbeeld, dat navolging verdient. Hoewel het aantal boekhandels
er aanzienlijk groter is, kan ook in Nederland de kwaliteit van het aanbod wel eens
zorgvuldig onder de loep worden genomen. Uitstaltafels met de jongste uitgaven overal dezelfde - nemen een steeds prominentere plaats in ten koste van de wandkasten
met klassieken en series. Maar: moet een boekhandel niet meer zijn dan de vitrinekast
van de verschillende uitgevers? Kan de lezer behalve Lanoye's Boze

Tongen gelijk ook de andere twee delen van zijn monstertrilogie meenemen? Staat
de Max Havelaar wel op de plank? En worden er behalve de signeersessie van een
bestsellerauteur ook eigenzinniger literaire activiteiten georganiseerd?
Op zoek naar de eigen kwaliteitsnormen van de Nederlandse zelfstandige
boekhandel zal Literatuur de komende afleveringen met regelmaat verslag uitbrengen
van de toestand in de boekenwereld. In het dikke zomernummer een eerste voorproefje
uit de regio. [SK]
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Louis Couperus door tijdgenoten beoordeeld
Op 16 juli is het tachtig jaar geleden dat Louis Couperus overleed. Maar 2003 is ook
het jaar van zijn honderveertigste geboortedag. En of dat nog niet genoeg is, viert
het Louis Couperus Genootschap met inmiddels zo'n vijfhonderd leden zijn tienjarig
bestaan. Ter bevordering van het Couperus-onderzoek werd eind vorig jaar een begin
gemaakt met een recensie-archief op internet.
SASJA KOETSIER

Maar Emilie, wat is dat? Een dikke bundel, dien ik vind onder je eigen boeken. Het
lijkt wel een archief.
Zij lachte vroolijk.
- Ja, het is een archief. Maak het eens open.
- Wat zijn het?...Kritieken over mij...!
- Al je kritieken. Heel zorgvuldig bijgehouden, chronologisch geschikt, en al de
slechte zijn er bij, meneer. Geen lofzang alleen, dat verzeker ik je...!

Aldus een dialoog tussen de schrijver Hugo Aylva en zijn echtgenote Emilie in
Couperus' autobiografisch getinte roman Metamorfoze uit 1897. Ruim een eeuw
later zijn de kritieken van Couperus zelf via het internet raadpleegbaar. Het Louis
Couperus Genootschap legt momenteel een recensie-archief aan op haar website
www.louiscouperus.nl.
In eerste instantie hebben recensies uit Couperus' eigen tijd voorrang: voor
belangstellenden zijn die vaak moeilijker in handen te krijgen, en voor de
webredacteuren hebben de oudere artikelen het voordeel dat ze buiten het auteursrecht
vallen. De verzamelde stukken geven een interessant beeld van de reacties die
Couperus in zijn eigen tijd op zijn werk ontving.

Geen lofzang alleen, dat verzeker ik je...!
In de contemporaine kritieken ging het er soms vinnig aan toe, of het nu was om het
fatalisme van zijn romans, of de oppervlak-
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kigheid van zijn poëzie. Over dat laatste, een deel van Couperus' oeuvre waarvoor
tegenwoordig eigenlijk nauwelijks serieuze belangstelling meer is, schreef Willem
Kloos al in 1887 dat hij het ‘absoluut literaire “trash”’ vond.
Het is leuk om aan de hand van die kritieken de ontwikkeling in het schrijverschap
van Couperus te volgen. Want hoewel het oordeel van Kloos over Couperus' tweede
bundel Orchideeën opvalt door zijn onverbloemde formulering, klinkt ook in andere
kritieken tenminste teleurstelling door over een jonge dichter, die bij het verschijnen
van zijn eerste bundel nog als een belofte werd gezien. Couperus heeft de kritiek niet
naast zich neergelegd, en besloot zich verder op het schrijven van proza te
concentreren. Twee jaar nadat hij als dichter was mislukt, verscheen de eerste
aflevering van de feuilletonroman Eline Vere in Het Vaderland. Waarmee zijn naam
als romanschrijver razendsnel gevestigd was.

Het lijkt wel een archief
Drijvende kracht achter de verzameling recensies, die momenteel nog wordt
uitgebreid, zijn Peter Hoffman en Han Peek. Al eerder legden zij op de website een
database aan met meer dan 2300 titels van artikelen, boeken en recensies over
Couperus, een prachtig instrument voor het Couperus-onderzoek. Volgens voorzitter
Hans Kreuzen past de website goed bij de doelstelling van het Louis Couperus
Genootschap, namelijk de bevordering van het onderzoek naar leven en werk van
Couperus. Dat doet de stichting ook door het
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organiseren van lezingen, literaire wandelingen en de uitgave van de serie Cahiers,
waarin wetenschappelijke artikelen en essays over Couperus worden gepubliceerd.
Over Couperas-belangstellig in academische kringen heeft Kreuzen weinig te
klagen. Wel merkt hij dat Couperus onder studenten minder favoriet is. ‘Maar dat
kan ook met leeftijd te maken hebben,’ zegt hij. Als voormalig docent Nederlands
ziet hij met enige bezorgdheid hoe op de scholen de aandacht voor literatuur
vermindert. ‘Maar dan kijk ik naar mijn zoon, en daar put ik dan weer hoop uit. Tot
zijn achttiende raakte hij geen boek aan. Toen begon hij ineens te lezen, en daar is
hij nooit meer mee opgehouden. Nu werkt hij bij antiquariaat De Slegte.’
Ter ere van het jubileum organiseert de stichting op 27 april in het Kurhaus een
dag waarop onder meer een lezing van Couperus-biograaf Bastet en een literaire
theatervoorstelling op het programma staan. Ook wordt het achtste Couperus Cahier
gepresenteerd, waarin de geschiedenis wordt beschreven van de beide
Couperusgenootschappen. Het eerste werd vijf jaar na de dood van de schrijver
opgericht door zijn weduwe Elisabeth Couperus-Baud. Het werd na acht jaar
opgeheven. Aan het ontstaan en uiteenvallen van dit genootschap en aan de jubilerende
stichting wordt in april ook een tentoonstelling gewijd in het Louis Couperus Museum.
Website: www.louiscouperus.nl. Hier ook alle informatie over lidmaatschap en
activiteiten van de stichting Louis Couperus Genootschap.
Verder voor Couperusliefhebbers: de tentoonstelling Louis Couperus en zijn
Haagse collega's, tot 6 april in het Louis Couperus Museum, Javastraat 17 in Den
Haag, geopend donderdag tot zondag van 12 tot 17 uur. Jubileumtentoonstelling over
de Couperusgenootschappen vanaf 10 april.

Graf van Tine Douwes Dekker. Foto: Segantin-Zambon, eigendom Multatuli Museum

Graf van Tine Douwes Dekker in ere hersteld
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In De raadselachtige Multatuli (1976) besteedde Willem Frederik Hermans de nodige
aandacht aan Multatuli's eerste vrouw Tine. Zij overleed in 1874 in Venetië en werd
daar ook begraven, maar Hermans vond haar graf niet. Naar aanleiding van zijn boek
kreeg hij van alle kanten informatie over en foto's van het graf toegestuurd. Dat en
een opmerking van Julius Pée in diens Multatuli-biografie uit 1935 over de slechte
staat van het graf verleidde Hermans tot de oproep: ‘Bestaat er iemand binnen het
Multatuli-Genootschap of erbuiten, die er rekening mee houdt dat het geduld van de
kerkhofbeheerders wel eens uitgeput kan raken en dat het honderdtien jaar oude graf,
toch een belangrijk monument voor Nederland, wel eens plotseling zou kunnen
verdwijnen, als geen hond er meer naar omkijkt? Het graf van de beroemdste
schrijversvrouw uit de hele Nederlandse letterkunde!’
Het Genootschap verkeerde jarenlang in een financiële staat die paste in de
Multatuliaanse traditie en men kwam er dus niet toe aandacht aan het verre graf te
besteden. Maar in 2001 namen leden van het Genootschap het initiatief om eindelijk
eens aan Hermans' oproep gehoor te geven. Het Genootschap nam dit initiatief over
en startte op de jaarvergadering op 2 maart 2002 een inzamelingsactie, die zou leiden
tot een verlaat eerbetoon aan de vrouw die alles met haar beroemde man mee had
‘gedragen’. Binnen enkele weken was het geld binnen om het graf op het
kerkhofeiland San Michele bij Venetië te restaureren. In mei bereikte het bericht het
Multatuli Museum dat de reddingsactie was voltooid en zo kon in juni ondergetekende
met een kleine delegatie naar de lagunestad voor de officiële overdracht van het graf.
Bij deze plechtigheid waren ongeveer vijftien personen aanwezig. Daaronder de
Nederlandse consul-generaal Roos en diens echtgenote, een teken dat ook de
Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging ter plaatse achter dit eerbetoon stond.
Ida Bunte, initiatiefneemster van de actie, opende met een kort woord, waarna de
vice-voorzitter van het Genootschap, Tom Böhm, een schets gaf van de laatste jaren
van Tine in Venetië. Met een handdruk en een dankwoord van de conservator van
het Multatuli Museum werd de officiele overdracht beklonken. Hij aanvaardde
hiermee officieel de verantwoordelijkheid voor de zorg van het graf. Delegatielid en
uitgever Cees Aarts had vervolgens nog een verrassing in petto voor de aanwezigen,
een door hem en Marijke van Etten samengesteld boekje met citaten uit de
Nederlandse literatuur over het graf. Het bevat teksten van Willem Frederik Hermans,
Hugo Brandt Corstius, Karel van het Reve en anderen. De feestelijke dag werd
besloten aan de kade van Venetië met uitzicht op San Michele. Daar rust Multatuli's
Tine in een graf dat past bij haar status als beroemdste schrijversvrouw.
JOS VAN WATERSCHOOT
JOS VAN WATERSCHOOT IS CONSERVATOR VAN HET MULTATULI-MUSEUM.
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De Nederlandse literatuur is nostalgisch of reactionair
Frans Willem Korsten schreef Lessen in literatuur (Vantilt, 2002), een kloek boekwerk
waarin de Leidse docent Literatuurwetenschap de lezer langs alle belangrijke perioden
voert - van de klassieke oudheid tot het hedendaagse transnationalisme. Aan de hand
van op dat moment gezaghebbende literaire werken toont Korsten aan dat het
antwoord op de vraag ‘wat is literatuur’ telkens weer verandert. Een vraaggesprek
met de auteur over de hedendaagse betekenis van literatuur.
JORIS VAN CASTEREN

Na lezing van je boek is duidelijk dat geen eensluidend antwoord mogelijk is
op de vraag wat literatuur is. Als je de geschiedenis overziet blijkt het een nogal
fluïde begrip. In de zeventiende eeuw wordt de filosofiegeschiedenis nog tot het
domein van de literatuur gerekend, nog verder terug behoort al het geschrevene
ertoe. Wat is vandaag de dag literatuur?
Het interessante nu is dat je het begrip literatuur weer breder ziet worden. De
onlangs overleden Stephen Jay Gould was eigenlijk paleontoloog, maar werd en
wordt breed gelezen en schrijft heel goed. Zijn werk is niet puur wetenschappelijk,
ook niet puur essayistisch. Je ziet de laatste tijd dat de kennis-component van literatuur
veel belangrijker is geworden, de formalistische kant minder.
De grens tussen feit en fictie is dus weer aan het vervagen?
Absoluut. Dat heeft te maken met het moderne denken over representatie. Het zijn
niet alleen meer de wetenschappelijke teksten die het recht pretenderen te hebben
op de waarheid, en niet alleen literaire teksten die het patent hebben op kunst. Het
zijn vergelijkbare vormen van representatie geworden, zonder dat de een of de ander
het primaat heeft. Geen enkel medium en geen enkele discipline kan waarmaken
toegang te verschaffen tot de waarheid of de werkelijkheid. Dat leidt tot fascinerende
interacties op het vlak van de representaties.

Frans Korsten. Foto: Maarten Hartman

In Nederland zijn die disciplines toch nog ontzettend gescheiden? Als je naar
de Verenigde Staten kijkt, zie je veel meer mengvormen, ook al veel langer.
Lopen wij achter of denken uitgeverijen nog teveel in dat ouderwetse
onderscheid?
Ik denk dat het Nederlands leespubliek tamelijk conservatief is. Het was bijzonder
dat Van Oostrom de Ako-prijs ontving, dat was een anomalie. Toch was het ook een
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signaal. Nu zie je auteurs als Frank Westerman en Geert Mak furore maken. Die
trekken een heel breed publiek, dat is verheugend.
Aan welke periode doet deze tijd het meest denken als je de literatuurgeschiedenis
overziet?
Er zijn veel redenen om deze tijd te typeren als renaissancistisch, neigend naar
barok. Omdat er tegenwoordig net als toen substantiële wetenschappelijke revoluties
plaatsvinden. Ontdekkingen van compleet nieuwe werelden: de ruimte, DNA, atoomen
snaartheorie. En in relatie daarmee aardverschuivende technologieën: van het internet
tot medische apparatuur waarmee je zonder iemand open te snijden toch kunt opereren.
Totaal nieuwe werelden die zijn opengegaan en een enorme impact hebben. Daar
zijn consequenties aan verbonden waar een schrijversfantasie aardig mee aan de slag
kan. Ik heb pas aan mijn kinderen Antonie van Leeuwenhoek uitgelegd. Het is
ongelofelijk dat mensen tienduizenden jaren over water als water
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dachten en dat opeens wordt ontdekt dat er zoveel leven in voorkomt! De hedendaagse
revoluties in combinatie met de huidige politieke ontwikkelingen roepen
reminiscenties op aan de Renaissance. Het leven op straat wint trouwens ook aan
rauwheid, nog zo'n reminiscentie.
Een conservatief lezerspubliek als het Nederlandse ergert zich evenwel aan
postmodernistische literatuur, waar het primaat van referentialiteit of
waarheidsgetrouwe representatie is losgelaten. Er gebeuren in die literatuur dingen
die volgens dat publiek helemaal niet kunnen. Neem de boeken van Jeanette
Winterson, waar een subject in voorkomt dat in twee tijden tegelijk leeft. Dat is in
de geschiedenis van de literatuur een novum. Je hebt wel de Metamorphosen van
Ovidius, maar dan verandert een wezen van het een in het ander. Een personage dat
zowel in de zeventiende als in de twintigste eeuw leeft, dat is ongekend.
Waarom exploreren Nederlandse schrijvers van nu die ontwikkelingen niet?
Een klein handjevol doet dat wel. Maar het gros van de huidige Nederlandse
literatuur is nostalgisch of reactionair. Ik heb niks tegen Giphart, laat hem z'n gang
gaan. Maar het is iemand die helemaal niks gelezen heeft en die voortdurend denkt
dat wat hij schrijft iets ontzettend nieuws is. Nou, er zit bijna niets nieuws in, maar
dan ook echt niets - en het is stilistisch slecht. Hij treft een publiek dat ook bijna niets
gelezen heeft. En dat is zijn succes. Er wordt meer geschreven en gepubliceerd dan
ooit. Maar de grote thema's worden nauwelijks geëxploreerd. Een van de akelige
dingen aan de Nederlandse literatuur is het vader-zoon complex, men blijft daar maar
op teruggrijpen, tot aan Mak toe (De eeuw van mijn vader). Spiritueel gezien doet
de huidige Nederlandse literatuur me het meest denken aan de Camera Obscura heel aardig, en heel klein.
Ook al is er een handvol interessante auteurs, wij hebben in Nederland geen auteurs
zoals Houellebecq die de nieuwe technieken op literaire wijze exploreren. Misschien
Mulisch een beetje. Maar dat is dan meteen weer zo'n mythische figuur die zijn eigen
wereld schept. Als ik zie wat er in Nederland gepubliceerd wordt denk ik: het is
ontzettend veel van hetzelfde. Het grijpt veelal terug op tamelijk ouderwetse literaire
patronen. Je raakt hier misschien aan een belangrijk Nederlands cultureel patroon.
Wij zijn getraind in het ontwijken van al te gevaarlijke onderwerpen. We moeten
overal omheen lullen, we mogen niet al teveel rechtstreeks adresseren. Maar misschien
is het wel platter. De Nederlandse samenleving heeft na de zeventiende eeuw
eeuwenlang gesluimerd. In die sluimertoestand past opwinding over treinen die niet
op tijd rijden, maar geen verontrusting over het feit dat onze samenleving drastisch
aan het veranderen is. Te veel verontrusting tast de sluimertoestand aan.
Is dat in het buitenland veel beter?
Duitsland blijft nog steeds erg naar binnen gekeerd, gericht op het verleden - ook
al is dat begrijpelijk. In Frankrijk en in de Verenigde Staten, in Zuid-Amerika, in
Hong Kong gebeurt er meer. Ik bepleit bepaald niet dat literatuur journalistiek moet
zijn of louter spiegelend gericht op de problemen van deze tijd. Maar je moet
ontwikkelingen meenemen, een literaire vertaling geven. George Steiner heeft gezegd:
als ik in de Renaissance had geleefd had ik om tafel gezeten met schilders. En nu zit
ik om tafel met de wetenschappers, dat is waar de echte grote dingen worden ontdekt.

Literatuur. Jaargang 20

De Nederlandse situatie is wat dat betreft niet best. Te veel nog het idee dat je elkaar
in de kroeg kunt treffen om daarmee de avant-garde te vormen. Kijk eens om de
hoek, ga 's aan de slag, denk ik dan.
Je noemde de gevolgen van het gebrekkige literatuuronderwijs in Nederland
‘desastreus’. Wat voor studenten heb je in de collegebanken?
Wij kregen en krijgen mensen voor onze neus, ongelooflijk. Vragen we aan
tweehonderd letterenstudenten wie Multatuli is. En wanneer hij leefde. Vijftien steken
een vinger op. Wanneer hij leefde? Dat kan variëren van 1950 tot de middeleeuwen.
Het is schandalig dat het alles zo onwetend en vlak is. Literatuurgeschiedenis is
zonder slag of stoot overboord gegooid in het

middelbaar onderwijs, omdat het niet leuk was. Er is ontzettend veel door de
beleidsmakers kapot gemaakt.
Misschien kunnen mensen wel zonder literatuur.
Ik vind van niet. Literatuurscholing leidt niet tot beschaafdere mensen, dat is niet
zo. Het beste antwoord is dat het leidt tot vorming van een elite (in maatschappelijke
of spirituele zin). Je leidt vijftig mensen op en je zorgt dat vijf van die vijftig iets
bijzonders hebben of kunnen doen. Het loslaten van goed literatuuronderwijs leidt
tot middelmatigheid. Misschien is dat waar de maatschappij op korte termijn behoefte
aan heeft: het gemiddelde. Vandaar ook dat gehamer op aanpassen. Geen
verontrusting a.u.b. Kinderen moeten op alles getest worden, als er iets mis is moet
er meteen een expert op. Omdat zo'n kind gemiddeld moet worden. Maar op langere
termijn is gemiddeldheid de dood in de pot.
Soms slaag je er toch wel in zo'n student om te vormen?
Dan is het alsof je een hongerige hebt kunnen voeden en een dorstige hebt kunnen
laven.
F.W. Korsten, Lessen in literatuur. Nijmegen: Van Tilt, 2002; 352 blz.; € 24,90;
ISBN 907569 781 3.
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Uitgeverij
Alternatief met positivo-gehalte
Er komt een run op Eindbestemming van Thom Lemmons, let maar op. Zijn naam
zal maar weinig literair-geïnteresseerde lezers iets zeggen. Dat ligt anders voor de
schrijver tegen wie hij het opneemt, Ronald Giphart, auteur van Gala, het
boekenweekgeschenk 2003. Eindbestemming wordt gepresenteerd als het alternatieve
‘boekenweekgeschenk’ van het Christelijk Lektuur Kontakt (CLK). Zo'n christelijk
boekenweek ‘actieboek’ (niet gratis, wel spotgoedkoop) bestaat sinds 1987 toen de
bijbelvaste boekverkopers het geschenk van Tessa de Loo, Rookoffer, ongezien in
de ban deden. De protesten vanuit de christelijke branche laaiden in 1995 opnieuw
op, toen Leon de Winters Serenade ter gelegenheid van de ‘vijftigste mei’ cadeau
gegeven werd aan álle Nederlandse eindexamenkandidaten. Veel christelijke scholen
deelden dit geschenk niet uit vanwege woorden als ‘snikkel’, ‘geil’, ‘harde tepels’
en ‘kont’ met bijbehorende verhaalintrige. Bij Gipharts Gala kun je je zonder veel
moeite een soortgelijke reactie voorstellen. Thom Lemmons werk behoort tot een
genre waarin geen onvertogen woord valt en dat een hoog positivo-gehalte heeft.
Het CLK bestaat 25 jaar en verenigt 225 boekhandels en 68 uitgeverijen, slechts 40
procent van de aangesloten winkels doet mee aan de ‘gewone’ boekenweek. Dat het
CLK haar eigen boekenweekcampagne uit eigen zak betaalt, is minder logisch dan
het lijkt. De gewone boekenweekgeschenken zijn immers geschenken uit naam van
de héle branche: de CPNB, die de boekenweek organiseert, wordt voor een belangrijk
deel gefinancierd uit gelden van de Groep Algemene Uitgevers en de
boekverkopersbond, waarin ook de christelijke vertegenwoordigd zijn. Zo betaalt de
christelijke boekenbranche mee aan het kwetsen van haar eigen ziel, en moet ze zelf
dokken voor de pleisters. En dat is toch een beetje als het feestelijk uitgeven van de
gebundelde preken van de imam El Moumni ter gelegenheid van de Gay Pride. Ook
het eigen actieboek heeft al tot splijting en schisma's geleid - laat dat maar aan de
gelovigen over. Een onderwerp als ‘planten in de bijbel’ mocht op geringe weerstand
rekenen, maar het omgaan met kanker en lijden en de rol daarbij van God - zo'n
onderwerp lag moeilijker. Om toch een alternatief te kunnen bieden voor het steeds
literairder wordende gewone geschenk, werd vanaf 1998 het Christelijk Literair
Overleg (CLO) ingeschakeld. Dit is een progressieve stichting gerund door liefhebbers
van christelijke literatuur. Maar helaas, de door hen geselecteerde meer literaire
geschenken, wees de CLK-achterban af als té literair en te weinig christelijk. De
boeken waren te pessismistisch, er kwam homoseksualiteit of incest in voor, of een
verdwaalde vloek. Voortaan kiest het CLK weer voor onversneden biblical fiction.
Volgens het CLK kan dit niet anders, de kloof tussen kerk en cultuur is gegroeid: ‘Dat
ligt ook aan het onderwijs. Er is geen ruimte meer voor kunst en cultuur’, zegt
woordvoerder D.L. Aangeenbrug in het Nederlands Dagblad. Wat moet je daar nu
toch weer van denken. Eerst Serenade boycotten op scholen, dan zelfs de christelijke
literatuur afschaffen, en vervolgens klagen dat de kloof zo groot wordt. Maar spreken
over een kloof is betrekkelijk. Als de CPNB dit jaar de examenkandidaten Gipharts
Gala cadeau zou doen, stak er waarschijnlijk ook een storm van protest op - de
literatuurdocenten wezen Giphart immers massaal aan als vreselijkste auteur, blijkens
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de recente Bulkboek-enquête. Ook voor hen ligt er bij 225 boekwinkels een mooi
alternatief.
LISA KUITERT
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En een hotdog met mosterd
De jaarlijkse boekenweek, die literair Nederland tien dagen lang beheerst, is in
Vlaanderen nagenoeg onbekend. Maar Nederlanders weten dan vaak weer niet van
de Antwerpse boekenbeurs. Twee werelden, twee culturen. Kritisch naast elkaar
gezet.
JOHAN VANDENBROUCKE

Twee culturen? Dat was in maart 2001 de kop van een artikeltje over het Nederlandse
boekenweekgeschenk in De Morgen. Het thema van de boekenweek mocht dan wel
de multiculturele samenleving zijn - ‘Het land van herkomst: schrijven tussen twee
culturen’ - het boekenweekgeschenk was ook dat jaar niet verkrijgbaar in Vlaanderen.
‘En ook niet in Duitsland of Frankrijk,’ reageerde Henk Kraima, directeur van de
CPNB (Collectieve Propaganda van het Nederlandse boek) laconiek. Het
boekenweekgeschenk is een exclusieve uitgave van de CPNB, en niet van de reguliere
uitgever. ‘Je moet de Vlaamse boekvereniging vragen waarom ze niet meedoen,’
stelde Kraima nog, om bemoedigend te besluiten: ‘Meestal komt het boekje een jaar
later toch in een handelseditie op de markt. Dus moeten jullie nog even wachten.’
De Nederlandse boekenweek zegt de Vlaamse lezer weinig tot niets. Ja, de vijf
opstellers en evenzoveel spellers van de literaire bijlagen kunnen het thema benoemen,
en er zijn me ook twee bibliomanen bekend die onderling afspreken wie dit jaar naar
Holland trekt om het boekenweekgeschenk te bemachtigen. Omdat de Vlaamse
boekenmarkt nu eenmaal vanuit de Amsterdamse grachtengordel gedirigeerd wordt,
valt het ook op in de aanbiedingen. Maar of het thema liefde, god of de dood is, geen
Vlaming die het ene moer kan schelen, behalve misschien een cynische boekverkoper
die tijdens het bladeren in de aanbiedingsfolders vaststelt dat de Nederlandse uitgevers
zich in alle bochten wringen om toch maar zoveel mogelijk uitgaafjes te linken aan
het thema.
Ook het mythische boekenbal laat de Vlaming vrijwel onberoerd. Goed voor een
ironisch krantenstukje - Mulisch te kijk, altijd leuk - maar niet om erbij te zijn. Dàt
kan toch alleen maar de ambitie zijn van gefrustreerde scribenten en would be's. Toch
vond vorig jaar het eerste Vlaamse boekenbal plaats. Initiatiefnemer Luc Huybrechts
liet in de promo-interviews niet na te vermelden dat hij het jaar voordien als een van
de schaarse Vlamingen op het Amsterdamse boekenbal ‘toegelaten’ was.
Zelf vond ik het best leuk, dat Vlaamse boekenfeestje, maar de media bleken
achteraf veeleer teleurgesteld. ‘Geen bal aan het boekenbal’, titelde De Morgen,
terwijl in De Standaard stond: ‘Een beschaafd feestje voor het boekenvak.’ Tot
ontgoocheling van de uitgerukte televisieploegen was er weinig glamour, weinig fuif
ook, en vooral weinig bekende schrijvers. Geen Claus of Brusselmans, wel veel
radio- en krantenmensen, uitgeversknechten en marketingsmeisjes. Hier en daar een
verdwaalde lezer die ontredderd rondliep.
Het bal was de afsluiter van de Literaire Lente, een poging om een beetje
boekenweeksfeer in Vlaanderen te creëren. In 2001 begon de Literaire Lente als een
weinig succesvolle actie van enkele uitgevers om in het voorjaar de literatuur extra
te promoten. In 2002 nam Boek.be - de overkoepelende vereniging van het boekenvak
- de organisatie over.
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Voor het eerst was er ook een Vlaams Boekenweekgeschenk. Op initiatief van
Cultuurminister Bert Anciaux werden van de roman Vuur van Bart Koubaa - winnaar
van de Vlaamse debuutprijs - twintigduizend exemplaren weggegeven. Gratis, deels
verspreid via de boekhandels, deels door allerlei acties. Vijfduizend exemplaren
werden op een vroege ochtend uitgedeeld aan treinreizigers, die door het opspelden
van een badge duidelijk konden maken dat ze met medereizigers over het boek wilden
discussiëren. Deze actie lijkt niet meteen navolging te krijgen. Een duurzaam resulHet boekenweekgeschenk was ook dat jaar niet verkrijgbaar in
Vlaanderen. En ook niet in Duitsland of Frankrijk...
taat is alvast dat Vuur tweedehands nauwelijks nog iets waard is.
Vlaanderen en leescultuur, het blijft een moeilijke verhouding. De modale Vlaming
neemt de titel van het boekenprogramma destijds met Martin Ros meestal nogal
letterlijk: ‘Ik heb al een boek.’ In 1993 schreef
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dezelfde Ros in de inleiding op het Vlaanderennummer van Maatstaf: ‘Nergens
zoveel lust om te leven en lust om te lezen als in Vlaanderen. Nergens ook zo'n
fantastische jaarlijkse totaalboekenmarkt als de Vlaamse boekenbeurs waarop men
het complete Vlaamse volk boodschappentassen vol boeken ziet aanschaffen voor
een nieuwe lange leeswinter. Dit is zo'n prachtig gezicht! Wat gefascineerd was ik
ook toen ik voor het eerst, verbaasd over zoveel boeken en fondsen waarvan ik nog
nooit had gehoord, om de zoveel minuten door de microfoon de namen hoorde van
auteurs die ergens op 'n standje signeerden. De ene fantastische nieuwe naam na de
andere! Niet alleen las heel Vlaanderen zich suf, bewees de beurs me, het schrééf
zich ook suf en ik wist er nauwelijks van!’
Nederlands, weliswaar rossiaans, enthousiasme voor de Antwerpse boekenbeurs,
Vlaanderens eigenste boekenweek of -tiendaagse, jaarlijks tijdens de eerste dagen
van november. Ook Marc Reynebeau vermeldt het fenomeen in De pasvorm van de
goede smaak. Maar wel op een andere toon, Reynebeau is dan ook een Vlaming.
‘Nee, Vlaanderen is absoluut niet bookish,’ stelt hij. Ondanks de toegenomen
mediatisering blijft de literatuur in Vlaanderen een marginaal bestaan leiden:
‘Signeersessies in boekhandels lokken geen volkstoeloop, thema's van boekenweken
stuiten slechts op onverschilligheid. Boeken (let wel, niet: de literatuur) zijn slechts
tien dagen per jaar populair, op de Antwerpse boekenbeurs, die ook altijd op veel
mediabelangstelling mag rekenen. Daar komen alle uitgevers en importeurs hun
aanbod op een soort jaarmarkt tentoonstellen. En vooral verkopen, want voor veel
beursgangers vervangt de jaarlijkse tocht naar het Antwerpse Bouwcentrum het
bezoek aan de boekhandel. Kunnen ze weer een jaartje verder.’
De boekenbeurs vindt plaats in het Antwerpse Bouwcentrum, dat tevens gebruikt
wordt voor het voedingsalon, vakantie- en andere handelsbeurzen. In 2002, de
zesenzestigste editie, werd opnieuw een record gebroken: 175.366 bezoekers.
Betalende bezoekers - de algemene toegangsprijs is 5 euro - die dus geld uitgeven
om te kijken welke boeken ze eventueel willen kopen. Op drukke dagen trekt de
boekenbeurs twintigduizend mensen, in de warme zalen is het meestal drommen om
iets van het uitgestalde aanbod te kunnen zien. Wat al die bezoekers komen zoeken?
De Morgen vroeg het zich ook af: ‘Boeken, allicht, maar die vind je ook in de
boekhandel, een plek die gratis te betreden is, maar wonderlijk genoeg veel minder
populariteit geniet.’
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Gepolst naar zijn tevredenheid over het succes antwoordde René van Loon,
directeur van de organisator Boek.be: ‘Ik zal pas echt tevreden zijn als het effect van
deze boekenbeurs ook nazindert in de boekhandel.’ Daarmee verwees hij naar de
paradox van het Vlaamse boekenvak: de boekhandel heeft het moeilijk - jaarlijks
verdwijnen meerdere zelfstandige boekhandels - maar de boekenbeurs floreert.
Dit is beschaving! Beschaving die niets te maken heeft met elitarisme.
De nieuwe cultuurminister Paul van Grembergen toonde zich tijdens een bezoek aan
de beurs alvast heel opgetogen: ‘Dit is beschaving! Beschaving die niets te maken
heeft met elitarisme. Want de Boekenbeurs is de ontmoetingsplek voor
boekenliefhebbers uit alle lagen van de bevolking.’ Kritischer klonk Majo de
Saedeleer, directrice van het Centrum voor Jeugdliteratuur, in De Morgen: ‘De
boekenbeurs is voor velen wellicht een excuus om voor de overige 355 dagen geen
boek meer vast te pakken.’ Volgens haar speelt vooral de groepsgeest een rol. Zo
meent ook schrijver Erwin Mortier: ‘Vlamingen verplaatsen zich bij voorkeur en
bloc. Of ze zich naar de Boekenbeurs, het Autosalon of Zuid-Frankrijk verplaatsen
is van ondergeschikt belang.’ Jeugdschrijfster Anne Provoost denkt dat het ‘de
ambiance’ is: ‘Mensen houden er bovendien van om schrijvers in levenden lijve te
zien. Ik kan me de kick daarvan moeilijk voorstellen, maar volgens mijn uitgever
werkt het wel zo.’
Volgens Mark Eyskens, politicus én op de beurs signerend schrijver, komt het in
de eerste plaats door ‘het kolossale aanbod. In geen enkele boekhandel vind je 70.000
titels. En dan is er uiteraard ook nog de evenementswaarde: mensen ontmoeten, een
taartje eten...’ Typisch Vlaams, zoals ook uitgever Harold Polis het samenvat: ‘De
Beurs is een braderie waar alles te krijgen is: van het Verzameld Werk van Willem
Elsschot tot een hotdog met mosterd.’
JOHAN VANDENBROUCKE IS COLUMNIST BIJ DE MORGEN.
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Het tweede boek
Wat betekent het voor een schrijver om na alle belevenissen rondom de eersteling
te werken aan de opvolger? Deze keer de overwegingen van Aristide von
Bienefeldt (1964).

Aristide von Bienefeldt
Aristide von Bienefeldt debuteerde begin 2002 bij Meulenhoff met de roman
Bekentenissen van een stamhouder. De auteursnaam is een pseudoniem en daarbij
de naam van de protagonist; de auteur treedt niet in de openbaarheid, er is geen foto
van hem bekend en hij is alleen per e-mail te bereiken. Deze mystificatie heeft tot
grote verwarring geleid onder de recensenten. Had Grunberg niet al eerder bejubeld
werk gepubliceerd onder de naam Marek van der Jagt? Von Bienefeldt heeft in
Tijdschrift Schrijven laten weten dat hij ertoe is overgegaan de dames en heren die
zijn roman hebben onderworpen aan hun literaire meetlat, in te delen in twee
groeperingen: zij die geloven dat hij een alter ego van Grunberg is en zij die dat niet
geloven. Er zijn ook twijfelaars die Aristide von Bienefeldt bestookten met mails
omtrent zijn anonimiteit en drijfveren alvorens over te gaan tot publicatie van hun
bevindingen. Het moge duidelijk zijn: Bekentenissen van een stamhouder en de
auteur ervan hebben veel stof doen opwaaien. De roman is volgens de flaptekst ‘het
relaas van een jongeman die rond de milleniumwisseling aan de zelfkant van Parijs
en Londen opgejaagd wordt door een onstilbare seksuele honger’ en handelt over
zijn zenuwinzinking waarvan de gevolgen worden bestreden met Eropax, zijn
voortkomen uit een aristocratisch geslacht van moeders kant en een boerenfamilie
van vaders kant, de angst voor en het verlangen om te sterven, seks in het algemeen
en seks met heren in het bijzonder, en daardoor ook juist over de liefde. Bekentenissen
van een stamhouder werd wisselend besproken, al is het maar omdat de lat vanwege
de mystificatie zo hoog werd gelegd. De een noemde het boek ‘een niemendalletje’,
een volgende had het over ‘Grunberg-achtige hilarische scenes’, weer een volgende
wilde het geen ‘tijdverlies’ noemen maar ‘evenmin een verrijking’ en een laatste
vond dat er juist veel plezier aan het boek viel te beleven, ‘al is het maar door de
dolkomische voorspelbaarheid waarmee werkelijk ieder contact dat Aristide meteen
andere man heeft, ontaardt in een seksscène.’ Von Bienefeldts tweede roman is bijna
klaar.
‘Al tijdens de correcties van Bekentenissen van een stamhouder ben ik begonnen
aan Een beschaafde jongeman. Misschien vreesde ik dat de trance waarin ik me
bevond toen ik mijn eerste boek schreef onderbroken zou worden. Het is een druk
van binnenuit geweest. Meulenhoff legt me niets op en laat me volkomen vrij. De
publicatie van Een beschaafde jongeman is aangekondigd voor mei 2003, maar ik
heb mezelf geen deadline opgelegd. Ik werk snel en gestadig totdat het moment komt
waarop ik denk dat het aan de uitgever gepresenteerd kan worden.
Ik heb voor anonimiteit gekozen om redenen die slechts mezelf aangaan en waar
ik derhalve niet veel over wil zeggen. Wat ik wel zeggen wil is dat het uiteindelijk
om het product gaat en dat de maker zoveel mogelijk op de achtergrond dient te
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blijven - vanwege het gevaar dat er teveel aandacht aan de schrijver gegeven wordt
en te weinig aan het boek. De wijze waarop mijn boek gepresenteerd werd, was
geheel mijn eigen keuze en ik heb me hiertoe door geen enkele andere schrijver laten
inspireren - dit in tegenstelling tot hetgeen de dames en de heren critici veelvuldig
hebben geïnsinueerd. Wat de anonimiteit voor het tweede boek betekent, dat valt
nog te bezien. Tot nu is er niets veranderd: ik arbeid in alle rust, lever mijn boek af,
dan volgen de correcties, drukproeven en tenslotte de publicatie. De publiciteit
rondom mijn debuut is wel een bevestiging geweest dat ik door moet gaan met dat
wat ik altijd heb willen doen - en dat is schrijven. Een zeer concreet effect is dat ik
niets anders meer doe dan het schrijven van fictie. En dat was eerder niet het geval.
Het lezen van een recensie over je eigen boek heeft een voyeuristische kant: een
onderdeel van jezelf dat je maandenlang met niemand gedeeld hebt, wordt plotseling
publiek bezit. Je kunt het vergelijken met een kind dat op zichzelf gaat wonen - je
hebt je best gedaan er iets van te maken maar op een bepaald punt moet je het loslaten,
dan vliegt het op eigen vleugels en treedt er een verwijdering op. Recensies zijn
voornamelijk een schakel in een systeem dat ik beschouw als een professioneel spel
- ze raken me niet of nauwelijks, behalve als er onjuistheden gedebiteerd worden of
als er gedachten in mijn hoofd geplant worden die de mijne niet zijn. Ik zal dadelijk
aan een derde boek beginnen-wat de recensenten doen is hun zaak. In geen geval
ben ik nu anders gaan schrijven. De persoonlijke schrijfstijl is het resultaat van een
jarenlange ontwikkeling.
Net zoals het tijd in beslag neemt om een bepaalde smaak voor kleding of
eetgewoontes aan te leren, duurt het lange tijd voor je op een wijze van uitdrukken
stuit die het beste bij je past. En hoe langer de zoektocht geduurd heeft, hoe zekerder
men is van het resultaat - en dan laat je je niet snel van de wijs brengen. Tot nu toe
heeft geen enkele criticus mij kunnen overtuigen dat ik welke verandering dan ook
in mijn stijl zou moeten overwegen. Het schrijven van boeken is niet bepaald een
vetpot, maar ik laat me niet uit het veld slaan. Het gaat erom mijn vak uit te oefenen
en ik ben bereid veel op te offeren om mijn doel te bereiken. Ik heb geen vaste
verblijfplaats; ik leef bij de gratie van familie en vrienden. Ik zei al: het gaat om mijn
boek, niet om mij...Ik besef meer en meer dat schrijven uiterst vermoeiend is. En
dan bedoel ik: vermoeiend voor de geest. Dit is een aspect dat ik niet heb kunnen
voorzien, maar wel een aspect waar ik rekening mee dien te houden als ik aan een
derde boek begin. Bij tijd en wijle voelt mijn hoofd als een uitgeperste citroen. De
wil tot presteren is er, volop zelfs, maar de mogelijkheden van de geest zijn soms
angstaanjagend eindig.’
COR VOS
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Boon als breuklijn 50 Jaar De Kapellekensbaan
Ernst Bruinsma
Sedert een drietal jaren reiken de VRT en (de lezers van) De Standaard jaarlijks de
Kastar-trofee uit voor de meest markante persoonlijkheid in Vlaanderen. De verkiezing
wordt voorafgegaan door een redelijk intensieve reclamecampagne. Dit jaar liet de
VRT haast dagelijks een clip zien waarin Boon werd opgevoerd. De tekst ging ongeveer
als volgt: ‘Als we in 1953 zouden leven was dit zonder twijfel de meest markante
Vlaming van het jaar: Louis Paul Boon, auteur van het in 1953 verschenen
meesterwerk De Kapellekensbaan.’
Boon is overgebleven. Hij was de grootste Vlaamse schrijver en is dat
nog steeds
Hoe sympathiek deze actie ook mag klinken, ze berust natuurlijk op een misverstand
want Boons beroemdste boek werd pas mettertijd als meesterwerk erkend. Pas in de
jaren zestig kwam de erkenning van zijn bijzondere status als schrijver goed op gang.
Tot 1979, het jaar van Boons overlijden, gingen ‘slechts’ 42.500 exemplaren van
zijn nu meest befaamde boek over de toonbank. In 2003 zijn er in totaal 30 drukken
verschenen.
De totale oplage bedraagt bijna 140.000 exemplaren. Vanaf 1970 is men bovendien
begonnen met het vertalen van De Kapellekensbaan en sedertdien verscheen het boek
in acht talen. De meest recente vertaling is die in het Frans uit 1999, door Marie
Hooghe: La route de la Chapelle. In het buitenland is Boons werk steeds goed
ontvangen.
In de bekende reeks ‘Het beslissende boek’ van NRC-Handelsblad zei Jeroen
Brouwers over Louis Paul Boon: ‘In zijn tijd werden schrijvers als Ruyslinck en
Vandeloo de groten gevonden en dat blijken ze geen van beiden geweest te zijn.
Boon is overgebleven in de Vlaamse literatuur. In de tweede helft van de twintigste
eeuw was hij de grootste Vlaamse schrijver en hij is het nog steeds.’ Brouwers is
evenwel een van de zeer weinige Nederlandse schrijvers die regelmatig zijn
bewondering voor Boon op eloquente wijze heeft verwoord. De jongste generaties
Nederlandse schrijvers lijken zich doorgaans niet veel gelegen te laten liggen aan de
zogenaamd onbeschaafde, rauwe en groteske Boon. Dit in tegenstelling tot de jonge
generatie schrijvers in Vlaanderen.
Men zou zelfs kunnen beweren dat de breuklijn tussen de Nederlandse en de
Vlaamse literatuur ten dele gelijkloopt met het verschil in waardering voor de schrijver
van het tweeluik De Kapellekensbaan en Zomer te Ter-Muren. Vlaamse schrijvers,
jong en oud, tonen zich bij herhaling schatplichtig aan Boon. Tom Lanoye (‘de meest
relevante schrijver van de Lage Landen’) loopt daarin voorop. Met zijn monstertrilogie
staat hij nadrukkelijk in de faction-traditie van De Kapellekensbaan: ‘Ik heb een
soort niemandsland opgezocht tussen een roman pur sang en een sleutelroman. [...]
Het was niet de bedoeling letterlijk uit te leggen hoe België in elkaar zit, ik wilde
eerder een klimaat voelbaar maken. Deze boeken zijn geen bijsluiter bij een land,
eerder een soundtrack bij een land’ zo beweerde hij enkele maanden geleden nog in
een vraaggesprek met De Groene Amsterdammer. Geen wonder dat Lanoye in
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Nederland veel minder waardering geniet dan in Vlaanderen. Tal van andere jonge
Vlaamse schrijvers van zeer uiteenlopende aard besteedden de afgelopen jaren
aandacht aan Boons oeuvre: Jeroen Olyslaegers in Open gelijk een mond, Bob van
Laerhoven in zijn roman Tantra en de eenzame man, Koen Peeters in Acacialaan en
voorts de in Nederland eveneens nauwelijks bekende Dimitri Verhulst.
Het jubileum van Boons steady seller van internationale allure wordt niet uitvoerig
gevierd. En het is ook niet tot een verfilming gekomen. Regisseur Robbe de Hert

heeft die ambitie meerdere malen geuit, maar de plannen ketsen telkens af op de
complexiteit van het boek. Het belangrijkste is natuurlijk dat de roman in een gedegen
uitgave beschikbaar blijft voor toekomstige lezers. In september verschijnt bij De
Arbeiderspers als 31e druk een jubileumeditie, samen met een boekje van Boons
biograaf Kris Humbeeck van het L.P. Booncentrum (Universiteit Antwerpen) over
de ontstaansgeschiedenis van De Kapellekensbaan.
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[Schrijver & straat]

Onze vaderlandse auteurs gaven hun naam aan ontelbare straten in België en
Nederland. Literatuur speurt en keurt. Herkennen we de geest van de schrijver?
Aflevering 2: de Amsterdamse P.C. Hooftstraat.

Hoe vrolijk is degeen die dankbaarlijken leeft
‘Een Nederlandse schrijver, uit zestien-honderdzoveel?’ De serveerster in caffe PC
weet best wie Pieter Cornelisz. Hooft was. Haar collega's inmiddels ook, nadat ze
hen er voorzichtig op had moeten wijzen dat er met het adres op de bonnetjes - PC
Hoofdstraat - iets niet klopte.
De P.C. Hooftstraat kent iedereen in Amsterdam, en ver daarbuiten. Maar de
meeste bezoekers zeggen de naam eerder te associëren met dure merkkleding dan
met oude literatuur.
De winkelroute ten zuiden van het centrum beloopt er slechts drie blokken, maar
geldt samen met de Van Baerlestraat als de absolute toplocatie voor internationale
modehuizen: Gucci, Armani, Ralph Lauren, evenals de vaderlandse ontwerpers Edgar
Vos, Frans Molenaar en Mart Visser hebben er hun vestigingen. Voor wie geld heeft
en zich daar niet voor schaamt, vormt een bezoekje aan ‘de PC’ een vast onderdeel
van de zaterdagmiddag. Rond een uur of vier ontstaat voor de kruising met de Van
Baerlestraat een bijna permanente colonne auto's, variërend van een frivool
sportmodelletje tot een dikke jeep. Nieuw, duur en zwartgelakt, de kofferbak juist
bijgevuld met een paar onmisbare kledingstukken.
Voorzover ik mij een voorstelling kan maken van de persoon van Hooft, vermoed
ik dat hij zich hier best had thuisgevoeld. Zelf was hij een telg uit een bemiddelde
familie, al was die nog maar juist tot aanzien gekomen toen zijn vader een
bestuursfunctie verwierf. ‘Nouveau riche’ zou je het nu noemen.
Geld is niet het favoriete thema van Hooft, die het liever over de liefde heeft. Maar
daarbij speelt een verschil in (wel)stand soms een grote rol. In het toneelstuk Warenar
draait alles om een voorgenomen huwelijk tussen een rijkaard en de dochter van de
vrekkige weduwnaar Warenar, die in het geniep een pot met goud bewaart om geen
bruidsschat voor zijn dochter te hoeven betalen. Het einde van het liedje is dat hij
zijn goud weggeeft en zich daarmee verlost van een grote druk. Als we dit kunnen
samenvatten in de uitdrukking ‘geld moet rollen’, dan wordt de les van Warenar in
deze straat gretig gepraktizeerd.
Maar rijkdom is bij Hooft niet zonder meer positief. In het herdersspel Granida
verkiest de titelheldin, een rijke prinses, het eenvoudige landleven van de herders
boven de weelde van het hof. Dat doet ze niet alleen uit blinde liefde, maar omdat
ze ervan overtuigd is dat de lieflijke natuur de mens meer glans kan verlenen dan
het gepronk met ‘prinselijke kleden’.
En als ik tussen mijn oogharen kijk, denk ik ook dat ik het zie: de P.C. Hooft
wemelt van de Granida's. ‘Fashion victims’ die dag in dag uit in kleding, wonen,
eten en uitgaan de laatste trends volgen - maar in alle stilte soms dromen van een
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idyllisch boerderijtje op het platteland, met een gans, een ezel en vette klei tussen
hun blote tenen.

Granida's lofzang op het landleven weerspiegelt een verlangen naar ‘nobele’ eenvoud
en puurheid, die zij aan het hof met al zijn conventies mist. Maar het landleven staat
bij Granida ook voor een soort permanente vakantie. Wat haar vooral tegenstaat aan
de overdaad van het hof is dat die leidt tot lusteloosheid:
Ach, gelukkige rust der licht-vernoegde zielen,
Die nijd noch spijt des hoofs versteurt haar zoete vreê,
Wiens zorgen wijder niet en weiden dan haar vee!
De lusten daar zich 't hof met moeiten om beslommert,
Werpt u nature toe en is voor u bekommerd;
Gij trekt door honger en door dorst uit drank en spijs
De lust, van 't hof gelokt door zoveel lekkernijs:
Het hof door drinken dorst, en honger zoekt door 't eten
En jaagt de lusten voor, u zijn ze toegesmeten;
't Lustzoekend hof ontvliên de lusten daar 't om slooft,
Gij volligt de natuur, wij zien haar over 't hoofd.
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En iedereen die van kamperen houdt, zal dit beamen: op vakantie is de lucht frisser,
de slaap dieper, het eten lekkerder en de seks beter. Op nummer 89-91 wordt een
winkelpand verbouwd voor een nieuwe huurder. Als ik de ondernemer was, dan wist
ik het wel. Wat de P.C. Hooftstraat nodig heeft, is een buitensportzaak.
SASJA KOETSIER
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Jheronimus Bosch, Tuin der Lusten-triptiek, rechterbinnenluik (Madrid, Prado)
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Stemmen uit het hiernamaals
‘Vannacht was ik uit de dood opgestaan,’ begint een gedicht van Eva Gerlach. Doden
die tot de levenden spreken, dat kan in de literatuur. Sterker, de literatuur zit vol
verhalen over mensen die zijn teruggekeerd uit het dodenrijk en van stemmen die
vanuit de andere wereld tot ons spreken. (En niet alleen in de sfeer van spiritische
seances en bijna-dood-ervaringen.)
Jezus, Orpheus en Dante zijn de bekendste (en invloedrijkste) reizigers naar het
dodenrijk. De bijbel zelf geeft niet veel prijs over de tijd tussen Christus' sterven en
zijn opstanding, maar gelukkig vullen andere verhalen dat gemis. Volgens een
apocriefe, wijdverbreide traditie heeft Jezus van Nazareth de hel bezocht. In het
Middelnederlandse Vanden levene Ons Heren ontmoet hij daar Adam, Abraham en
Jacob, en hij bevrijdt ze uit de duistere ellende. Orpheus kwam ook terug, maar
minder succesvol. Zijn trieste verhaaal, het mooist opgeschreven door Ovidius, vertelt
hoe hij naar de onderwereld afdaalde om zijn geliefde Euridice terug te halen. Met
zijn betoverende stem wist hij de goden te vermurwen, maar zijn geluk was van korte
duur. Het verslag dat Dante Alighieri schreef over zijn tocht door hel, vagevuur en
paradijs is de uitvoerigste en mooiste reisgids voor de andere wereld ooit geschreven.
Vooruitlopend op een boekenweek rondom de dood wagen wij ons alvast in het
voetspoor van Dante en de anderen in de wereld van de doden. Tondalus hellevaart
in de ogen van Jheronimus Bosch en het bijzondere verhaal van de middeleeuwse
non Jacomijne Costers krijgen in dit dossier de aandacht die ze verdienen. De verlichte
burger uit de achttiende eeuw luisterde graag naar pratende doden. Maar ook de
recentere Nederlandse literatuur komt aan bod met romans van Vestdijk en Lanoye.
Regelmatig duiken verhalen op over kunstenaars die via een medium hun laatste
werken tot ons doen komen. Vooral componisten zijn in deze sector actief; menig
opus postuum is in hun schoenen geschoven. De redactie heeft geprobeerd via een
dergelijk medium in contact te komen met de groten uit de Nederlandse letterkunde.
Zou Nijhoff nog één gedicht willen afstaan? Nescio nog één verhaal? Onze pogingen
em dergelijke stemmen uit het hiernamaals tot spreken te brengen leverden slechts
een enkel woord: ‘Slaap je?’. Waarschijnlijk ontbrak het ons aan vertrouwen en
geloof om meer te vernemen.
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Rudi van der Paardt
Van twee kellners, de dingen die voorbijgaan: Vestdijks reis naar
het einde der tijden
Simon Vestdijk schreef tussen 1940 en 1948 aan De kellner en de levenden. Het is
een knap geschreven en humoristisch boek over het laatste oordeel in een moderne
wereld. In de ogen van lezers én critici hoort het bij zijn heste werken. Jaren later
ging Vestdijk met Bericht uit het hiernamaals op herhalingsoefening. Het bleek een
mislukking.
Toen Menno ter Braak in februari 1940, dus enkele maanden voor zijn dood, zijn
kritieken op het werk van Simon Vestdijk tot een kleine monografie De
Duivelskunstenaar had omgewerkt, kwam hij met een kenschets van zijn motieven,
die bepaald opmerkelijk mag heten. Over zijn Forum-genoot en vriend schreef hij
namelijk:
Al zijn gedichten, romans, novellen en zelfs essays draaien om hetzelfde
middelpunt: dood, angst en jeugd. (...) Zij zijn geen symbolen van een
voortschrijdende ontwikkeling (...) maar zij beschrijven steeds weer kringen
om de geheimzinnige macht, die onderworpen moet worden door er
herhaaldelijk magische cirkels om te trekken: ‘Vade retro, satanas’.
Het bijzondere van deze ordening van Vestdijks oeuvre in de jaren dertig, dat toch
al uit twintig titels (!) bestond, is niet alleen dat wij Ter Braaks opvattingen nog
steeds zeer wel kunnen onderschrijven, maar zelfs dat zij óók van kracht zijn voor
zijn vele teksten uit de volgende decennia, met een totaal aantal titels van meer dan
tachtig. We moeten er alleen nog een motief aan toevoegen dat pas in de jaren vijftig
zichtbaar werd: dat van de vriendschap. Eigenlijk kunnen we alleen al aan de titels
van Vestdijks gedichten en proza die obsessie met één van deze motieven of een
combinatie ervan aflezen. Ik noem in chronologische volgorde en in het vertrouwen
dat men de symboliek herkennen zal de novelle De zwarte ruiter (1940), de apart
uitgegeven gedichten ‘De doode zwanen’ en De uiterste seconde (1944), de
dichtbundel Thanatos aan banden (1948), het met de romanist S. Dresden geschreven
boekje over de detectiveroman Marionettenspel met de dood (1957); de roman De
filosoof en de sluipmoordenaar (1961), Bericht uit het hiernamaals (1964) en De
onmogelijke moord (1966). Voeg daarbij dat de drie Griekse romans (1941, 1952,
1962), evenals de enige Romeinse roman uit het werk van Vestdijk, het vooroorlogse
De Nadagen van Pilatus (1938), een bijna niet meer te tellen aantal doden laten zien
en ons getuige doen zijn van de meest afschuwelijke moorden, en we kunnen de
stelling aan dat géén auteur uit de moderne Nederlandse letterkunde de confrontatie
met de dood, in allerlei gedaanten, zozeer gezocht heeft als ‘de kluizenaar van Doorn’.
Ik noemde zojuist de Griekse romans, die zo vele doden kennen. Vestdijk heeft
hierin, net als in enkele andere werken zoals zijn novellistisch meesterwerk De bruine
vriend (1935), een beeld gegeven van de antieke
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onderwereld, die zich kenmerkt door de ligging (ondergronds), aanwezigheid van
rivieren, een veerman (met boot) en een vervaarlijke hellehond, liefst met drie koppen.
Niet alle ingrediënten zijn altijd aanwezig: zo wordt voor de veerman wel een
taxichauffeur gekozen (Ivoren wachters, 1951; Een moderne Antonius, 1960), maar
in het middendeel van De verminkte Apollo, dat zich afspeelt in de onderaardse kerker
van Corinthe, is de ‘echte’ Hades toch duidelijk herkenbaar. Een tegenhanger van
deze Griekse roman, waarin de klassieke onderwereld wordt vermengd met moderne
attributen is De kellner en de levenden, door Vestdijk enkele maanden na de inval
van de Duitsers begonnen, in de zomer van 1948 voltooid en het jaar daarop
gepubliceerd. Het is in het oeuvre van Vestdijk bepaald geen modaal boek: het is,
gezien het grote aantal herdrukken in vijftig jaar, het op één na populairste boek bij
de lezers geworden en is ook in de contemporaine kritiek alsmede in latere studieuze
beschouwingen met bewondering en respect bejegend. Daarover straks meer, eerst
een korte schets van de inhoud van de roman.

Anonieme stad
De handeling speelt zich af in een anonieme stad (er zijn duidelijk herkenbare
Amsterdamse locaties, maar realisme is kennelijk niet beoogd), in een niet nader
aangegeven tijd (jaren dertig, waarschijnlijk), tussen zonsondergang en de daarop
volgende zonsopgang. De personages worden geleidelijk aan ons voorgesteld. Het
zijn elf bewoners van hetzelfde flatgebouw (die elkaar kennen van naam en soms
nog wat meer dan dat, maar in wezen vreemden voor elkaar) en één toevallige
bezoeker: een winkelknecht die bij zijn patroon op bezoek was. Het zijn acht mannen
en vier vrouwen, met verschillende educatie en levensovertuiging, onder wie een
dominee, een journalist, een onderwijzeres, een tandarts van protestantse huize, een
katholieke schoenverkoper met zijn vrouw en zieke zoon. Vestdijk karakteriseert
hen onder meer door hun verschillend taalgebruik, een sterk staaltje vakmanschap.
De twaalf worden naar een touringcar geleid, zonder commentaar, en vervolgens
door een uitgestorven centrum naar een grote bioscoop gebracht.
Tijdens de rit worden vermoedens geuit omtrent de toedracht van deze zonderlinge
reis: een stunt van de bioscoopdirectie, een studentengrap, een opstand van
krankzinnigen, een gemeenschappelijke droom. In het bioscooptheater worden zij
via aanwijzingen per luidspreker naar een lift geleid, die hen in allerlei richtingen,
horizontaal en verticaal, vervoert. Te voet verder gaand komen zij
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op een reusachtig stationsemplacement. Als ‘bijzondere gevallen’ worden zij verwezen
naar een wachtkamer. Hier worden zij vriendelijk ontvangen door een kleine kellner,
terwijl een zwaarlijvige oberkellner hen hooghartig negeert en het kennelijk met deze
behandeling van zijn collega niet eens is. De vriendelijke kellner schenkt wijn voor
de twaalf in, die om water hebben gevraagd. Hij zegt bovendien: ‘ik zeg altijd maar:
laat de kinderkens tot mij komen.’ (p. 73). Inmiddels hebben zich vreemde zaken
voorgedaan: de zieke jongen, Wim Kwets, heeft tot zijn onuitsprekelijke vreugde
zijn gestorven hond teruggevonden, alle klokken zijn van hun cijferwerk ontdaan,
de tandarts Van Schaerbeek is zijn horloge kwijtgeraakt. Er is dus geen tijd, er is
blijkens de tocht geen normale ruimte, de goede kellner verandert water in wijn. Dit
moet, en de eerste die dat opmerkt is de onmiskenbaar leidende figuur van de groep,
mevrouw Schokking, het laatste oordeel zijn. Eén ding is vreemd: de twaalf zijn niet
dood, althans niet naar hun stellige overtuiging, ze zijn nog in leven - het waarom
weten zij voorlopig niet. Ook de functie van de kellners is hun nog lang onduidelijk.
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Vestdijk in 1947

Van seconde tot seconde
Wat ook de lineaire lezers met enige kennis van de christelijke leer zullen vermoeden
- en dat waren er vijftig jaren geleden ontegenzeggelijk veel meer dan thans - gebeurt
ook. Nadat de twaalf begonnen zijn tegenover elkaar hun wandaden op te biechten
- het meest indrukwekkend is de biecht van de homoseksuele acteur Haack van
Rheden die-een jonge actrice, op hem verliefd, tot zelfmoord heeft gedwongen blijken de goede en de slechte kellner in deze wachtkamer voor hel of hemel, geen
anderen te zijn dan Christus en Satan. De laatste zet zijn ‘eigen leger’ in:
vreemdsoortige monsters op het perron die de wachtkamer wellicht gaan bestormen.
De goede kellner wijst - hoe symbolisch - hun een vluchtweg door een luik in de
vloer achter het buffet. Zij waden in de onderaardse ruimte door een bloedmoeras
en komen dan in een ruimte. Hier treffen zij de zwaarlijvige kellner Leenderts, met
dieren-monsters rond zijn troon. Hij schildert hun de vreselijkste folteringen die in
de hel te wachten staan. Alleen vervloeking van God en het bestaan kan hen redden.
De twaalf zijn (onverwacht) standvastig en weigeren op de chantage in te gaan.
Leenderts speelt zijn laatste troef uit: hij toont hun de goede kellner, gekruisigd, en
vraagt wie, bij het zien hiervan, God niet zal vervloeken. Er komt geen antwoord:
op hetzelfde moment wordt Leenderts weggeroepen om elders dienst te doen. Zijn
troon wankelt, letterlijk en figuurlijk. Zijn macht is gebroken: de twaalf zoeken en
vinden de uitgang en ondergaan vervolgens een catharsis, hier in de zin van
zelfacceptatie. Voor het flatgebouw zien ze de goede kellner. Hij legt uit wat hun is
overkomen: op grond van een weddenschap met de Heer heeft hij het twaalftal
beproefd op hun standvastigheid. Nu zij God en het leven niet vervloekt hebben,
heeft hij hen veroordeeld en begenadigd om verder te leven. Het laatste oordeel vindt
niet plaats na de dood, maar van seconde tot seconde in het leven, elk ogenblik. Ten
slotte vertrekt de kellner met de hond, ook met Wim Kwets, die toestemming krijgt
bij de hond te blijven. De laatste regels zijn van een ontroerende schoonheid:
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Toen zij het plein overstaken, omspeeld door de frisse rivierwind, liep de
kellner in het midden, de hond links, de jongen rechts. Zo liepen zij voort,
zonder naar elkaar te kijken, en er was enige afstand tussen de drie
gestalten, die door de duisternis der ontwakende stad werden verzwolgen,
zo snel, dat het een mirakel had kunnen zijn.
Bij verschijnen is de roman meteen herkend als een buitengewoon boek, waarvoor
de parallellen eerder in de schilderkunst dan in de literatuur gezocht moesten worden.
Gezien de vele duiveltjes en monsterlijke dieren waarmee Vestdijk het voorportaal
van de hel bevolkte, ligt het voor de hand dat diverse critici, Bordewijk bijvoorbeeld,
zelf een specialist in monster(tje)s, verwezen naar schilderijen van Jeroen Bosch.
Dit is de beschrijving van de menagerie van Leenderts:
Zij konden daar nog geen minuut hebben gestaan, toen het gordijn aan
weerskanten met schokjes werd opengetrokken, waarna zich een grote,
roodgeverfde houten troon onthulde, gedragen door een rij van zes
monsters uit het dierenrijk: een krokodil, een klein nijlpaard, een tijger,
een buffel, een haai en een reusachtig grote tor, alle zes met de koppen
naar voren en de ogen gesloten. Dat deze gruwzame karyatiden leefden,
bleek uit de ademhaling (...), bleek ook ten duidelijkst uit het gedrag van
de herder Wanda [de hond van Wim Kwets], die (...) door zijn meester
met moeite in toom gehouden werd. Op de bovenrand van het voetstuk
was met krijt het getal 666 gekrabbeld.
Voor wie dat niet onmiddellijk paraat heeft: het getal verwijst naar Openbaring 13:18,
waar het wordt aangemerkt als ‘het getal van het beest’, het geconcretiseerde kwaad,
waarover Christus zal zegevieren. Deze en andere verwijzingen naar de bijbel zijn
nogal dubbelzinnig. Zij onderstrepen de ernst van de inhoud, maar verraden ook veel
schrijversplezier van Vestdijk, die net als in zijn historische romans graag laat merken
dat hij de materie volledig beheerst.
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Ernst en humor
Daarmee kom ik op een aspect van de roman, dat naar mijn mening in de geschreven
receptie onderbelicht is gebleven. Er zijn studies over de betekenis van het getal
twaalf: het verwijst uiteraard naar de discipelen van Christus, maar ook naar de twaalf
sterrenbeelden (elk personage gehoorzaamt aan een eigen teken), en volgens R.A.
Cornets de Groot hangen de twaalf hoofdstukken van de roman samen met de
horoscoop van Haack van Rheden, naar zijn mening het belangrijkste personage;
een andere exegeet legde verbanden tussen de roman en Vestdijks studie De toekomst
der religie; in een niet aflatende stroom van elkaar grotendeels overlappende
publicaties verwees L.F. Abell naar de structuur en betekenis van het
‘verlossingssprookje’ waarvan de roman een representant zou zijn. Het bezwaar van
deze extrinsieke benaderingen is dat de roman als het ware in een keurslijf wordt
geperst en te ernstig wordt opgevat. Er zit echter ook heel wat humor en ironie in De
kellner en de levenden. Ik geef enkele voorbeelden.
In het eerste hoofdstuk domineert de verbazing en ongerustheid van de twaalf, die
zich afvragen waarom zij zijn opgepakt. Alleen de term al doet denken aan een
oorlogssituatie: een razzia van de Duitsers. Daar heeft de actie ook veel van weg:
agenten laten hen in het ongewisse, bij de bioscoop schallen luidsprekers, de
behandeling van de ‘slachtoffers’ is ronduit onbeschoft. Maar de over elkaar heen
buitelende verklaringen van de situatie, die de twaalf bedenken zijn vaak uiterst
hilarisch: men denkt aan een stunt van bewonderaars van Haack van Rheden of een
wraakneming van patiënten van Van Schaerbeek, die zich beklagen over een
uitgevallen stifttand. Dit soort onzinnigheden moeten bij personages en lezers toch
wel de druk van de ketel halen. Vestdijk speelt ook met de populariteit van de radio
in de jaren veertig (hij was trouwens zelf een groot liefhebber van bepaalde
programma's). Hij laat de muziek die uit de luidsprekers komt onderbreken door een
presentator, die de aanwezigen aanduidt als ‘geachte luisteraars, beste jongens en
meisjes’. Als de verteller even later de stem ‘muziek van onze eigen band, de
Armageddon-Ramblers’ laat aankondigen lijkt het wel of wij in een pendant van De
avonden zijn beland.
Een combinatie van ernst en humor treffen wij aan in hoofdstuk zes. Vestdijk laat
hier Haack van Rheden een tocht in een tocht maken. Hij heeft zichzelf herkend in
Michaël, de generaal van de hemelse hulptroepen, die in een trein voorbij is gekomen
en uit het oog verdwenen: hij gaat hem zoeken. Hij vindt hem, maar het gesprek
levert
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niet die informatie op die hij had verwacht. Dan belandt hij bij een groep doodgravers,
die hij als geroutineerd acteur onmiddellijk herkent: ze zijn ‘weggelopen’ uit
Shakespeares Hamlet. Hij valt meteen in zijn rol (die hij altijd al in het origineel had
willen spelen) en krijgt antwoord van de doodgravers:
What man dost thou dig it for?
- For no man, sir.
What woman, then?
- For none, neither.
Who is to be buried in it?
- One that was a woman, sir; but rest her soul, she 's dead.
Het gaat hier om Ophelia, die zelfmoord pleegde uit verdriet om haar zinloze liefde
voor Hamlet. Deze scène is voor de twaalf reizigers nogal toepasselijk, maar in het
bijzonder voor Haack zelf: we zagen immers hoe hij, vereend met zijn lotgenoten,
bekende dat hij schuld droeg aan de zelfmoord van een jonge actrice; door zijn spel
is hij zich van deze verdrongen wandaad weer bewust geworden. Uiteraard schuilt
in dit verhaal de nodige symboliek: literatuur kan ons iets leren over de werkelijkheid,
dat geldt ook voor de roman als geheel!
In 1964 schreef Vestdijk een tweede ‘fantastische’ roman, het al even genoemde
Bericht uit het hiernamaals. Het was geen succes. De meeste critici vonden het een
wanproduct, de lezers waardeerden het veel minder dan De kellner: het boek werd
slechts enkele keren herdrukt. Ik denk dat ik dit verschijnsel kan verklaren. In De
kellner en de levenden vond Vestdijk een sublieme menging van zwaar en licht, van
ernst en humor, van spanning (er schuilen diverse onvervalste cliffhangers in de
roman) en ontspanning. In Bericht, hoe knap ook als gedachte-experiment over de
vraag hoe het hiernamaals er uit zou kunnen zien, is dat evenwicht er niet. Hij heeft
in de geest van de jaren zestig een ‘leuk’ boek willen schrijven, maar heeft met zijn
hier melig uitgevallen humor, zijn hand zwaar overspeeld.
RUDI VAN DER PAARDT IS UNIVERSITAIR HOOFDDOCENT BIJ DE VAKGROEP GRIEKSE
EN LATIJNSE TAAL EN CULTUUR VAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN.

Vergilius op reis door de hel
Op Goede Vrijdag van het jaar 1300 begon Dante Alighieri aan de reis die hem door
hel, vagevuur en paradijs zou voeren. Tijdens het eerste deel van die reis werd de
Italiaanse schrijver vergezeld door Vergilius. En terwijl Dantes verhaal, de Goddelijke
Komedie, beroemd is en vaak werd vertaald, moesten we het eeuwenlang stellen
zonder Vergilius' herinneringen. Drs. P. heeft zich nu tot zijn spreekbuis gemaakt
en onlangs verscheen bij Athenaeum - Polak & Van Gennep Mijn reis met Dante
door de Hel van Publius Vergilius Maro, vertaling Drs. P. Onderstaand fragment is
afkomstig uit Canto 29 en omvat vier ‘onzijnen’.
Het was een vuns en broeierig moeras
Vol ongedierte, van muskiet tot slang
De lucht was zwaar van pestilente dampen
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De menigte (er heerste veel gedrang)
Had met een aantal kwellingen te kampen
Als brandoog, ringworm, buikloop, ademnood
En meer van die lichamelijke rampen
Ze leden, en ze gingen maar niet dood
(Wat ook volstrekt niet de bedoeling was)
En ieders aandacht werd hier onverdeeld
Geschonken aan het eigen ziektebeeld
Ik zag een tweetal tobben met een kwaal
Die ik tevoren al had aangeduid:
De beurse plekken en de open wonden De stinkende ontaarding van hun huid
En wat ze daarbij niet verlichten konden
Hoe heftig krabbend ook, dat was de jeuk
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Roger van der Weyden, Retabel met het Laatste Oordeel, detail (Beaune, Hôtel-Dieu)
Ze wreven, pulkten, plukten maar. Ze stonden
(Dat leed geen twijfel) in een kwade reuk
En hun vernedering was integraal
‘O luister,’ zei ik, ‘mij bedroeft uw pijn
Maar weet u of hier Italianen zijn?’
‘Jawel, wij beiden,’ gaf hij tot bescheid
‘En wie bent u?’ Ik noemde toen mijn naam
En legde uit dat ik daar was verschenen
Om met een mens, een levende, tezaam
De Hel te zien met al haar fenomenen
De aangesprokenen en nog een paar
Vergaten op dat ogenblik te wenen
Want Dante zei: ‘Vertelt u mij nu maar
De ware grond van uw aanwezigheid’
De eerste gaf te kennen wie hij was
En sprak met een macabere grimas:
‘Het misdrijf dat me hier belanden deed
Is niet waarom het wereldse gerecht
Destijds besloten had dat ik moest branden
Ik was aan scherts en fantasie gehecht
En had een levendig contact om handen
Met iemand van beperkte horizon
Ik bracht de sukkel aan het watertanden
Toen ik betoogde dat ik vliegen kon
(Met allerlei orakeltaal omkleed)
Dat was van mijn ellende het begin
Ik kon niet vliegen, maar hij vloog erin
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Dierbaar lijk! De eigenaardigste vertaling van de Divina Commedia
in het Nederlands
Lisa Kuitert
De eerste volledige vertaling van de Divina Commedia, die van A.S. Kok, verscheen
in 1863-1864. Er was echter nog een tweede vertaler aan het werk. De ambteloos
burger J.C. Hacke van Mijnden (getrouwd met een schatrijke koopmansdochter) was
al vanaf 1840 uit bewondering voor de grote schrijver bezig met zijn vertaling van
de drie delen. Een kleine dertig jaar later was hij klaar en begon hij de uitgave ervan
voor te bereiden. Eerbiedig als hij was, wilde hij aan zijn werk geen cent verdienen,
en er ook niet iemand anders voor op kosten jagen. Hacke van Mijnden bekostigde
de uitgave van de drie volumineuze delen dus helemaal zelf tegen een bedrag van
bijna 18.000 gulden. Naar negentiende eeuwse maatstaven, toen een arbeider een
gulden per dag verdiende, een fortuin. Zijn vriend en uitgever A.C. Kruseman nam
de uitgave van de Goddelijke Komedie op zich, die tenslotte in 1867-1873 in een
oplage van driehonderd exemplaren verscheen. Hacke deelde de boeken uit onder
vrienden en instellingen. Zijn Komedie zag er schitterend uit. Het was in rood linnen
gebonden, met een sobere goudbestempeling daarop, en het werd in een zwart
kartonnen cassette geleverd. Ook het binnenwerk was fraai: er was zwaar papier
gebruikt, waarop naast de Nederlandse vertaling ook de oorspronkelijke Italiaanse
tekst, gelardeerd met een groot deel van de bekende illustraties van Gustave Doré.
De Dante-onderzoeker J.L. Cohen stelde in 1929 vast dat werken aan
Dante-vertalingen voor velen, ook in het buitenland, een troost in tijden van
rampspoed was geweest. Voor Hacke was dat zeker het geval. In de zomer van 1865
had hij het laatste deel van de Inferno-vertaling in huiselijke kring voorgelezen, en
zich gezet aan de voltooiing van deel twee waar hij gelijktijdig aan gewerkt had.
Maar in dat najaar verloor hij in luttele weken tijds vier van zijn elf kinderen aan ‘de
gevreesde keelziekte’ (difterie). ‘Welk lijden! welk smart! Ik heb gemeend
krankzinnig te worden’, schreef hij in zijn onvoltooid gebleven herinneringen. Ook
voor uitgever Kruseman was de uitgave een manier om de dood van zijn twee
dochters, die in 1863 in twee weken tijd gestorven waren, te verwerken zoals hij in
een brief aan zijn vriend schreef. Hacke geloofde ‘dat het inderdaad goddelijke
gedicht den mensch tot de eeuwige waarheid brengen kan’.
Zijn Goddelijke Komedie werd juichend ontvangen, onder meer omdat Hacke
zoveel mogelijk Dantes versbouw had aangehouden, namelijk terzinen met vrouwelijk
rijm wat een niet geringe klus betekende. Toen hij in 1873 zelf overleed, kort voor
de verschijning van deel drie, was hij voor kunstminnend Nederland geen onbekende
meer, geen ambteloos burger maar een connaisseur, een taalgenie. Op zijn weelderige
landgoed in Loosdrecht was het dan ook in zijn laatste levensjaren een va et vient
van beroemdheden geweest: Potgieter, Bosboom Toussaint en haar man J. Bosboom
en ook J.J.L ten Kate kwamen er graag. De laatste deed zijn door de Tachtigers
gegeven bijnaam ‘Koning der Cantate’ eer aan, toen de begrafenis van Hacke
plaatsvond. ‘Neen, dierbaar lijk!’ galmde Ten Kate boven het zopas gedolven graf
in Nieuw-Loosdrecht, waarna in een tiental strofen nog meer dramatisch geweeklaag
volgde. Uit vage toespelingen in onder meer brieven van Potgieter en
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Bosboom-Toussaint, valt op te maken dat de overgebleven kinderen van Hacke hun
lachen niet konden houden.

Dante, De komedie in de uitgave van J.C. Hacke van Mijnden (Collectie Universiteitsbibliotheek
Leiden)
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Eric de Bruyn
Boommens en vogelduivel Jheronimus Bosch en de
Middelnederlandse visioenenliteratuur
Geen schilder heeft de hel indringender uitgebeeld dan Jheronimus Bosch. Vaak is
geprobeerd het unieke van dit werk te benadrukken en Bosch voor te stellen als
onmaatschappelijke die werkte onder invloed van geestverruimende middelen. Maar
Bosch stond juist met beide benen in de traditie en was bekend met vele iconografische
en literaire bronnen. Een daarvan is het visioen van Tondalus.
Het rechterbinnenluik van Jheronimus Bosch' zogenaamde Tuin der Lusten-triptiek
(Madrid, Prado) beeldt een hel uit, waarschijnlijk de indrukwekkendste hel die ooit
geschilderd werd. Ongeveer in het midden van dit paneel bevindt zich een bijzonder
merkwaardig diabolisch monster, dat in de Bosch-literatuur bekend staat onder de
wat ongelukkige benaming de Boommens. Dit reusachtige wezen heeft een menselijk
hoofd en een romp die bestaat uit de visuele combinatie van een lege, half
opengebroken eierschaal en een geplukte gans. De poten zijn dorre boomstammen
met stekelige takken die steunen op in het ijs vastzittende kleine bootjes. In de
opengewerkte romp speelt zich een herbergscène af en op de kop van het monster
balanceert een tafelblad waarop naakte zielen onder begeleiding van duivels een
rondedans uitvoeren rond een abnormaal grote doedelzak.
Deze zogenaamde Boommens geldt algemeen als Bosch' beroemdste trouvaille,
en waarschijnlijk terecht: wie dit voorbeeld van laatmiddeleeuwse fantasie eenmaal
aanschouwd heeft, zal het allicht niet snel meer vergeten. Een boeiende vraag bij dit
alles is waar Bosch zijn inspiratie vandaan haalde bij het bedenken van zijn bizarre
duivels-scènes. In het verleden werd in dit verband wel eens gesuggereerd dat Bosch
zich liet beïnvloeden door zijn dromen of dat hij drugs gebruikte om zijn fantasie te
stimuleren, maar de meeste auteurs houden het erop dat Bosch' helletaferelen
verwantschap vertonen met middeleeuwse visionaire teksten, waarin onder meer
beschrijvingen van de hel en het vagevuur voorkomen.

Visioenen van de hel
De traditionele middeleeuwse helle-iconografie gaat vooral terug op de vroege
christelijke visioenen, zoals bijvoorbeeld het Visio Pauli (Visioen van de H. Paulus),
die vanaf ongeveer de vierde eeuw in de westerse literatuur voorkomen. In de negende
eeuw kennen de literaire visioenen een voorlopig hoogtepunt, waarna hun
ontwikkeling gedurende twee eeuwen stagneert. Vanaf de twaalfde eeuw komen ze
echter weer tot grote bloei, onder meer met het Visio Tnugdali (Visoen van Tondalus)
en het Purgatorium St. Patricii (Sint-Patricius' Vagevuur), Latijnse teksten die ook
in verscheidene volkstalen (onder meer het Middelnederlands) vertaald werden en
in de Late Middeleeuwen grote bekendheid genoten. Deze teksttraditie resulteert in
de veertiende eeuw in Dante's La Divina Comedia, een meesterlijke synthese van de
middeleeuwse hellethematiek. In de Late Middeleeuwen is het beeld van de hel
uitgekristalliseerd en zijn de meeste motieven verwaterd tot clichés, hoewel ook in
de vijftiende eeuw nog nieuwe visionaire teksten geschreven worden, in het
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Middelnederlands bijvoorbeeld Het Visioen van Jacomijne Costers.
Het antwoord op de vraag welke (visionaire) teksten Bosch gelezen zou kunnen
hebben, is in het verleden steeds problematisch geweest. Men stelt vast dat sommige
beeldmotieven van de meester uit 's-Hertogenbosch wel verwantschap vertonen met
bepaalde teksten, maar het blijkt moeilijk de vinger te leggen op een passage die
door de schilder letterlijk werd uitgebeeld. Er is echter één, tot de visioenenliteratuur
behorende tekst waarvan we zo goed als zeker weten dat Bosch hem gelezen heeft:
Het Visioen van Tondalus. In 1484 (Bosch moet toen ongeveer 34 jaar oud geweest
zijn) drukte Gerard van der Leempt te 's-Hertogenbosch namelijk een Boeck van
Tondalus vysioen. Jammer genoeg ging het enig bewaarde exemplaar van deze
incunabel in 1914 verloren tijdens de brand van de Leuvense universiteitsbibliotheek
bij het begin van de Eerste Wereldoorlog. De tekst was in de Middeleeuwen echter
mateloos populair: van de Latijnse versie zijn 154 handschriften en vijf vroege
drukken bekend, het werk werd in vijftien volkstalen vertaald, onder meer in het
Middelnederlands (in niet minder dan vier verschillende versies) en van deze
Middelnederlandse teksten zijn zeven

Jheronimus Bosch, Tuin der lusten-triptiek, detail rechterbinnenluik: de Boommens (Madrid, Prado)

handschriften en vijf vroege drukken bewaard gebleven.
Het Visioen van Tondalus, dat uiteindelijk teruggaat op een twaalfde-eeuwse
legende van Ierse oorsprong, vertelt het verhaal van de edelman Tondalus (Tnugdalus
in de Latijnse, door de monnik Marcus geschreven brontekst) die een losbandig leven
leidt. Na zijn dood, of correcter: tijdens zijn schijndood, wordt hij door een engel
rondgeleid in de hel, het vagevuur en het aards paradijs, dat fungeert als wachtkamer
voor de hemel. Hij ervaart aan den lijve de straffen van de verdoemden en proeft van
het geluk van de zaligen. Nadat hij uit het hiernamaals is teruggekeerd, schenkt hij
zijn goederen aan de armen en leidt hij verder een voorbeeldig en predikend leven.
In het vagevuur is Tondalus onder meer getuige van de bestraffing van de
wellustelingen, die plaatsvindt binnen een reusachtig huis. Deze passage doet denken
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aan de hierboven beschreven Boommens (ik vertaal naar het vijftiende-eeuwse
handschrift dat bewaard wordt in de Gentse universiteitsbibliotheek):
Toen zagen zij een open huis en dat huis was zo groot en breed als een
berg, en het was rond als een oven waar men brood in bakt. Daar kwamen
ook vlammen uit die de zielen in een omtrek van duizend stappen kwelden.
De overeenkomst tussen Bosch' monsterwezen en het huis in de tekstpassage beperkt
zich tot het feit dat het telkens gaat om iets dat reusachtig groot, rond en gedeeltelijk
open is. Dat de schilder zich toch door deze tekst heeft laten inspireren, wordt echter
aannemelijker wanneer we ook de bij het voorgaande aansluitende passage bij de
interpretatie betrekken. Ook hier gaat het over de bestraffing van de onkuisheid. In
deze passage wordt een beest beschreven met twee vleugels, ijzeren klauwen, een
lange hals en een vuurspuwende ijzeren bek. Het monster staat op een bevroren meer
en vreet de zondige zielen op om ze te verteren in zijn buik en dan weer uit te werpen
op het ijs, waar ze hun normale vorm aannemen en opnieuw gefolterd worden.
Ook hier schildert Bosch niet letterlijk wat de tekst weergeeft, maar het diabolische
beest dat zielen eet en verteert, herinnert sterk aan de grote vogel-duivel die op het
onderste gedeelte van het rechterluik van de Tuin der Lusten-triptiek in een kakstoel
zit en zielen verzwelgt om ze vervolgens langs natuurlijke weg weer uit te scheiden.
Bij Bosch heeft dit monster echter geen vleugels (wel een roofvogelkop), uit zijn
bek komt geen vuur (maar wel uit het achterwerk van de ziel die opgeslokt wordt)
en het
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Jheronimus Bosch, Hooiwagen-triptiek, detail rechterbinnenluik: soldaat met kelk op rund (Madrid,
Prado)

staat niét op ijs, wat dan weer wel het geval is met de Boommens die zich ietwat
hoger op het paneel bevindt.

Herberg en bordeel
Het uiteindelijke resultaat van deze vergelijking tussen beeld en tekst is dus nogal
magertjes: blijkbaar heeft de literaire passage Bosch' creativiteit gestimuleerd, maar
de tekst is niet in staat de precieze betekenis van de geschilderde motieven tot in de
details te verklaren. Zoals Bosch wel vaker doet, sluit hij ook hier gedeeltelijk aan
bij de traditie, om vervolgens zijn eigen, geniale weg te gaan. Concreet: de
verwantschap van Bosch' Boommens en vogelduivel met de hierboven geciteerde
passages uit het Visioen van Tondalus signaleert wel dat deze beeldmotieven in
verband gebracht moeten worden met de bestraffing van de wellust, maar laat ons
niet toe te begrijpen waarom bijvoorbeeld de romp van de Boommens bestaat uit de
visuele vermenging van een lege eierschaal en een geplukte gans, terwijl zich binnenin
een kroegscène afspeelt. Deze blijkbaar sterk allegorische beeldentaal kan echter
wel begrepen worden via nauwkeurige iconografische observatie en via een
doorgedreven studie van Bosch' cultuurhistorische context, waarvan de
laatmiddeleeuwse, christelijk gekleurde burgermoraal en bepaalde, in de
Middelnederlandse taal en literatuur steeds weerkerende metaforen en motieven een
belangrijk onderdeel vormen. Zodra men beseft dat een lege eierschaal in teksten
rond 1500 steevast verwijst naar vergankelijkheid en nietswaardigheid en dat het
woord gheese in het Middelnederlands zowel ‘gans’ als ‘prostituee’ kon betekenen,
wordt duidelijk dat Bosch' Boommens in essentie een aanklacht vormt tegen de zonde
der onkuisheid in het algemeen, en vooral tegen herberg- en bordeelbezoek, dat door
de stedelijke elite (waartoe Bosch zelf behoorde) werd afgekeurd.
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Tot een gelijkaardige conclusie leidt de vergelijking van nog een andere passage
uit het Visioen van Tondalus met een fragment onderaan het rechterbinnenluik van
Bosch' in twee versies bewaarde Hooiwagen-drieluik (Madrid, Prado/Escorial).
Tijdens zijn rondleiding door het vagevuur ziet Tondalus een stormachtig meer, met
daarin talrijke duivels die van een brug vallende zielen verslinden. Deze van scherpe,
gloeiende nagels voorziene brug is twee mijlen lang en slechts twee palmen breed.
Omdat Tondalus tijdens zijn leven op aarde ooit een koe gestolen heeft, moet hij een
onhandelbare koe over de brug leiden, wat resulteert in een precaire situatie wanneer
van de andere kant een ziel met een grote korenschoof nadert. Tondalus wordt echter
door de engel die hem begeleidt uit de nood gered, waarna deze laatste meedeelt dat
de straf bedoeld is voor dieven, rovers van gewijde zaken en onkuise geestelijken.
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Omgeving Jan Mandijn, Christus in het voorgeborchte van de hel (Brussel, particuliere verzameling)

In de Bosch-literatuur is deze passage al vaker in verband gebracht met de ziel op
het Hel-paneel van de Hooiwagen die over een brug rijdt op de rug van een rund. De
ziel draagt een soldatenhelm en houdt in de linkerhand een kelk vast, wat erop wijst
dat we hier te maken hebben met een soldaat die zich tijdens zijn leven bezondigd
heeft aan de roof van gewijde voorwerpen. Opnieuw kunnen we hier een aantal
overeenkomsten vaststellen (er is telkens sprake van een brug, van een rund en van
het stelen van gewijde zaken), maar aan verschillen ontbreekt het evenmin (de brug
is bij Bosch totaal anders uitgewerkt en Tondalus heeft geen kelk gestolen). Voor
een detailinterpretatie van Bosch' voorstelling moeten we dus weer elders terecht,
zoals blijkt uit de brandende pot die over de hals van het rund hangt: in de Late
Middeleeuwen werd in de buurt van terechtgestelde moortbranders (personen die
brand gesticht hebben met fatale gevolgen) een vuurpot gehangen, om op symbolische
wijze hun misdaad aan te geven.

Navolgers en epigonen
Buiten het Visioen van Tondalus zijn er nog andere visionaire teksten die punten van
overeenkomst met Bosch' helletaferelen vertonen. In het Visioen van Jacomijne
Costers, de beschrijving van een drie uren durend hiernamaalsvisioen dat deze
Antwerpse non had op 20 augustus 1489, wordt onder meer verteld hoe in de hel
mannelijke en vrouwelijke zielen gestraft worden voor onkuisheid en overspel: zij
moeten op gloeiende bedden liggen en worden gekweld door slangen, padden en
andere helse dieren. Een gelijkaardig tafereel speelt zich af in de linkerbenedenhoek
van het middenpaneel van Bosch' Laatste Oordeel-triptiek (Wenen, Akademie). Het
betreft hier echter een motief dat we ook elders in de middeleeuwse visioenenliteratuur
vele malen aantreffen en voor het overige levert het visioen van Jacomijne Costers
teleurstellend weinig vergelijkingsmateriaal op in verband met de Bosch-iconografie.
Hetzelfde lijkt trouwens te gelden voor de talrijke duivels-scènes die geschilderd
werden door Bosch' zestiende-eeuwse navolgers en epigonen. Een goed voorbeeld
hiervan is Christus in het Voorgeborchte van de Hel (particuliere verzameling,
Brussel), een paneel dat waarschijnlijk uit de omgeving van Jan Mandijn afkomstig
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is. We zien hier hoe Christus in de periode tussen zijn kruisdood en verrijzenis de
profeten en aartsvaders uit het voorgeborchte van de hel verlost, terwijl daaromheen
een aantal hellestraffen worden uitgebeeld. Dit iconografische thema gaat uiteindelijk
terug tot het apocriefe Evangelium Nicodemi (Evangelie van Nicodemus), dat onder
meer in het Middelnederlands vertaald werd onder de titel Nychodemus passie. De
enige overeenkomst tussen tekst en beeld is hier dat Christus de hel binnendringt in
een mandorla van licht, terwijl van de door de schilder weergegeven hellestraffen in
het Evangelie niets terug te vinden is.
De gegeven voorbeelden laten zien dat de laatmiddeleeuwse visioenenliteratuur
waarschijnlijk wel degelijk fungeerde als inspiratiebron voor Bosch en zijn navolgers,
maar dat zij toch niet de passende sleutel biedt om de complexe boschiaanse
beeldenwereld van al zijn allegorische raadsels te ontdoen. Daarbij moet echter
meteen opgemerkt worden dat de (Middelnederlandse én Latijnse) visioenenliteratuur
nog steeds niet uitputtend is ontsloten en onderzocht op haar relatie met Bosch. Wie
weet openen teksten zoals die van de in 1475 te Zwolle overleden visionair Alanus
de Rupe (Alain de la Roche), interessante perspectieven op de fascinerende beeldentaal
van Jheronimus Bosch.
ERIC DE BRUYN IS DOCENT NEDERLANDS-ENGELS AAN HET GROENEN-DAALCOLLEGE
TE MERKSEM-ANTWERPEN. HIJ PROMOVEERDE AAN DE KATHOLIEKE UNIVERSITEIT
BRUSSEL OP EEN PROEFSCHRIFT OVER DE BEELDENTAAL VAN JHERONIMUS BOSCH
EN MIDDELNEDERLANDSE TEKSTEN (2000).
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Een Antwerpse non in de hel
Jacomijne Costers in hel en vagevuur Wybren Scheepsma
Jacomijne Costers († 1503), een Antwerpse non, onderging in de zomer van 1489
een huiveringwekkende ervaring. Ze reisde door hel en vagevuur en deed daarvan
verslag in Visioen en exempel, een tekst die bewaard bleef in een handschrift uit de
zeventiende eeuw. De onderzoeker Wybren Scheepsma schetst de achtergronden
van deze tekst, de dichter Maria van Daalen geeft een persoonlijke reactie.
Tijdens haar angstaanjagende reis door het hiernamaals in 1489, ontmoette de non
Jacomijne Costers allerlei oude bekenden. Zo trof ze in de hel een voormalige
kamerzuster van de priorin van haar klooster Facons aan. Deze ongelukkige zuster
droeg een gloeiende tong die tot op de grond reikte - de welke hadde een gloeijende
tonge totter aerden toe. Dat was een uitermate passende straf, want ze had tijdens
haar leven vaak over haar medezusters geklikt tegen de overste - sij dick quaet
overdrach hadde gedaen aen d'overste.
Het Antwerpse klooster Facons werd in het treurige jaar 1489 getroffen door een
epidemie. De jonge zuster Jacomijne Costers was een van de eerste slachtoffers. Zij
was ten dode opgeschreven. Maar toen ze lag te wachten tot haar de laatste
sacramenten werden toegediend, merkte ze opeens hoe de ziel uit haar lichaam werd
weggenomen. De ziel werd door joelende duivels tot voor de gekruisigde Christus
gesleurd. Ze wilden haar opeisen, want Costers had allesbehalve een zuiver geestelijk
leven geleid. Maar op voorspraak van Maria en Johannes de Evangelist kreeg zuster
Jacomijne nog een herkansing. Haar ziel mocht terugkeren naar haar lichaam, maar
niet zonder dat zij de verschrikkingen van hel en vagevuur zou hebben aanschouwd.
Enkele jaren later besloot Jacomijne Costers om haar eschatologische ervaringen
op te schrijven in een werk met de veelzeggende titel Visioen ende exempel. Deze
tekst wil een voorbeeldfunctie vervullen, zoals de titel aangeeft. In de proloog
waarschuwt Costers haar publiek voor de verschrikkingen die het te wachten staat,
niet om het lezen te staken maar juist om verder te lezen, want er valt een goede les
te leren. Costers was goed bekend met het visioen van de Ierse ridder Tondalus. Ze
verwijst letterlijk naar Tondalus' wederwaardigheden op diens tocht door hel, hemel
en vagevuur en heeft ook allerlei elementen uit deze populaire tekst overgenomen.
Het Visioen ende exempel van Jacomijne Costers waarin het wemelt van de
huiveringwekkende wezens als padden, slangen en duivels in allerlei gedaanten, laat
zich vlot lezen. De zielen in het hiernamaals moeten de gruwelijkste straffen
doorstaan, zoals een verblijf in een kokend bad van zwavel en vuur. Toch is het
Jacomijne niet te doen om het vertellen van een sensationeel verhaal. Al gauw wordt
duidelijk wat de Antwerpse non met het schrijven van deze tekst voor heeft gehad.
Terwijl Tondalus op zijn reis door het hiernamaals diverse soorten mensen ontmoet,
die voor hun specifieke zonden op passende wijze worden gestraft, komt Jacomijne
Costers vrijwel alleen maar geestelijken tegen. Zij heeft dan ook de bedoeling om
juist de geestelijkheid te waarschuwen voor de grote zonden die zij steeds weer
begaat.
Het verhaal wordt nog concreter als Jacomijne Costers in het hiernamaals mensen
ontmoet die ze kent, zoals de eerder genoemde kamerzuster. In het vagevuur komt
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ze zelfs een overleden priorin van Facons tegen, die daar intussen al een hele tijd
verblijft. Het bewind van deze
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Simon Marmion (ca. 1475), Ontmoeting van Tondalus met het beest Acheron dat de gierigen verslindt.
Los Angeles, J. Paul Getty Museum, 87.M.N.141 (Ms. 30), fol. 17r.

overste had het geestelijk niveau van Facons in de ogen van Costers verlaagd. De
naam van deze priorin wordt niet genoemd, maar voor de nonnen van Facons moet
het niet moeilijk zijn geweest om te achterhalen wie er werd bedoeld. Het moet
Elisabeth van Daesdonck zijn geweest, priorin van 1477 tot haar dood in 1486. Zij
was dus ook priorin toen Jacomijne Costers intrad.
Costers wil voor alles de zusters van haar eigen klooster duidelijk maken dat zij
niet op de rechte weg zitten: de manier waarop het kloosterleven in Facons geleid
wordt, voert rechtstreeks naar de hel. Jacomijne Costers legt Christus, als hij haar
bestraffend toespreekt, dan ook een lange uitweiding in de mond waarin hij een
strenge gehoorzaamheid aan de kloosterwetten en -gebruiken voorschrijft.
In het Visioen en exempel beschrijft Jacomijne Costers haar hellevaart met
didactische bedoelingen. Het lijkt er daarbij op dat ze ook nog wat oude rekeningen
wil vereffenen, maar voorop staat toch wel haar behoefte om het geestelijk leven in
Facons te verbeteren. Dat ze tijdens haar reis door het hiernamaals ook de hemel
bezocht, zet Costers veel minder sterk aan. Een uitgebreide beschrijving van de hemel
was veel minder bruikbaar voor het oogmerk dat zij had.
En zo kwamen ze bij een verschrikkelijke plaats waar de zielen elkaar
leken te verscheuren en waar ze ledematen van elkaar trokken uit grote
haat en nijd. Hoewel deze zielen onmetelijke pijnen leden in hun breekbare
lichamen, zowel de mannen als de vrouwen, schenen ze bij elkaar te liggen
op gloeiende bedden terwijl slangen, padden en andere helse dieren in
hun lichaamsdelen kropen. Ook was het alsof de duivels hun ingewanden
uiteen reten en al hun ledematen lostrokken; en de ziel [Jacomijne Costers]
zag dat de duivels hun ontelbaar veel meer kwellingen aandeden, die niet
zijn uit te spreken of op te schrijven. Veel heb ik niet of onvoldoende
beschreven in vergelijking met wat het in werkelijkheid voorstelde. Toen
de ziel deze kwelling aanschouwde, vroeg zij aan de engel om wat voor
straf het hier ging. Hij antwoordde: ‘Dit is de pijniging van onkuise mensen
en overspeligen, maar op de plek die je daarvoor zag bevinden zich
religieuzen die hun geloften hebben gebroken en hun zuiverheid verloren,
zoals priesters, monikken, nonnen, begijnen en dergelijken, en bovendien
degenen die zich aan heiligschennis hebben bezondigd. Daarom is deze
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pijniging des te zwaarder, want een geestelijk mens zondigt veel ernstiger
dan een leek, in welke toestand deze zich ook bevindt wanneer hij de
beloften breekt die hij plechtig gezworen heeft.’
Daar [=in het vagevuur] trof zij ook een voormalig overste van haar
klooster aan, die daar al lang verbleef, maar nog steeds niet wist hoe haar
uiteindelijke vonnis zou luiden. De ziel [Jacomijne Costers] ging naar haar
toe en vroeg de overste wat de voornaamste reden van haar lange verblijf
in het vagevuur was. ‘Ik was overste en ik ben hier omdat ik niet altijd
iedereen gelijk beoordeeld heb. Uit ontzag voor bepaalde zusters van hoge
komaf heb ik hen dikwijls voor hun vergrijpen niet berispt, maar in plaats
daarvan lager geplaatsten gestraft, hoewel ik wist dat ze onschuldig waren.
De echte schuldigen liet ik ongecorrigeerd, omdat ik hen wilde ontzien of
vreesde dat ze mij misschien schade zouden berokkenen. Dat is er de
oorzaak van dat ik hier zolang moet ronddolen.’ En ze noemde nog veel
meer punten, die ik hier omwille van de kortheid achterwege laat. Maar
een punt dat de overste noemde als reden waarom zij zoveel moest lijden
wil ik nog wel noemen. Dat was dat zij vaak dingen door de vingers had
gezien wanneer de mogelijkheid bestond dat bepaalde zaken aan het
klooster zouden toevallen, zoals bij het aannemen van nieuwe zusters of
in andere gevallen. Daar handelde ze meer uit hebzucht naar geld en goed,
uit begeerte en uit menselijke liefde dan uit liefde tot God, uit ere voor
Hem en omwille van de zaligheid der zielen. Ze had dus meer gekeken
naar de waarde van het goed dan naar de geschiktheid van aan te nemen
personen.
WYBREN SCHEEPSMA IS ONDERZOEKER MIDDELNEDERLANDSE LETTERKUNDE.
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Jacomijne: hetzelfde anders
Maria van Daalen
Een schrijver vertelt anders dan een wetenschapper. Dat weet ik al een tijdje want
ik heb beide posities al eens gepraktizeerd. Ik leg het verschil altijd zorgvuldig uit
aan mijn studenten Creative Writing. De schrijver staat in het midden van de ruimte
van het verhaal, op de ‘ik’-positie. Zij/hij maakt wat er gebeurt. De wetenschapper
staat ernaast en kijkt wat er gebeurt. Dus nu ik Jacomijnes hellevaart lees (en herlees,
zoals dat met alle literaire teksten een goed idee is) bedenk ik: 1. dat de tekst hoogst
literair want zorgvuldig vormgegeven is, 2. oh wat een leuke wraakneming en hoe
zou ik dat zelf doen, en 3. Bunyans ‘Pilgrim's Progress’ of lijkt dat maar zo, en
waarom dan, en als het zo lijkt is hier dan sprake van een traditie?
Een schrijver denkt schrijvende. Ik zit achter mijn laptop, het is kerstavond of ik
zeg dat het kerstavond is, dat is in dit verhaal hetzelfde, er knalt hier en daar een
voetzoeker buiten, mijn vriend komt zo dadelijk binnen met twee flessen champagne
en mijn broers met drie dozijn oesters, de kat is vredig gaan slapen want het is hem
toch weer gelukt om een bal uit de kerstboom te tikken, en Jacomijne heeft koorts.
Hevig koorts. Ze is ziek, de pest, de pestilentie, ze gaat dood. Haar zusters zitten om
haar bed en reciteren de boetpsalmen (welke zijn dat? weet u dat niet?) en Jacomijne
voelt zich schuldig en die schuldgevoelens groeien en nu ziet ze een pad. Een hele
grote. Oh, duivels. En daarna een draak. Met een boek. Want dat is het aardigste aan
deze tekst: er wordt voortdurend in gelezen. De draak leest haar haar zonden voor,
en gniffelt. De zusters, buiten beeld en buiten de ándere werkelijkheid waar haar ziel
door de koorts in verstrikt is geraakt, lezen de litanie, om haar te sterken. Haar
bewaarengel geeft haar een stok met vijf inscripties van psalmen, die stuk voor stuk
een passend en deemoedig antwoord zijn op de vijf klachten die Jezus halverwege
het visioen zal uiten aan het adres van zusters en klooster. En af en toe, op een
spannend moment in het verhaal, roept de vertelster ‘och, nu hoort’, tegen de lezer,
of tegen degenen die luisteren als haar story wordt voorgelezen, ‘luister eens, als je
soms denkt dat bij god niet alles mogelijk is dan is je geloof niet groot genoeg’ en
daarmee zet schrijfster Jacomijne nog eens een stevige steunbalk onder haar
geloofwaardigheid.
Een fijne literaire truc. Die zou tegenwoordig zo niet meer lukken. Maar nog steeds
geloven de meeste mensen alles wat gedrukt staat. Vooral als de hoofdpersoon ‘ik’
is, want dat is dus de schrijfster en het is allemaal echt gebeurd.
Jacomijne is onze vertelster en ze voert zichzelf op als een ‘zij’ wie alle ellende
overkomt. Ze splitst zichzelf op in twee personen. Dan lijkt het allemaal echter. Wat
gebeurt? Ziekte. Koorts, en dan bedreigd worden door duivels omdat ze gezondigd
heeft. De mooiste zonde vind ik deze: dat ze wel een getijde gelezen heeft maar er
met haar gedachten niet bij is. Ze leest niet aandachtig. Juist. Ongeveer als wanneer
ik tegen mijn vriend zeg ‘ik houd van je’ en intussen denk ‘twee pakken melk en wat
moet ik ook alweer van de visboer hebben’.
En dan verschuift de geschiedenis van buiten naar binnen. Onze hoofdpersoon
hoort wel maar niet met haar uutwendighe oren. Er is ‘binnen’, in de ziel, en ‘buiten’,
in deze wereld. Dat is een mooie beschrijving van wat een visioen is.
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Terwijl ‘buiten’ de zusters bidden aan haar ziekbed beleeft Jacomijne een hellevaart.
Haar ziel ziet Jezus, aan het kruis, die eerst heel boos is maar ze wordt gered van de
hel door Maria, en ze ontmoet de engel die haar bij de geboorte is toegevoegd. Wel
moet ze even zelf het vagevuur voelen, maar voordat haar ziel gepijnigd wordt, en
later de hel ziet, zijn er twee hele geruststellende mededelingen: 1. Jezus is onze
bruidegom, en let op, luisteraars, hoe heerlijk en hoe erotisch dat is, en 2. ieder van
ons heeft haar/zijn eigen bewaarengel en hoeft dus niet bang te zijn, niet voor het
vagevuur en nergens anders voor, maar doe wel je best om hier op aarde zo deugdzaam
mogelijk te zijn dan heb je na je dood niet zoveel narigheid te verduren.
Ik vind dat prachtig.
Nu ik bezig ben een boek te schrijven over [de wereldgodsdienst] Vodou (Voodoo,
Vaudou, Vodun) herken ik dit. In Vodou bezit een mens twee zielen, de ti bon ange,
die het geweten is en het bewustzijn, de ‘ik’, en de gros bon ange, die onze ‘divine
spark’ is (hallo, Plotinus!) en onze dubbelganger, die met ons meereist en na onze
dood terugkeert naar de goddelijke oorsprong. Het is de ti bon ange die uit het hoofd
verdwijnt als de god daarvan bezit neemt en die vatbaar is voor zwarte magie. De
Grote Engel is en blijft goddelijk. Net zoals Jacomijnes bewaarengel. Die verlaat
ons niet, al is er in Vodou enige onduidelijkheid of die in vagevuur en hel bij ons
blijft want in Vodou bestaan die allebei niet.
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Ik koos twee fragmenten uit de tekst die spreken van vreugde: de eenheid met Jezus,
en de bijstand van de engel.
Daarna zei de Heer tot de ziel: ‘O ziel, kijk in mijn heilige innerlijk en
voel er de grote liefde die ik voor je heb.’ Toen keek zij in zijn innerlijk en
voorzover dat in het nu al mogelijk is voelde zij, en zag met groot verlangen
en diep geloof, de grote liefde van haar bruidegom voor haar en voor al
degenen die hij heeft uitgekozen, zodat deze ziel in het stralende innerlijk
van onze lieve Heer zo'n vreugde en blijdschap ervoer dat dat niet kan
worden uitgesproken of bedacht, want zij ervoer daar wat zij in de
eeuwigheid zal genieten als ze haar bruidegom trouw navolgt.
Voor het voelen of ervaren van die liefde gebruikt Jacomijne het werkwoord
‘bekennen’. ‘Een vrouw kennen’ of ‘bekennen’ is haar leren kennen maar is ook
consummatio, alsof je elkaar alleen maar goed kunt kennen door de liefde te bedrijven.
In de Statenvertaling komt dit voor (‘Adam bekende Eva en zij schonk hem een
zoon’, etcetera). Voor ‘genieten’ gebruikt Jacomijne gebrueken, een

Simon Marmion (ca. 1475), Tondalus ziet de gevreesde koningen Conchober en Donatus. Los Angeles,
J. Paul Getty Museum, 87.M.N.141 (Ms. 30), fol. 35r.

woord uit de mystiek (Hadewijch) maar ook uit de erotiek. Wat ermee wordt
opgeroepen is ‘in samensmelting en eenwording genot beleven’, en dat oneindig. De
tekst verwijst zo op niet-nadrukkelijke manier naar de omgeving van de mystiek
waarin de liefde gods intens en erotisch geduid mag worden. Zo houdt de schrijfster
ons eerst de verrukkelijke toekomst voor die een trouwe ziel te wachten staat. Maar
ze doet meer, ze geeft elke ziel een eigen engel mee die aan de ziel wordt toegewezen
door Maria.
En toen de duivelen rondom opdrongen keek de ziel om zich heen of er
iemand was die haar kon helpen. En ze keek naar rechts en daar zag ze
haar engel naast zich staan en die zei: ‘O ziel, weest dapper en sterk en
denk aan de vreugde die je gehad hebt.’ Toen zei de ziel: ‘O lieve engel,
blijf mij toch trouw helpen en ga niet bij mij weg en verlaat mij niet, maar
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blijf altijd bij mij.’ Toen zei de engel: ‘O ziel, er staat je een harde strijd
te wachten, want je zult de plaatsen van de verdoemden zien en de
martelingen waaraan je ontsnapt bent door de barmhartigheid van je
schepper en ook zul je het vagevuur zien. En als je dat ziet ga je dat ook
eventjes pijnlijk ervaren, maar niet lang hoor. En daardoor wordt je zuiver
en je wordt ontvankelijk voor de genade van je lieve bruidegom en daarna
zal ik je naar het feest van het eeuwige leven brengen om dat ook te zien.
En ik zal je hierbij geen ogenblik alleen laten, maar altijd bij je blijven.’
De engel zegt uus liefs bruijdegoms en doelt daarmee op de mystieke bruiloft die
voor de engelen niet geldt maar exclusief voor de menselijke ziel is. Net zoals in
Vodou het tot op de dag van vandaag mogelijk is om met een god of godin in het
huwelijk te treden. Nu u dit leest ben ik in Montréal, ik werk in de bibliotheek van
de Université de Montréal en schrijf een bibliografie van Vodou en een persoonlijk
essay, en wie weet, trouw ik met Papa Ogou zodat ik de rest van mijn leven op
woensdagnacht alleen slaap, zonder vriendje, want de god is jaloers en wenst mij
voor zich alleen.
Wat is van belang?
Eén ding maar, daarin heb je gelijk, Jacomijne.
Het werk waartoe ik dien
moet voortgang vinden;
zo niet - verdorren de grassen...
MARIA VAN DAALEN, DICHTER. LAATSTE BUNDEL ELEKTRON, MUON TAU (QUERIDO,

2000).

Literatuur. Jaargang 20

33

André Hanou
Gezocht: dode zaakwaarnemers Dodengesprekken als literair genre
Doden - daar zijn ze dol op in de literatuur van de Verlichting. Vooral als je ze met
elkaar kan horen praten, en hun gesprekken kunt lezen in druk. Voor de duidelijkheid:
het gaat hier om doden die iedereen kent uit de literatuur of de geschiedenis, niet om
oninteressante oma-geesten met kraakstemmetjes die tijdens een séance vaag vragen
of opa zijn appelmoes wel opeet.
In de literatuur van de Verlichting gaat het om Doden die spreken over Belangrijke
Zaken. Voorbeeld: men vindt het ontzettend amusant te lezen over een ontmoeting
tussen Mohammed en Christus (in de hemel, de hel, de onderwereld of een andere
vergelijkbare onschadelijke locatie), te delen in de verbazing van die twee wanneer
zij hun denkbeelden uitwisselen. Worden die beiden het eens? Of wordt het ruzie?
Wat geheurt er wanneer Sokrates en Spinoza elkaar ontmoeten? Of politici als
Oldenbarnevelt en Willem van Oranje?
De reden van de populariteit van dit soort gesprekken is: in dit genre kunnen de
hete hangijzers besproken worden, de heikele vragen op wereldbeschouwelijk,
religieus, maatschappelijk terrein, die juist in deze tijd aan de orde zijn. De
maatschappij is in beweging; maar je publiekelijk uitspreken over gewenste
veranderingen kan nauwelijks. Er bestaan namelijk oude wettelijke voorschriften.
Politiek is voorbehouden aan de autoriteiten, godsdienst aan de publieke kerk. Je
mag bovendien geen personen aanvallen (‘personaliseren’, heet dat). Hoe dat toch
te doen? Er zijn nieuwe literaire genres nodig waarbij tot op zekere hoogte gevaarloos
de gewenste onderwerpen besproken kunnen worden. Daarom ontstaat het genre van
de imaginaire reis. Je beschrijft een zogenaam echt gevonden land waar, bijvoorbeeld,
religie nu eens niet de dienst uitmaakt; waar vrouwen naar een universiteit kunnen;
waar men zich mag uitspreken over het gewenste bestuur van de staat. Je brengt
verslag uit van deze nieuwgevonden samenleving. In Nederland kunnen ze moeilijk
gaan verbieden wat elders ‘echt’ voorkomt.
Zo begrijpt men ineens dat het oude genre van de dodengesprekken (het bekendst
waren de Dodengesprekken van Lucianus uit de klassieke Oudheid) een geweldige
mogelijkheid biedt om van alles en nog wat aan de orde te stellen. De locatie in een
of ander vaag hiernamaals was geen ‘hier en nu’. De autoriteiten kunnen moeilijk,
op straffe van zich belachelijk te maken, de standpunten van democraten uit de
Oudheid, wijsgeren uit een grijs verleden, tolerante godsdienststichters, beroemd
gebleven literatoren verbieden. Hun opvattingen zijn oud en bekend. Men kan moeilijk
een boek uit de handel laten verwijderen omdat het voor de machthebber van nu niet
zo leuk is te lezen dat Christus tegen de Zonnekoning opmerkt: de onderdanen zijn
er niet voor de koning, maar de koning voor de onderdanen...
Zou Balkenende gelukkig zijn met Abraham Kuyper? Zou Katja het echt
yon Jezus' moeder Maria winnen?
Kortom: het wordt een sport om zoveel mogelijk ‘doden’ te vinden die een geschikte
spreekbuis zijn om te praten over moderne controverses. Gezocht: passende, dode
zaakwaarnemers! Bijvoorbeeld: pendanten voor Melkert en mevrouw Hirsi Ali. Laat
hun vervangers debatteren over wat werkelijke tolerantie is, en over wat uiteindelijk
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‘sociaal’ is. Wil de kerk geen vrijheid van debat en geen gewetensvrijheid? Laat
Paulus een debat winnen van Calvijn. Laat een paus leren wat echte armoede is,
wanneer hij daarover hoort uit de mond van Augustinus. Als je democratie wilt, laat
je Johan de Witt uitleggen wat ‘ware
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Gravure titelprent van J.C. Weyermans Maandelyckse 't Zamenspraaken

vrijheid’ is en hoe je daarvoor moet durven sterven. Laat Pythagoras en Descartes
debatteren over de onsterfelijkheid van dat rare ding, de ziel. Laat Pericles' hetaere,
Aspasia, praten met een vrouw van nu. Als je vindt dat de moderne WestEuropese
literatuur even belangrijk is als die van de Oudheid (een gevaarlijk standpunt!) dan
laat je Homerus of een andere belangrijke jongen toelichten hoe hij in zijn tijd
natuurlijk ook niks mocht omdat die jongens uit Egypte en Mesopotamië het voor
het zeggen hadden; of je laat Hooft uitleggen aan een van die vervelende classicisten
dat originaliteit wel degelijk een functie heeft. Het debat mag best tot een patstelling
leiden. Zo kan de lezer zich afvragen wie gelijk heeft, wanneer Jan Kinker in het
tijdschrift Post van den Helicon de schim van Willem van Swaanenburg, zwaaiend
met een bas, woest schreeuwend de schim van Boileau achterna laat zitten.
Swaanenburg is de voorstander van individualistische (maar soms onbegrijpelijke)
literatuur, Boileau de verdediger van literatuur als heldere instructie volgens duidelijke
voorschriften.
Dodengesprekken: je kunt ze maken in de vorm van pamfletten, toneelstukken.
Aangezien de gesprekken actualiteitswaarde hebben, worden zij daarnaast vaak
gepubliceerd in afleveringen van tijdschriften. Tijdschriften, het nieuwe medium,
zijn daar geschikt voor: het zijn geschriften over de nieuwe ‘tijd’. Er bestaan zelfs
complete jaargangen van speciale periodieken waarvan de afleveringen uitsluitend
gevuld zijn met dodengesprekken. Weyerman, de onuitstaanbare satirist en lastpost,
maakt er zo een.
Er kan nog meer. Voer een derde ‘dode’ in, die optreedt als scheidsrechter. Laat
een god commentaar geven. Je kunt het voor jezelf als schrijver nog gevaarlijker
maken - het genre biedt mogelijkheden. Je kunt een tijdgenoot laten overlijden, en
hem wanneer hij aankomt bij de doden confronteren met een politieke of literaire
tegenstander, of vermeende medestander. In de negentiende eeuw is zoiets niet meer
gevaarlijk - maar nog steeds leuk: Geel confronteert op die manier Bilderdijk met
Schiller. Het is een aardig idee: Mulisch ziet onverwacht Willem Frederik Hermans
voor zijn neus staan. Zou Balkenende gelukkig zijn met Abraham Kuyper? Zou Katja
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het echt van Jezus' moeder Maria winnen, met een borstlengte voorsprong? Of hebben
die twee zo weinig gemeen, dat een discussie niet eens meer mogelijk is?
Wie weet is een opleving van het genre vandaag de dag nog steeds mogelijk.
Misschien alleen wanneer een vorm van politieke correctheid het debat onmogelijk
maakt. Het kan zeker zorgen voor een soms verrassende invalshoek. Een zwakke en
niet erg geslaagde poging kon men vinden in het tegenwoordige Vrij Nederland, in
een daar voorkomende column met de titel ‘Lijntje van boven’. Daar geeft een alleen
in silhouet zichtbare en verder niet bij name genoemde Pim Fortuyn vanuit het
hiernamaals commentaar op de aardse, Nederlandse situatie. Helaas heeft deze geest
niet veel geest. Mogelijk hebben we hier te maken met een geval van zielsverhuizing.
ANDRE HANOU IS HOOGLERAAR OUDERE LETTERKUNDE NEDERLANDS (KATHOLIEKE
UNIVERSITEIT NIJMEGEN). HIJ IS GESPECIALISEERD IN DE LITERATUUR VAN DE
VERLICHTING (1670-1830).
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Jos Borré
De rand van de werkelijkheid
De pas voltooide monstertrilogie, het magnum opus tot nu toe van Tom Lanoye, is
stevig verankerd in de actuele werkelijkheid van België. Maar wat is de plaats in
deze romans van visioenen en sprekende doden? Een poging tot beantwoording.
De ‘monstertrilogie’ van Tom Lanoye, genoemd naar het eerste deel Het goddelijke
monster, hangt met verwijzingen naar authentieke feiten en gebeurtenissen alvast
voor Belgen een heel herkenbaar beeld op van het België uit de jaren negentig. Een
bende die bij brutale overvallen van warenhuizen zonder mededogen weerloze mensen
neerschiet. Een minister die een bevriend bedrijf miljoenen ‘milieuboxen’ voor klein
gevaarlijk afval laat produceren, die nooit gebruikt zullen worden. De gecodeerde
notities in een reeks schriftjes van deze minister over zijn gesjoemel. De fraude met
Europese subsidies van een grote tapijtfabrikant. De affaire Dutroux, inclusief zijn
kortstondige ontsnapping. Het ‘spaghetti-arrest’: een onderzoeksrechter wordt van
zijn opdracht ontheven omdat hij zich op een solidariteitsavond voor een van de
geredde slachtoffertjes een bord spaghetti heeft laten voorschotelen. De Witte Mars.
Een parlementslid dat onder een vals voorwendsel een journalist binnenloodst in de
cel van Dutroux. Een door politici bijgewoonde bijeenkomst van ex-oostfrontstrijders.
Een infernale kop-staartbotsing met tientallen wagens, als gevolg van roekeloos
rijgedrag in de dichte mist. Enzovoort. Lanoye neemt al deze gegevens niet
onveranderd over van de werkelijkheid, hij gebruikt ze in de nieuwe context van zijn
roman in andere omstandigheden, met andere personages. Maar ze blijven heel
herkenbaar, heel reëel. De verwijzingen smeden een hechte band tussen de roman
en de werkelijkheid, zo hecht dat sommige critici er niet meer dan een kroniek in
lazen, een veredeld persoverzicht.

Visioenen
Toch vertoont de trilogie een intrigerende bijkomende dimensie. Staan de erg
verschillende leden van de familie Deschryver met beide voeten in de realiteit, voor
Katrien Deschryver, het hoofdpersonage, geldt dat juist niet. Zij is de as van het boek
waar alles om draait. Zij is ook de brekende schakel in de familieketting. Zij begeeft
het omdat ze niet zichzelf kan zijn, omdat ze al de verwachtingen die in haar gesteld
worden nooit zal kunnen inlossen, omdat ze niet is wie men denkt dat ze is. Bij het
begin van het eerste deel schiet ze haar man dood - al betreft het een ongeluk. Bij
het begin van het tweede ontsnapt ze uit de gevangenis - in een moment van
verbijstering heeft ze gezegd dat het om een moord ging. Bij het begin van het derde
verminkt ze zich gruwelijk. Ze is dan inmiddels het slachtoffer van totale ontreddering.
In haar verminking, haar eenzaamheid en de volstrekte ontluistering van haar status
vindt ze een lang gezochte voldoening. Het is een wrang gegeven dat als een rode
draad door het boek loopt.
Katrien slentert rond aan de rand van de werkelijkheid. Als een onderdeel van
haar labiliteit laat Lanoye haar geregeld overvallen door een soort van visioen. In
een hel oranje of rood licht verschijnen voor haar dan twee figuren. Ofwel een
garnalenvisser, al dan niet te paard, al dan niet begeleid door zingende garnalen, die
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haar elke keer op het hart drukt niet te wanhopen. Ofwel een Gille. De Gilles, vooral
uit de Waalse stad Binche, vormen een in België bekende folkloristische groep die
teruggaat op een oude traditie. Ze zijn gekleed in een dik pak in wit en geel, behangen
met bellen, ze dragen een hoge hoed met witte struisvogelveren en ze delen
sinaasappelen uit. De Gille die in Katriens visioen verschijnt, voorspelt onheil, ‘wrok
en gruwel. Chaos en anarchie’. In vergelijking met de garnalenvisser is hij bepaald
angstaanjagend. Bij twee gelegenheden wordt Katrien overvallen door een
angstvisioen waarin een Gille, ‘de Eendagskoning, Engel der Versterving’, een
hoofdrol speelt. Toen ze ongeveer tien was mocht ze bij de opening van de
Kennedytunnel onder de Schelde in Antwerpen in de auto van haar vader-minister
als een van de eersten de doorsteek maken. Zodra ze in de tunnel komen, worden ze
echter gevangen in een oranje licht en versteent het hele tafereel. In een moment van
uittreding ziet Katrien vanuit de lucht drie walviskoeien in de Schelde zo tekeergaan
dat de tunnel dreigt in te storten. Terwijl ze (toch) opgesloten zit in de auto, ziet ze
onder veel gedruis een Gille naderbij komen die het op haar gemunt heeft, en die
met zijn hoofd door de voorruit beukt. Net op tijd kan ze door nauwe doorgangen
uit de tunnel ontkomen.

Literatuur. Jaargang 20

36

Uit: Zwarte tranen
Tom Lanoye
‘Juist dat vind ik zo verscheurend mooi,’ zei de kolonel. ‘Op het einde van de eeuw
waarin de massavernietiging is uitgevonden, komt een massa op straat om affectie
en zuiverheid af te smeken. Tegen beter weten én de gang van de geschiedenis in.
Dat is toch weergaloos? Na alles wat er is voorgevallen? In deze tijden, in dit land?’
‘Waarom altijd die aandacht voor het kwalijke en het afbrekende,’ zuchtte Marja.
‘Er zijn toch ook schone dingen in het leven?’
‘Maar dit is toch beeldschoon? Het is een dieptragische roep om reiniging. De
klassieken hebben het best verwoord wat zich hier afspeelt. “Facere candida de
nigris.” Uit de somberte toch nog een schittering wekken. Uit de duisternis een nieuwe
dageraad scheppen.’
‘Dat was mijn specialiteit ook,’ lachte Dirk. ‘Van het vele zwart zoveel mogelijk
wit zien te maken. Ik ben er ver mee gekomen.’
‘Ge moogt alle twee zeggen wat ge wilt,’ zei Marja, ‘ik vind het wreed schoon op
zich. Punt.’
‘Ik vind het historisch verpletterend,’ snikte de kolonel. ‘Ik heb in jaren niet zo
gelachen,’ zei Dirk.

Op de begrafenis van haar moeder, waar ze verneemt dat naar broer zien verhangen
heeft (een enscenering van een veel gruwelijker dood), doemen de garnalenvisser
en de Gille weer op uit de spiegel in de toiletten. Tot haar verbijstering vallen de
twee samen, en Lanoye suggereert ook nog eens dat ze nooit meer dan spiegelbeelden
van Katrien geweest zijn. Dan is er niemand meer om haar bij te staan, meent ze. Ze
beukt de spiegel aan diggelen en verminkt zich met de scherven.
Behalve dat deze figuren beroemde iconen van de Waalse en de Vlaamse folklore
zijn, wordt het nooit helemaal duidelijk wat de symboolwaarde ervan is. Het blijft
speculeren. Via deze visioenen heeft Katrien wel contact met een heel irreële wereld.
Maar nog niet met het hiernamaals.
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De herrezenen
De grootste verwondering - omdat het in de realistische verteltrant van Lanoye zo'n
buitenbeentje is - wekt een verhaalelement dat als een exponent de grote
ontwikkelingen begeleidt. Meteen na zijn dood staat Dirk, de vermoorde echtgenoot
van Katrien, er weer als personage, in de gedaante van zijn astraal lichaam dat zich
heeft losgemaakt van zijn lijk. Hij vergenoegt zich in zijn nieuwe status, voelt zich
kiplekker, bevrijd van ongenoegens en angsten. ‘Angst was iets voor de levenden.
Zoals ook stress en schuldcomplexen, hypotheken, de hele kloterij.’ Hij ziet Katrien
voor het eerst zoals ze werkelijk was, begrijpt haar, wordt opnieuw verliefd op haar,
raakt weer hooggestemd. ‘Nooit had hij durven hopen dat sterven zo'n veelzijdig
genot zou teweegbrengen.’
Wat moet de lezer hiermee?
Op zijn begrafenis sterft een tante van Katrien, Marja, en terwijl hij staat te
mijmeren op de weide waar zijn as verstrooid is, voegt ze zich bij hem. Sterven blijkt
ook voor haar een verjongingskuur te zijn geweest, want ze doet zich aanstekelijk
jeugdig voor, ze wil net als Dirk ‘ongepaste dingen doen’, en zijn vernederende
impotentie behoort prompt tot het verleden. Later voegen zich ook nog zelfmoordenaar
kolonel Chevalier-de Vilder bij hen, en ook hij valt meteen in de gratie bij tante
Marja, en voorts Katriens zoontje Jonas, neergeschoten bij een overval, haar moeder
Elvire, uit mededogen om haar dementie van de trap gestoten door Katriens zus, en
ten slotte haar oom Leo, die omkomt in een brand. De ‘herrezenen’ noemt de auteur
zelf deze groeiende bende van opvallend tevreden en opgewekte mensen. Onder hen
bestaat geen protocol of maatschappelijk onderscheid
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meer, ieder is een vertrouweling van de ander. Wat ze vroeger niet durfden, wilden
of konden, doen ze nu. Stuk voor stuk worden ze getypeerd als mensen die iets ‘nooit’
gedaan nebben, en dat wordt nu verholpen. Tante Marja is nooit moeder geweest, ze
wil graag Jonas zogen. ‘Het is weergaloos. Het is Rubens. Het is Van Dyck’ zegt de
vroeger zo hardvochtige, nu permanent larmoyante kolonel die het tafereel gadeslaat.
Alle remmingen zijn opgeheven. Qua leeftijd of bloedverwantschap, ethiek of taboe
is niets onoverkomelijk. Iedereen is vergevensgezind en zelfverzekerd, alle wrangheid
is verdreven, het leven na de dood baadt in schoonheid en vredigheid. ‘De dood
brengt het beste in de mens naar boven,’ zegt Dirk in Zwarte tranen.
Ironie? Cynisme? Daar lijkt het sterk op, te merken aan de metaforiek die Lanoye
voor deze passages voorbehoudt. Dirk stelt vast dat na zijn dood zijn boosheid omslaat
‘in reuzelachtig geluk, zoals olie opgaat in goed gebonden mayonaise.’ Het is geen
toevallige vergelijking, Lanoye is gewoon niet meer te houden. ‘Ik ben dood maar
ik besta uit vette vrede,’ mijmert Dirk, ‘Uit de mayonaise der verzoening’. In de loop
van de drie boeken komen daar nog bij: ‘de slasaus der aanvaarding’, ‘de mayonaise
der verrukking’, ‘een vette, vadsige extase’. Het leven aan ‘de andere oever van het
leven’ heeft meer van Breugel dan van Rubens of Van Dyck. Misschien is het een
echo van Lanoye's erkende schatplichtigheid aan Hugo Claus en zijn voorstelling
van het ‘vette’ naast het vroede Vlaanderen. Maar achter de extraverte, plastische
fraseologie koestert Lanoye onopvallend een weke gevoeligheid. Niet verloedering
en desintegratie en corruptie maken zijn thema's uit, maar de verloedering en de
desintegratie en de corrumpering van de onschuld en de authenticiteit. ‘Het leven
maakt menig ding in ons stuk. Het vernielt menig geloof,’ zegt de vader van Katrien
in de finale van Boze tongen. De voortschrijdende en onstuitbare verdorvenheid die
Lanoye het België van de jaren negentig ziet overwoekeren, verdringt en verstikt de
laatste restjes onschuld. Zij bestaat alleen nog ideëel. Het is geen toeval dat in zijn
overvloedige sampling van citaten en verwijzingen in Boze tongen ook Luceberts
‘Alles van waarde is weerloos’ valt. Vanuit het hiernamaals, waar ieder in een lagune
van schoonheid en vredigheid zijn ware zelf vindt, laat Lanoye de notie van een
mogelijke vervulling reflecteren, die in het ondermaanse de waakvlam van het
idealisme brandend moet houden. In Tom Lanoye gaat een onverbeterlijke idealist
en perfectionist schuil, die hij slechts heel sporadisch en voorzichtig in het licht laat
treden.
JOS BORRÉ IS RECENSENT VAN DE MORGEN.
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Om verder te lezen
Bij Rudi van der Paardt
Voor een overzicht en bespreking door een keur van critici van alle romans van
Vestdijk kan men terecht bij: Rudi van der Paardt, Je kunt er toch bij blijven zitten?
Amsterdam 1983. Een vergelijkbare bundel is Het gebergte. Amsterdam 1996, van
H. Brandt Corstius en Maarten 't Hart; dit boek bevat alleen stukken van beide auteurs
en geen inleiding of bibliografische annotatie.
Belangrijke beschouwingen van contemporaine critici vindt men in: F. Bordewijk,
Kritisch proza. 's-Gravenhage 1982; H.A. Gomperts, Intenties 2. Amsterdam 1981;
Th. de Vries, S. Vestdijk: grootheid en grenzen van een fenomeen. Leiden 1987.
Studies over de roman (chronologisch): R.A. Cornets de Groot, De chaos en de
volheid. Den Haag 1966; L.F. Abell, ‘Een interpretatie van De kellner en de levenden’.
In: Vestdijkkroniek 1, 2 en 3 (1974), later ietwat gewijzigd herdrukt in hetzelfde
tijdschrift en in boekvorm; H.A. Wage, ‘Tijd en werkelijkheid in De kellner en de
levenden’. In: S. Dresden e.a., Tijd en werkelijkheid in de moderne literatuur.
Wassenaar 1974; J. van de Sande, Simon Vestdijk: De kellner en de levenden.
Apeldoorn 1984. Vestdijk heeft op de astrologische interpretatie van Cornets de
Groot geantwoord in een niet gebundelde ‘antikritiek’, in Maatstaf 14 (1967), p.
1013 e.v.; Kenmerkend voor het gesputter der critici over Bericht is het negatieve
stuk van Anne Wadman, Handdruk en handgemeen. Utrecht 1965.

Bij Vergilius, mijn reis met Dante
Het fragment is afkomstig uit Publius Vergilius Maro, Mijn reis met Dante door de
Hel. Vert. Drs. P; Ill. S. Botticelli. Amsterdam: Athenaeum - Polak & Van Gennep,
2003. 88 blz.; € 19,95; ISBN 90 253 0874 0. Dantes versie van het verhaal, De
goddelijke komedie, is meer dan eens in het Nederlands vertaald (zie ook hierna) en
is momenteel in vier verschillende vertalingen verkrijgbaar (zie hierover
www.literatuuronline.nl).

Bij Lisa Kuitert
Gebaseerd op B. de Ligt in Historische Kring Loosdrecht 98 (1994) en 122 en 123
(1999); en Lisa Kuitert, ‘Negentiende-eeuwse verering voor een middeleeuws genie.
De Dante-vertaling van J.C. Hacke van Mijnden’. In: K.D. Beekman e.a. (red.) De
as van de Romantiek. Opstellen aangeboden aan prof. dr W. van den Berg [...]
Amsterdam 1999, p. 129-143.

Bij Eric de Bruyn
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Er is veel literatuur over de verwantschappen tussen de Bosch-iconografie en het
Visioen van Tondalus. Nigel F. Palmer, ‘Visio Tnugdali’. The German and Dutch
Translations and their Circulation in the Later Middle Ages. München etc. 1982, p.
218-220, geeft een goede stand van zaken. Meest recent hierover is Eric de Bruyn,
‘En het woord is beeld geworden...Middelnederlandse literatuur en laatmiddeleeuwse
iconografie’. In: Ria Jansen-Sieben e.a. (red.), Medioneerlandistiek. Een inleiding
tot de Middelnederlandse letterkunde. Hilversum 2000, p. 335-336, en Eric de Bruyn,
De vergeten beeldentaal van Jheronimus Bosch. De symboliek van de
Hooiwagen-triptiek en de Rotterdamse Marskramer-tondo verklaard vanuit
Middelnederlandse teksten. proefschrifteditie, 's-Hertogenbosch 2001, p. 149-154.
De Middelnederlandse versies van het Visioen van Tondalus in R. Verdeyen en
J. Endepols (eds.), Tondalus' Visioen en St. Patricius' Vagevuur. 2 dl., Gent etc.
1914-1917, en A.T.W Bellemans (ed.), Tondalus' Visioen. Naar het Gentsche
handschrift [...]. Antwerpen 1945. De eerstgenoemde uitgave bevat tevens een
leerzaam overzicht van de middeleeuwse visioenenliteratuur. Een interessante
bloemlezing is Peter Dinzelbacher (ed.), Mittelalterliche Visionsliteratur. Eine
Anthologie. Darmstadt 1989. Voor de traditionele helle-iconografie, zie onder meer
H.J.E. Endepols, ‘Bijdrage tot de eschatologische voorstellingen in de middeleeuwen’.
In: Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde 28 (1909), p. 49-111.
Over Jacomijne Costers, zie hierna. De Middelnederlandse versie van het
Evangelium Nicodemi in J. Jacobs (ed.), ‘Een nieuw Mnl. handschrift van het
Evangelie van Nicodemus’. In: Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke
Vlaamsche Academie voor Taal en Letterkunde 1926, p. 546-587. Het paneel met
Christus in het Voorgeborchte van de Hel wordt nader geanalyseerd in Eric de Bruyn
en Jan Op de Beeck, De Zotte Schilders. Moraalridders van het Penseel rond Bosch,
Bruegel en Brouwer. catalogus. Gent 2003 (nr.3).

Bij Wybren Scheepsma en Maria van Daalen
De tekst van Jacomijne Costers is uitgegeven en van een inleiding voorzien door W.
Scheepsma, ‘De helletocht van Jacomijne Costers († 1503)’. In: Ons geestelijk erf
70 (1996), p. 157-185. De gekozen fragmenten beslaan resp. de regels 677-694,
794-811, 473-481 en 587-600 en zijn resp. vertaald door Johan Oosterman, Wybren
Scheepsma en Maria van Daalen (de laatste twee). Zie ook W.F. Scheepsma, Deemoed
en devotie. De koorvrouwen van Windesheim en hun geschriften. Amsterdam 1997,
p. 153-168 en 246-250. Het citaat waarmee de bijdrage van Maria van Daalen besluit
is van Hans Faverey, Verzamelde gedichten. Amsterdam 1993. p. 537.

Bij André Hanou
De belangrijkste publicaties over het dodengesprek in de achttiende eeuw zijn André
Hanou, ‘Weyermans Maandelyksche 'T Zamenspraaken (1726)’. In: Peter Altena
(red.), Het verlokkend Ooft [...]. Amsterdam 1985, 160-194; Frank van Lamoen, ‘In
de geest van Lucianus’. In: Mededelingen Weyerman 20 (1997), p. 75-82; en René
Veerman, ‘Het dodengesprek in Nederland’. In: De achttiende eeuw 29 (1997) 1, p.
35-58.
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Bij Jos Borré
De ‘monstertrilogie’ van Tom Lanoye omvat de romans Het goddelijke monster (1e
druk 1997), Zwarte tranen (1e druk 1999) en Boze tongen (2002), uitgegeven bij
Prometheus te Amsterdam. Over Tom Lanoye, zie www.lanoye.be
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[Gelezen]
Moedig, doortastend, enthousiast
René van Stipriaan Het volle leven. Nederlandse literatuur en cultuur ten
tijde van de Republiek (circa 1550-1800)
Amsterdam: Prometheus, 2002. 352 blz.; ill.; € 35; isbn 90 5333 997 3.
Er is moed voor nodig om een literatuurgeschiedenis te schrijven. Het ogenschijnlijk
gemak waarmee Van Stipriaan de lezer in Het volle leven door de Nederlandse
literatuur van de lange Gouden Eeuw loodst, doet bijna vergeten hoeveel moed.
Zonder probleemgebieden en onopgeloste vraagstukken te verdoezelen, laat Van
Stipriaan aan de hand van tekstfragmenten, analyses en anekdotes de hoofdlijnen
van ontwikkeling en stagnatie in de periode 1550-1800 zien. Zijn verhaal voert van
rederijkerskamers naar genootschappen, en van literaire hoogtepunten naar sporen
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van volkscultuur. Een vloed aan details en illustratiemateriaal zorgt voor nuancering
en verbijzondering van liet algemene. Buitengewoon verhelderend en concretiserend
werken de vele - goed geannoteerde - citaten waarmee Van Stipriaan zijn verhaal
onderbouwt.
Het zal geen toeval zijn dat Het volle leven oogt en voelt als boek over smakelijke
wijnen en gerechten. Het laat zich als zodanig ook door de literatuurliefhebber
consumeren. Er gaat een aanstekelijke werking uit van Van Stipriaans liefde voor
teksten en zijn oog voor visuele details: een betraande liefdesbrief van Hooft, het
laatste briefje dat Willem Barentsz. op Nova Zembla schreef het geïllustreerde
poëzie-album van Gesina ter Borch, de kleren waarin Hugo de Groot uit Loevestein
wist te ontsnappen, een foto van een hedendaagse voorstelling van Huygens' Trijntje
Cornelis, de agenda waarin Constantijn Huygens zijn sollicitatiegesprek met Frederik
Hendrik vastlegde, een schilderij waarop mogelijk Focquenbroch te zien is, de kist
waarin de drukproeven van de Statenvertaling bewaard werden etcetera etcetera. De
vele illustraties ondersteunen, als resultaat van jarenlange speurzin en spaardrift, het
verhaal dat Van Stipriaan vertelt op prachtige wijze.
Van Stipriaan heeft in deze literatuurgeschiedenis veel aandacht voor de
cultuurhistorische context. Het volle leven opent in feite met een korte geschiedenisles
over de Republiek, weliswaar verteld aan de hand van typeringen van literaire
hoogtepunten die een illustratie van de tijdgeest geven. Dan volgen thematische
hoofdstukken over mens en wereldbeeld, en de productie, distributie en consumptie
van literatuur, met prachtige paragrafen over bijvoorbeeld lied- en leescultuur,
jeugdliteratuur en reisverhalen. Met name in deze hoofdstukken heeft Van Stipriaan
een goede balans gevonden tussen gedetailleerde beschrijvingen van bijvoorbeeld
de levens van schrijvers (Vondel, Hooft, Huygens, Anna Roemers Visscher) en de
bredere ontwikkelingen van literaire genres en modes. Het deel over de opmaat van
de Gouden Eeuw (grofweg de periode 1550-1600) en het hoofdstuk over de achttiende
eeuw lijken vooral toegevoegd als steun en verdieping van het betoog over de
zeventiende eeuw. Met name de achttiende eeuw komt er in Het volle leven als
zelfstandige grootheid wat bekaaid af. Het verdient lof dat ook de periode na de
Gouden Eeuw behandeld wordt, maar het is wellicht veelzeggend dat dat gebeurt in
een hoofdstuk met de titel ‘Dromen van betere tijden’.
Het prachtige overzicht dat Het volle leven over de goudeneeuwse literatuur biedt,
is deels gebaseerd op bestaande tekstuitgaven en monografieën. De meest recente
bevindingen - zoals die over de rol van vrouwenliteratuur, of over het verschijnen
van de eerste pornoromans - hebben een vanzelfsprekende plaats gekregen. De in
1994 verschenen literatuurgeschiedenis van M.A. Schenkeveld-van der Dussen,
Nederlandse literatuur in de tijd van Rembrandt en de trits Nederlandse literatuur,
een geschiede-
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nis, Een theatergeschiedenis der Nederlanden en Een muziekgeschiedenis der
Nederlanden hielpen bij het schetsen van een veelzijdig overzicht, waarin het lied,
het theater en de kerk als gezichtsbepalende elementen naar voren komen. Bij tijd
en wijle zijn de verwijzingen naar vakdiscussies, bijvoorbeeld die over de
alfabetiseringsgraad in de Republiek, wel erg beknopt gehouden. In de beredeneerde
literatuuropgave achterin het boek zijn verwijzingen naar aanvullende informatie te
vinden.
De grote verdienste van Het volle leven is dat het boek meer is dan een verzameling
bestaande feiten en inzichten. Dit is enerzijds te danken aan het eigen onderzoek dat
Van Stipriaan deed naar lang vergeten teksten en gebeurtenissen. Een relatief groot
deel van dat onderzoek is terecht gekomen in de talrijke terzijdes op de grote lijnen
en in de bijschriften bij illustraties. Maar vaak bevat ook de hoofdtekst sporen van
speurwerk. De beschrijving van de mysterieuze groepering der Rozenkruizers is een
goed voorbeeld van Van Stipriaans aanpak: enkele tot de verbeelding sprekende
alinea's met daarin de stand van zaken in het onderzoek zijn aangevuld met sprekende
afbeeldingen en een rijtje vragen die onderzoekers als een uitnodiging tot verdere
studie kunnen opvatten, en die lezers van Het volle leven gespannen naar dergelijk
vervolgonderzoek doen uitkijken. Opvallend is ook de doortastendheid waarmee
Van Stipriaan vaak eeuwenoude mythen ter discussie stelt, in onschuldig ogende
zinnetjes als: ‘Volgens de overlevering stelt dit schilderij (...) Kiliaen voor. De
verleiding is inderdaad groot om in deze wat sjofele, studieuze grijsaard Kiliaen te
zien’. Of, over de pionier Van der Noot: ‘De conclusie lijkt onontkoombaar dat de
zeer begaafde Van der Noot iets maniakaals had’.
Meerwaarde heeft Het volle leven ook omdat Van Stipriaan zich op basis van zijn
bevindingen en interpretaties aan conclusies waagt. Het volle leven wordt gekenmerkt
door een mengsel van objectieve - dat wil zeggen: door veel wetenschappers gesteunde
- bevindingen en Van Stipriaans eigen observaties en conclusies. Subtiel en
voorzichtig wordt zo Erasmus' positie ten opzichte van Luther getypeerd, worden de
gegevens over het auteursschap van het

Dubbelportret van Constantijn Huygens en Susanna van Baerle, ca. 1635
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Wilhelmus gewogen en wordt een oordeel geveld over de gevolgen die de
bestandstwisten hebben gehad op de ontwikkeling en groei van de Nederlandse
cultuur. Onder die conclusies vallen ook uitspraken over de invloed van literatuur
uit de periode 1550-1800 op de huidige cultuur. De culturele dominantie van de
Randstad, het ‘postmoderne samplen van motieven’: de basis daarvoor vindt Van
Stipriaan in de Republiek.
De belangstelling van Van Stipriaan gaat, zo lijkt het, vooral uit naar grote en
kleinere ‘affaires’ in de Nederlandse literatuurgeschiedenis en naar recente
ontdekkingen: de mythevorming rond de vermeende uitvinder van de boekdrukkunst
Laurens Jansz. Koster, de vondst van het portret van Huygens en Sterre, de
ontgroeningsrituelen van het losbandige ‘gilde’ van kunstenaars die zich de
Bentveughels noemden. Van Stipriaan heeft buitengewoon veel aandacht voor
particuliere inspanningen en voorkeuren, en schrijft daardoor over aspecten van
literatuur en literatuurbeleving die in bestaande literatuurgeschiedenissen onderbelicht
blijven. Reeds bekende en veelbesproken kanten van de Nederlandse literatuur uit
de vroegmoderne tijd komen tegen de achtergrond van onbekende details en
bijzonderheden goed uit de verf.
Het volle leven wekt nieuwsgierigheid en bewondering. Het is een buitengewoon
knappe poging om overzicht te creëren en tegelijkertijd diepte en detaillering te
bieden. De meest opmerkelijke kwaliteit van het boek is dat het leest als een roman,
waarin een duidelijk aanwezige verteller enthousiast en enthousiasmerend verhaalt
over tijden die hij voor even weet te doen herleven.
ELS STRONKS
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Damesroman op afstand
Dorothea Bohn Beets Onze buurt. Ingeleid en toegelicht door Margaretha
H. Schenkeveld en Maria A. Schenkeveld-van der Dussen
Zoetermeer: Meinema 2002. 299 blz.; € 18,90. isbn 90 211 3887 5.
De idealistische damesroman was in het midden en einde van de negentiende eeuw
een zeer bloeiend genre. Boeken in dit genre handelden over ‘het vrouwenleven’,
wat vooral inhield dat er naarstig (maar niet wanhopig) gezocht werd naar de ideale
man. Was dat eenmaal gelukt, dan ving de strijd aan een ideale huisvrouw te worden.
Daarbij was er altijd sprake van een ondubbelzinnig stichtende boodschap: de
vrouwelijke ijdelheid, gepersonifieerd door de kokette vrouw, moest overwonnen
worden. Deze boeken hebben de moderne tijd niet overleefd. Tot voor kort althans,
want een ervan is recentelijk opnieuw uitgebracht: Onze buurt van Dorothea
Bohn-Beets. Het boek is ingeleid en toegelicht door een zeer respectabel duo, namelijk
Margaretha H. Schenkeveld en Maria A. Schenkeveld-van der Dussen.
In 1861 verschijnt Onze buurt anoniem, ‘een ongenoemde’ stond als auteur op de
kaft. Veel opzien baart het niet, slechts één recensie in De tijdspiegel en nog geen
enkele noodzaak tot herdrukken. Pas in 1871, als blijkt dat de zus van Nicolaas Beets
achter de ‘ongenoemde’ schuilgaat, en de beroemde Beets een voorwoord bij het
werk schrijft, gaat de roman goed lopen. Er verschijnen dan tot 1911 nog zes
herdrukken, maar daarna sterft het werk een stille dood.
Nu is er dus een nieuwe uitgave verschenen van deze negentiende-eeuwse roman,
met een lange inleiding door de schoonzusters Schenkeveld. Deze editie kan moeilijk
verantwoord worden door te wijzen op de literaire kwaliteit. De personages praten
met elkaar alsof ze citeren uit stichtelijke traktaatjes en die braafheid resulteert in
een halfslachtige poging typetjes neer te zetten.
De wijze van annoteren en inleiden laat zien dat een kritische, afstandelijke en
contextgerichte benadering niet in de lijn der bedoeling lag. Dat is jammer, want het

boek getuigt wel degelijk van een typisch midden-negentiende-eeuwse mentaliteit,
die pas tot leven kan komen als ze meer wordt toegelicht. Het enthousiasme over de
vondst van Onze buurt heeft wellicht het zicht benomen op de grote afstand die de
meeste lezers tot het werk zullen hebben.
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SASKIA PIETERSE

Signalement
Analyse van een winter
Jan van der Vegt, Zes winters aan zee. Liefde en rekenschap bij A. Roland
Holst. Over inhoud, ontstaan en compositie van de bundel Een winter aan
zee. Uitgeverij de Prom: Amsterdam, 2002. € 13,50; isbn 90 6801 818 3.
Hoe wijdlopig een biografie bij wijlen ook is, ze vormt steeds een samenvattende
selectie van de berg notities die de biograaf in de loop van zijn onderzoek heeft
verzameld. Wanneer de biograaf het ‘overtollige’ materiaal alsnog wil laten renderen,
moet hij zich wenden tot deelstudies. Twee jaar na zijn biografie over Adriaan Roland
Holst publiceert Jan van der Vegt zijn studie over Een winter aan zee, de best
verkochte bundel van de Prins der Nederlandse dichters. Zes winters tussen 1931 en
1937 had Roland Holst nodig om zijn met mythologische symboliek doordesemde
‘zelfonderzoek’ te schrijven en te herschrijven. De tekstgenese, de literaire invloeden
en de biografische achtergrond worden door Van der Vegt met elkaar vervlochten
om tot een analyse van de gedichten te komen. Het afscheid van een geliefde blijkt
dan uiteindelijk te hebben geleid tot een zoektocht naar een nieuwe literaire vorm,
waarin de dichter zich kan verzoenen met zijn eigen innerlijke conflict. Voor al wie
poëzieanalyse niet schuwt en Een winter aan zee koestert.
BART NUYENS
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Een knie met haar
Willem Maas Jacques Gans. Biografie
Amsterdam: De Prom, 2002. 320 blz.; ill.; € 26,50; isbn 90 6801 826 4.
Het begint allemaal met een cliché. De schrijver en journalist Jacques Gans
(1907-1972) was een der laatste bohémiens in de Nederlandse literatuur. Een
opvallende verschijning, een beetje van het type domme August, met een opvallend
kale schedel die door Adriaan Roland Holst onvergetelijk ooit als ‘een knie met haar’
werd omschreven. Gans verbleef voor de Tweede Wereldoorlog met tussenpozen
enkele jaren in Parijs en Berlijn als journalist, waar hij zijn rol als uitvreter met verve
vervulde. Hij was doorgaans dakloos en zijn vermogen om tientjes te lenen was niet
te evenaren. Behalve buitensporig veel drinken mocht hij in de door hem
gefrequenteerde cafés ook graag een stevig robbertje vechten. Na de oorlog ging het
bergafwaarts met deze kleurrijke, getalenteerde bohémien, die toen volledig opgeslokt
leek te worden door het establishment en zijn carrière als schrijver niet waar bleek
te kunnen maken.
In zijn biografie onderzoekt Willem Maas dit clichébeeld van Jacques Gans en hij
onderscheidt drie ontwikkelingen in diens leven. Op maatschappelijk gebied
ontwikkelde hij zich van een ware uitvreter tot een oppassende huisvader met vrouw
en twee kinderen die zijn uiterste best deed om een kostje bijeen te scharrelen voor
zijn gezin. Op politiek terrein maakt hij een nog veel dramatischer ontwikkeling
door. Voor de oorlog stond Gans immers bekend als een linkse jongen die
achtereenvolgens achter Stalin en Trotski aanliep en ook nog enige tijd het
radencommunisme omarmde. Maar hij was veel te individualistisch om zich bij
welke partij dan ook te kunnen aansluiten. Na de oorlog ontwikkelde Gans zich
volgens Willem Maas dan ook van ‘liberaal anarchist’ tot een ‘conservatief met
anarchistische trekjes’. En met zijn schrijfwerk tenslotte, slaagde Gans er voor de
oorlog langzaam maar zeker in om een eigen plaatsje te veroveren in literaire kringen.
Voor zijn in 1940 verschenen boek Liefde en goudvisschen oogstte hij zelfs alom
lof. Maar zijn karakter was niet toegerust voor het schrijven van proza van de lange
adem en na de oorlog raakte hij toch weer in de journalistiek verzeild. Gans, ooit een
veelbelovend literair talent, sleet zijn naoorlogse jaren toch weer gewoon als
stukjesschrijver, onder meer bij de HP van G.B.J. Hiltermann en later voor De
Telegraaf.
Vriend en vijand was met stomheid geslagen toen Gans in 1955 voor De Telegraaf
ging werken. Hoe kon deze oud-communist voor die reactionaire spreekbuis van het
kapitalisme gaan werken? Hoe kon hij als oud-verzetsstrijder voor een krant gaan
werken die in de jaren vijftig nog altijd omgeven werd door het onwelriekende odeur
van (culturele) collaboratie? Hoe kon hij als individualist pur sang zijn principes zo
rigoureus overboord gooien door openlijk voor het geld van een vaste baan te kiezen?
Gans werd enorm gewantrouwd na die opzienbarende overstap. Dat hij er bovendien
weinig modieuze, om niet te zeggen reactionaire ideeën op nahield deed de rest
eigenlijk. Het duurde niet lang of Gans werd tot persona non grata uitgeroepen in
het grachtengordelcircuit. Pas vele jaren later werd hij, zij het aarzelend, weer
enigszins welwillend toegelaten tot de hoofdstedelijke drinkgelagen.
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Een stereotiep beeld van Gans rechtzetten, dat was zoals gezegd het uitgangspunt
van zijn biograaf Willem Maas. Hij wilde ‘het beeld van een opportunistische
reactionair’ corrigeren. Helaas slaagt hij maar nauwelijks in die opzet want ik zie
niet dat hij veel aan de beeldvorming heeft kunnen veranderen. De biografie bevat
enkele goede, voortreffelijk gedocumenteerde paragrafen (met name de periode in
de jaren dertig), maar is anderzijds op veel plaatsen ook onthutsend oppervlakkig.
Maas slaagt er bijvoorbeeld maar niet in de politieke denkbeelden van Gans
overzichtelijk op een rijtje te zetten. Ronduit teleurstellend tenslotte is de nogal
vluchtige wijze waarop Maas de roemruchte Telegraaf-jaren van Gans behandelt.
Daar kon ook hij blijkbaar niet goed mee uit de voeten terwijl er toch een overvloed
aan documentair materiaal moet zijn. Waar hij intussen wel in slaagt is de lezer ervan
te overtuigen dat Gans een razend boeiende figuur is geweest, maar dat mag een
schrale troost heten na een biografie van ruim driehonderd bladzijden. Maas krijgt
bijna nergens écht grip op zijn onderwerp.
ERNST BRUINSMA
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Kiosk Hans Renders
TS - Tijdschrift voor tijdschriftstudies
Nr. 12, jaarabonnement € 19
Arja Firet schrijft in Tijdschrift voor tijdschriftstudies een informatief stuk over de
handgeschreven satirische blaadjes uit het midden van de negentiende eeuw in Parijs.
Het procédé van de ‘autografie’ was eenvoudig. Een tekst werd direct op een
lithografische steen geschreven en vervolgens werden daarvan op papier afdrukken
gemaakt. Hoge zet- en drukkosten waren niet meer nodig. Bovendien was er behoefte
aan een subversief tegengeluid.
Rond 1830 kwam er een beetje lucht in de Franse censuurwetten maar na de
revolutie van 1848 begon Napoleon III in 1850 van alles te bedenken om de
journalistiek weer flink te knevelen: preventieve censuur, dagbladzegel en de
verplichting om bepaalde artikelen te ondertekenen. Gevolg was het ontstaan van de
Petite Presse. Net als in Nederland kon je de zegelbelasting ontduiken door
papierformaten te gebruiken die buiten de wet vielen. Overal in Nederland verschenen
daarom in de jaren veertig van de negentiende eeuw de clandestiene lilliputterkrantjes.
En nog beruchter, hoewel bijna nooit iemand ze zag, waren de handgeschreven
schandaalreportages, bijvoorbeeld over kroonprins Willem II, die als middel werden
gebruikt het hof af te persen. De dreiging was dat bij niet-betalen deze uit de duim
gezogen maar reputatiebrekende verhalen gepubliceerd zouden worden.
In Frankrijk kwam er nog iets bij: door op het eerste oog een satirisch of literair
blad te maken ontliep je de (politieke) censuur goeddeels. Gevolg was dat een klasse
van halve artiesten, hele schrijvers en zij die dat wilden worden op die handgeschreven
blaadjes afkwamen. Deze bohème zorgde voor een onafhankelijke alternatieve
leefwereld en voor een alternatieve manier van schrijven. Op die manier ontstond
het genre van de fantaisie, door Firet een column avant la lettre genoemd.
Het aardige van de ‘autografische pers’ als tegenhanger van de officiële
journalistiek is dat er een interessante symbiose tussen politiek en literatuur ontstond
die doet denken aan wat in de jaren zestig in Vlaanderen werd genoemd De gestencilde
revolutie: een onafzienbare reeks van half literaire half politieke tijdschriftjes die
makkelijk konden ontstaan als gevolg van de voor iedereen toegankelijke
stencilmachine. De verwevenheid tussen literatuur en journalistiek is een Franse
tegenhanger van de Amerikaanse journalistiek die is ontstaan om de politiek te
controleren (Watchdog). In Parijs verschenen trouwens al vanaf de zestiende eeuw
Canards, pamfletjes waarin op satirische (lees literaire) wijze de draak met de
heersende macht werd gestoken.
Een van de bekendste handgeschreven tijdschriftjes waar Firet over schrijft, is
Sans le Sou, letterlijk ‘zonder een rooie cent’, maar natuurlijk met een verwijzing
naar de bohème en tegen ‘het kapitaal’. Constant Arnould was de hoofdredacteur en
hij had er kennelijk lol in het ene na het andere handgeschreven blaadje op te richten:
L'Orginal (1855), L'Aurore (1855) en La Mansarde (1856). Veel van deze blaadjes
profileerden zich als het literaire proletariaat en schiepen er lol in de al te deftige
lezer te beledigen, een must voor elk blad dat zich wenste te afficheren als ‘l'organe
de la critique littéraire indépendante’. Als premie voor een jaarabonnement op een
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van de blaadjes werd een grafrede op mooi geschept papier in het vooruitzicht gesteld,
op voorwaarde dat tijd en plaats van overlijden van de abonnee bekend was.
Arja Firet werkt aan een proefschrift over het kleine literaire genre van de fantaisie.
Ook Dorothée te Riele doet onderzoek naar een tijdschrift waarin journalistiek en
literatuur elkaar de hand gaven, zo blijkt uit dit nummer van Tijdschrift voor
tijdschriftstudies. Zij beweert dat het Spaanse populaire tijdschrift El Cuento Semanal
(1907-1912) het enige blad ter wereld was dat wekelijks een verhaal van een literair
schrijver opnam en ook nog eens een karikatuur van die auteur op het omslag plaatste.
Kan zijn. Haar percentage van analfabeten in Spanje rond 1910 (59,4 procent) lijkt
me weer iets realistischer dan het percentage dat Firet geeft voor een halve eeuw
eerder in Frankrijk, namelijk vijf procent. Firet legt uit dat het zogenaamd niet over
politiek schrijven een middel was om de censuur om te tuin te leiden. Te Riele zegt
dat politieke en kerkelijke kwesties in El

Cuento Semanal geen rol speelden. Dat kan ik maar moeilijk geloven in het geval
van een satirisch weekblad. Ik heb El Cuento Semanal nooit onder ogen gehad maar
als Te Riele schrijft dat ‘een aantal’ verhalen een ‘historische setting’ heeft, zoals
de Inquisitie in Spanje in de zeventiende eeuw, de Reformatie in Zwitserland tijdens
de zestiende eeuw of de Franse Revolutie van 1789 dan vraag ik me toch af of deze
gebeurtenissen niet beschreven zijn als metafoor van de actualiteit, zoals in Nederland
tijdens de bezetting ook opvallend veel boeken verschenen over de vrijheidsstrijd
van Willem van Oranje in de zestiende eeuw.
Het is mij een raadsel waarom het Tijdschrift voor tijdschriftstudies met ingang
van dit nummer een kleiner formaat heeft (14,6 x 20,0 in plaats van 16,6 x 23,2
centimeter), ook al beleven we tegenwoordig politiek onrustige tijden. Het zijn bijna
de afmetingen van de duodecimokrantjes die tot 1 januari 1846 zonder belastingzegel
konden verschijnen. Misschien is de wijziging aangebracht om de wetenschap in
onze roerige tijden een subversief tintje te geven.
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Detective Bogman in Berlijn
Jef Bogman Professoren hier is de laatste gnostieker. Paul van Ostaijen
tussen schilderkunst en mystiek
Nijmegen: Vantilt, 2002. 174 blz.; € 25; isbn 90 7569 757 0.
De gedichten van De Feesten van Angst en Pijn behoren tot de meest enigmatische
uit Van Ostaijens poëzie. De eerste gedichten van deze bundel ontstonden in het
begin van de zogenaamde Berlijnse tijd (eind 1918), de laatste aan het eind daarvan
(voorjaar 1921). Kort daarop gaf Van Ostaijen de bundel zijn definitieve vorm,
waarbij hij een variant gebruikte van zijn bekende ‘ritmiese typografie’. Zelf heeft
hij De Feesten echter niet meer gepubliceerd. De bekendste editie ervan is die van
het Verzameld werk, dat de handgeschreven teksten fotografisch weergeeft.
Jef Bogmans Professoren hier is de laatste gnostieker biedt een reconstructie van
de genese van De Feesten. Bogman probeert zoveel mogelijk te weten te komen over
Van Ostaijens leven in Berlijn en over zijn contacten en lectuur in die tijd, en te
antwoorden op de vraag in hoeverre van dit alles sporen zijn terug te vinden in de
bundel. Bogman herleest De Feesten dus als een detective die op zoek gaat naar
clues, in dit geval naar gegevens die als de ‘bronnen’ van de gedichten kunnen worden
beschouwd. Dit onderzoek levert vooral interessante resultaten op waar Bogman het
over Van Ostaijens lectuur heeft, en met name over enkele hoofdzakelijk filosofische
en religieus-mystieke werken die Van Ostaijen bij het schrijven direct geïnspireerd
(kunnen) hebben.
Noodzakelijkerwijze speculatiever zijn Bogmans pogingen om de hand te leggen
op de invloed die Van Ostaijens kennis van de eigentijdse beeldende kunsten en zijn
contacten met een aantal Duitse schilders hebben gehad op de gedichten van De
Feesten. Qua biografische feitelijkheden, tenslotte, blijkt Bogman een handjevol
nieuwe gegevens over Van Ostaijens verblijf in Berlijn te hebben ontdekt, die echter
nauwelijks bijdragen tot een beter inzicht in de ontstaansgeschiedenis van Van
Ostaijens gedichtenbundel.
Veel verder dan dit spoorzoeken strekt Bogmans onderzoek zich niet uit.
Professoren hier is de laatste gnostieker formuleert geen dwingend leesvoorstel voor
De Feesten. Waar Bogman ingaat op de gedichten (of op andere teksten uit de
Berlijnse tijd) beperkt hij zich in vele gevallen tot loutere parafrase. Ook wie een
antwoord wil op de vraag of en zo ja hoe De Feesten passen in Van Ostaijens ruimere
ideologisch-filosofische ontwikkeling, is hier aan het verkeerde adres.
ERIK SPINOY
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Paul van Ostaijen

Signalement
Niet bekroond...
Harry Bekkering en Jos Joosten (red.), Jan Campert-prijzen 2002.
Nijmegen: Vantilt, 2002. 80 blz.; € 9,80; isbn 90 7569 787 2.
Het jaarlijkse bundeltje met essays over de laureaten van de Jan Campert-prijzen (in
2002 Kees Ouwens, Menno Wieman, Stefan Hertmans, Douwe Draaisma en Siegfried
Woldhek) moet het dit jaar stellen zonder het overzicht van artikelen óver het werk
van de prijswinnaars. Dat is jammer en te hopen valt dat de omissie eenmalig is.
Vermelding verdient het enthousiasmerende en verhelderende essay over Hertmans
door Dietlinde Willockx. Zo te lezen zou zij Als op de eerste dag (het boek waarvoor
Hertmans de F. Bordewijk-prijs ontving) nu niet meteen hebben bekroond. Ze schrijft:
‘De soms slordige stijl wekt de indruk dat het boek geschreven werd met de
nonchalance van de eerste inspiratie. Veel beschrijvingen zijn onnodig wijdlopig,
op het irritante af.’ [JO]

Literatuur. Jaargang 20

46

Scherper zicht, te weinig diepgang
Geert Buelens Van Ostaijen tot heden. Zijn invloed op de Vlaamse poëzie
Nijmegen: Vantilt, 2001; 1302 blz.; € 44,92; isbn 90 7569 735 X.
Doel van de studie van Geert Buelens is de receptiegeschiedenis van Paul van Ostaijen
te schrijven ‘aan de hand van de diverse manieren waarop door de belangrijkste
dichters van de volgende generaties op zijn werk is gereageerd, hoe ze door zijn
theorie en praktijk beïnvloed zijn’ (p. 23). Buelens' hypothese is dat receptie van
Van Ostaijen gezag verleent: latere dichters lezen en verwerken zijn werk ‘om de
oorsprong van een aspect van de eigen poëtica te projecteren op Van Ostaijen en zo
de eigen positie te versterken’ (p. 24). Deze these die door omkering van een van de
centrale concepten uit de theorie van Harold Bloom naam krijgt als de ‘anxiety of
not being influenced’, maakt de afbakening van het object van onderzoek nog niet
tot een gemakkelijke of ondubbelzinnige zaak.
Hoe komt Buelens aan zijn materiaal? Hij richt zich op dichters die zich op Van
Ostaijen beroepen hebben of die als epigoon gelden en op ‘dat handjevol critici dat
een belangrijke invloed heeft uitgeoefend op het Vlaamse dichtersgilde’. Naast de
receptie van dichters is dus ook die van critici object van onderzoek. Dát er sprake
is van receptie, wordt vastgesteld aan de hand van directe verwijzingen naar of
hommages aan Van Ostaijen (die passen bij Van Ostaijen als ‘gezagsargument’)
maar evenzeer op grond van ‘allusies’ aan diens werk (p. 27). De auteur zoekt verdere
vormen van houvast in literatuursociologie en poëtica-onderzoek. Met betrekking
tot dat laatste type onderzoek worden drie invalshoeken als relevant aangewezen waar een gedicht vandaan komt, wat het vermag en hoe het in elkaar zit - en wordt
geponeerd dat het gevaar van een ‘virtuele’ poëziegeschiedenis vermeden dient te
worden. Buelens wil geen geschiedenis schrijven die zich zou beperken tot de poëtica
of de theorie en die weinig of niets te maken zou hebben met de praktijk van de
geschreven poëzie. Naast poëticale uitspraken en teksten zullen daarom ook gedichten
voorwerp van onderzoek zijn. De auteur waarschuwt dat ‘soms erg technische
analyses’ (p. 35) noodzakelijk zullen zijn. Dat valt wel mee. Wat níet meevalt is de
omvang van het boek: 1302 pagina's.
Buelens kan zijn materiaal in het eerste hoofdstuk niet overtuigend beschrijven
en kan het bij alle heterogeniteit in de hierop volgende hoofdstukken ook onvoldoende
recht doen. Er zijn mooie, goed gevulde pagina's over het expressionismedebat;
wanneer daarna een hoofdzaak uit de poëtica van Van Ostaijen uitgelegd moet worden,
hapert het begrippenapparaat en is er bij alle overdaad toch ook iets wat ontbreekt.
Het verwijt van kunst-om-de-kunst dat Van Ostaijen gemaakt is, is precies wat de
Formalisten is verweten en waar Roman Jakobson in What is poetry uit 1933 over
geschreven heeft.
Tot in het voorlaatste hoofdstuk, ‘1985-1995 een postmoderne pol’, wreekt zich
het heterogene karakter van het materiaal. Doordat de auteur zo veel zo verschillende
zaken wil bespreken (poëticale teksten, gedichten, bundels, de ontwikkeling in een
oeuvre, de positie in het literaire veld) kan hij te weinig diepgang bereiken. Dit neemt
niet weg dat Buelens met zijn poging een geschiedenis van de Vlaamse poëzie vanaf
Van Ostaijen tot heden te schrijven aan de hand van de receptie van Van Ostaijen,
het zicht op de misvattingen of controversen in die receptie verscherpt. Die draaien
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om het kernbegrip autonomie en zijn in hoge mate vergelijkbaar met de controversen
die de poëtica van Nijhoff heeft opgeroepen.
ANJA DE FEIJTER

Signalement
Orpheus zingt
Rudi van der Paardt (samenstelling), Het lied van Orpheus. De antieke
hellevaart in de moderne Nederlandse literatuur. Amsterdam: De Bezige
Bij, 2003. Ill; € 25; isbn 90234 1023 8.
In een boekenweek met als thema Styxleven en dood in de letteren, kan een boek
over Orpheus niet ontbreken. Het lied van Orpheus is zo'n boek en het gaat, blijkens
de ondertitel, over de antieke hellevaart in de moderne Nederlandse literatuur. Rudi
van der Paardt stelde het samen en voorzag het van een beknopte en verhelderende
inleiding waarin de ontwikkeling van de Orpheus-mythe wordt geschetst en waarin
de plaats daarvan in de Nederlandse letterkunde, zij het summier, aan de orde komt.
Maar in een bloemlezing gaat het natuurlijk niet in de eerste plaats om de inleiding
maar om de gekozen teksten. Er is veel moois en bekends: gedichten van Achterberg,
Gerhardt, Lucebert, Vestdijk en Verwey bijvoorbeeld, naast de veel minder bekende
maar terecht geselecteerde ‘orfeussonnetten’ van Hedwig Speliers - ‘niets dan mijn
ontwortelde woord / dat tot aarde weer inkeert’. En bij het proza verdient de afdeling
‘Essays, commentaar’ vermelding, waarin bijvoorbeeld Paul Claes schrijft over
‘Lucebert als Opheus’, een dichter die zelf weer over Orpheus dichtte. En zo worden
we weer met onze neus gedrukt op de overweldigende en complexe aanwezigheid
van de klassieken in de moderne letterkunde. [JO]
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Ton Anbeek
Vergeet niet te lezen
Om de twee, drie jaar barst de discussie weer los over het literatuuronderwijs op de
middelbare school: het nut of onnut van de lijsten, wie er op mag en wie buiten de
tempel van de Literatuur moet blijven staan enz. Het lijkt een veenbrand die maar
niet wil doven.
November 2002 sloegen de vlammen weer uit. Op de Dag van het
Literatuuronderwijs werd een enquête gehouden waaruit bleek dat de docenten
Nederlands een gruwelijke hekel hadden aan onder leerlingen popi schrijvers als
Ronald Giphart en Yvonne Keuls. Die willen ze nooit meer op een lijst zien en
eigenlijk zouden ze in het onderwijs verboden moeten worden. Onmiddellijk reageerde
de uitgever van Giphart, Joost Nijsen, die betoogde dat een zorgvuldiger analyse van
de enquête liet zien dat alleen oudere leerkrachten Giph ‘plat en pornografisch’
vinden. De slimme uitgever concludeerde dat zijn auteur dus ‘gevreesd wordt door
de behoudende leraren in ons land’, net zoals ‘andere schrijvers vóór hem’ - en
daarmee belandt Giphart in het rijtje Blaman, Hermans, Reve, Wolkers en andere
grote taboedoorbrekers van na de Tweede Wereldoorlog - een handige manoeuvre.
Ikzelf heb ook zo mijn bedenkingen bij het optreden van de ‘behoudende leraar’,
maar die zijn van geheel andere aard. Het lijkt mij namelijk dat deze integere docent
het omgekeerde veroorzaakt van wat hij wil bereiken. Om dat toe te lichten moet ik
terug naarde krochten van de jaren vijftig. Mijn eerste literaire ervaring dank ik aan
het verbod van mijn oudere broer. Die liet mij het dreigende donkere kaft van een
boek met een raadselachtige titel zien, legde uit dat het om een zeer omsteden schrijver
ging en concludeerde: ‘Daar ben jij dus echt nog te jong voor.’ Niet was hij naar zijn
verloofde vertrokken of ik sloop naar zijn kamer en stopte het verboden voorwerp
onder mijn pull-over. Onmiddellijk daarna verloor ik mij reddeloos in De tranen der
acacia's. Voor het eerst had ik een boek voor volwassenen in handen dat even boeiend
bleek als De Artapappa's, Jan van Beek, Alleen op de wereld en alle andere boeken
die mijn oren hadden doen gloeien. Nee, nog veel boeiender, want geheimzinnig,
troebel, weerspannig, ongrijpbaar.
De tranen is misschien niet Hermans' beste boek, maar voor mij blijft het altijd
verbonden met de middagen dat ik met Arthur Muttah door een troosteloos Amsterdam
dwaalde. De grimmige, poëtische beelden, de wanhopige felheid, ja zelfs het
larmoyante (waar de titel op doelde) las en herkende ik en vervolgens herkende ik
nog eens wat ik gelezen had. Een andere ervaring heeft mij even sterk gevormd. Het
moet zo rond 1960 zijn geweest, dat ik met mijn ouders in Arnhem liep. Om het
uitstapje ook voor de jonge puber verteerbaar te maken, mocht ik een boek kopen.
We liepen een deftige boekhandel binnen waar we onmiddellijk werden aangesproken
door een deftige meneer die vroeg waarmee hij ons van dienst kon zijn. Ik fluisterde
een boektitel, zo zacht dat ik hem twee keer moest herhalen terwijl de deftige meneer
zich naar mij over boog. Dus, voor de derde keer: ‘De kellner en de levenden. Ik heb
daar veel goeds over gelezen.’ Dat laatste was waar, want schreef dr. J.C. Brandt
Corstius in zijn Geschiedenis van de Nederlandse literatuur (een Prisma-pocket)
niet over dit ‘meesterwerk’: ‘Schrikwekkende verschijningen jagen steeds veelvuldiger
voorbij, huiveringwekkende geluiden zwellen aan.’ Dat wilde ik wel eens meemaken.
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De boekhandelaar keek bedenkelijk deftig naar de jonge lezer. En richtte zich
vervolgens rechtstreeks tot de ouders: ‘Dat is niet zo geschikt voor uw zoon.’
Wonderlijke woorden, uit een voorgoed voorbije voortijd: een boekhandelaar die de
aankoop van een boek om morele redenen afraadt! Ondanks dat jaartal 1960 waren
de jaren zestig nog ver weg. Uit deze twee anecdotes valt het volgende af te leiden:
Leraren moeten het lezen van Giphart of welke andere auteur dan ook die ze
verafschuwen, nooit afraden. Beter kunnen ze roepen: ‘Jullie mogen allemaal het
verzameld werk van Giphart op je lijst zetten. Dat is niet erg origineel, want iedereen
doet het, het is het literaire equivalent (iemand die dat woord kent?) van een
spijkerbroek aangeschaft bij Zeeman. Maar van mij mag het hoor, je gaat je gang
maar. Er zijn natuurlijk ook boeken die...nouja, waarmee je moet oppassen. Hermans,
daar staan dingen in...Couperus was decadent en geloof me maar: wat jullie decadent
noemen (een feestje waarbij de Bacardi Breezers gratis verstrekt worden) verbleekt
bij wat zich afspeelde in het hoofd van die zogenaamd deftige Hagenaar.’ Enz. enz.
Afraden, nieuwsgierigheid prikkelen, verdacht maken. Zo wordt Couperus ‘cool’,
Hermans ‘vet spannend’ en Giphart een watje.
En als Couperus dan zelf in de beste boekhandel van de stad komt signeren, reken
maar dat de leerlingen in de rij staan!
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[Nummer 3]
Redactioneel
Vier minuten per dag. Zo veel tijd besteden jongeren nog aan het lezen van literatuur.
Het werd gebracht als slecht nieuws. Maar is het wel zo erg én valt het de jongeren
aan te rekenen? Om met dat laatste te beginnen: de druk op hun tijd is groter dan
ooit. Sociaal zijn is het credo van deze tijd en lezen wordt daar bepaald niet toe
gerekend. En het studiehuis leidt tot veel meer huiswerk. Wanneer moeten jongeren
dan lezen? Vier minuten per dag is nog altijd ruim 24 uur per jaar; in die tijd kun je
duizend bladzijden lezen, vier tot acht boeken. Als de helft nooit een boek leest,
halen de wel-lezers een aardige score. En lezen volwassenen zo veel meer? De media
kunnen het goede voorbeeld geven door te laten zien dat literatuur niet per definitie
geleerd en ingewikkeld is, maar de moeite waard en een goedkope en ontspannende
manier om andere werelden te beleven.
‘Leesbevordering’ is een versleten, maar niet betekenisloos slagwoord. En op dat
gebied is er goed nieuws. Want al viel de omzet de afgelopen boekenweek wat tegen,
jongeren kwamen juist wel, meldden boekverkopers. Zij kochten vaak twee pockets
van zeven euro per stuk om zo het boekenweekgeschenk te bemachtigen. Giphart
werkt leesbevorderend. Als het even meezit hebben honderdduizenden jongeren in
maart hierdoor honderd bladzijden extra gelezen omdat het hip was. Gerekend over
de hele groep en uitgedrukt in minuten per dag zijn dat hooguit vijftien seconden,
maar die ene nieuwe bevlogen lezer...Leve Giphart!
Johan Oosterman
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[Nieuws]
Schuurman met boeken
Goed nieuws voor de liefhebber van het boek op de tv. Een nieuw boekenprogramma
voor de commerciële omroep is in de maak. Volgens de lezers van Boekblad, vakblad
voor het boekenbedrijf, is Katja Schuurman de ideale presentatrice voor dit
programma. Een eigentijds lifestyleprogramma over boeken: dat is de formule die
Oswald Schwirtz heeft bedacht voor zijn debuut als tv-producent. Schwirtz is directeur
van de Plantage Boekhandels Groep en hoopt met een laagdrempelig
boekenprogramma een grotere groep mensen ertoe te bewegen af en toe een
boekwinkel binnen te lopen.
In dat streven staat hij niet alleen. Ook Boekhandelsgroep Nederland, Bruna, ECI,
AKO en de uitgevers PCM en Veen Bosch & Keuning willen het programma mee
helpen financieren. Een aantal sponsors zal zitting nemen in de redactie van het
programma. Het moet een modern programma worden met korte items over ‘alles
wat te maken heeft met lezen’.
Over de presentator kon Schwirtz alleen kwijt dat het ‘geen belegen persoon’ moet
zijn. Daarop riep Boekblad zijn lezers op tot een verkiezing. Behalve op Schwirtz
zelf kon worden gestemd op Chazia Mourali, Sylvana Simons, Albert Verlinde en
Katja Schuurman. Die laatste haalde veruit de hoogste score. ‘Leuk dat al die mensen
op mij gestemd hebben,’ reageerde Katja. Maar nee, benaderd is ze nog niet.
Ook een omroep is (bij het ter perse gaan van Literatuur) nog niet bekend, maar
het zal zeker één van de ‘commerciëlen’ worden. Intussen is Hanneke Groenteman,
van wie we wel mogen aannemen dat ze niet in het profiel van Schwirtz past, ook
nog altijd met de NPS in gesprek overeen eigen boeken-

Katja Schuurman. Foto: Roland Reinders-De Kroon Studio. Visagie: Gerry-Ann Schets

programma op de zondagmiddag. Maar ja, de publieke omroep. Er schijnt gedoe te
zijn met CAO-verhogingen en 5%-regelingen. Wie sponsort? [SK]
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W.J.M.A. Asselbergs (Anton van Duinkerken). Foto: Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen

Bergen op Zoom viert Anton van Duinkerkenjaar
De vijftigste sterfdag van Martinus Nijhoff op 26 januari is geruisloos aan letterkundig
Nederland voorbijgegaan, de honderdste sterfdag van Nicolaas Beets op 13 maart
echter niet: met de onthulling van een gevelsteen en een herdenkingsbijeenkomst te
Leiden stond deze dominee-dichter op 15 maart in de schijnwerpers. Een
priester-dichter uit Bergen op Zoom wordt dit jaar niet slechts één middag herdacht,
maar 365 dagen: Anton van Duinkerken, die honderd jaar geleden, op 2 januari 1903,
geboren werd als W.j.M.A. Asselbergs. Wie kent nog deze bourgondische Brabander,
wie leest nog zijn poëzie en kan meer citeren dan slechts de befaamde regel ‘Daarom,
mijnheer, noem ik mij katholiek!’, gericht tot Mussert?
Dat hij zo in vergetelheid is geraakt, komt misschien door zijn katholieke geloof,
dat hij nooit verloochende in zijn pogingen het isolement van zijn geloofsgenoten te
doorbreken. De vooroorlogse periode van verzuiling, waarin hij als katholieke
apologeet de degens kruiste met onder anderen Menno ter Braak - zie hun polemiek
‘De keisteen en de stroom’ - ligt ver achter ons. Na de oorlog werd het voor hem
steeds moeilijker om aansluiting te vinden bij de moderne cultuur en worstelde hij
met de Vijftigers en met het volgens hem ontluisterende proza van W.F. Hermans
en Gerard Reve.
Toch viert Bergen op Zoom en omgeving zijn verjaardag met onder andere een
gedichtenwedstrijd voor scholieren, lezingen, een expositie, uitvoeringen van liederen,
een kerstspel, memoires, getiteld Herinneringen aan...Anton van Duinkerken, en een
wetenschappelijke bundel. Hij was immers de bekendste woordvoerder van de
katholieke bevolkingsgroep tijdens de eerste helft van de vorige eeuw; de belangrijkste
katholieke criticus van de jaren dertig bij onder meer het dagblad De Tijd en het
tijdschrift De gemeenschap; de eerste katholieke redacteur van De gids; vanaf 1953
hoogleraar Nederlandse en algemene letterkunde te Nijmegen; een gerenommeerd
letterkundige gelauwerd met vele prijzen, waaronder de Constantijn Huygensprijs
en de P.C. Hooftprijs.
Wie Van Duinkerken de hand wil schudden, kan dat doen op de Grote Markt van
Bergen op Zoom, waar zijn beeld staat, gemaakt door Hein Vree. [MARIËLLE POLMAN]
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Voor meer informatie: Stichting Anton van Duinkerkenjaar 2003, p/a Dahliastraat
18, 4613 DN Bergen op Zoom, of peter@onz-vormtaal.nl.
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Onzekere toekomst voor BNTL
Wie zich bezighoudt met neerlandistiek, kan niet om de BNTL heen. De Bibliografie
van de Nederlandse taal- en literatuurwetenschap biedt neerlandici een uitgebreid
en fijn gerubriceerd overzicht van secundaire literatuur op hun vakgebied. De
bibliografie verschijnt sinds 1970, aanvankelijk alleen in druk. Tegenwoordig is ze
onder meer in de Koninklijke bibliotheken van Nederland en België, in alle
universiteitsbibliotheken en in de grotere openbare bibliotheken ook online te
raadplegen. Als gevolg van een reorganisatie staat nu de toekomst van de BNTL op
losse schroeven.
Samensteller van de BNTL is het Bureau voor de Bibliografie van de Neerlandistiek,
met vestigingen in Brussel en Den Haag. Het Nederlandse deel fuseerde in 1997
samen met vijf andere instellingen voor onderzoek en documentatie tot het Nederlands
Instituut voor Wetenschappelijke Informatiediensten (NIWI). En daar zit een probleem.
Want het NIWI zal in zijn huidige vorm ophouden te bestaan, zo besloot vorig jaar
de overkoepelende Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).
De informatiediensten zullen worden losgekoppeld van het onderzoek, en eventueel
een andere plek krijgen binnen de KNAW, of daarbuiten. Een speciale commissie, die
momenteel bezig is de verschillende diensten tegen het licht te houden, zal in juli
advies uitbrengen.
De meest geruisloze optie zou zijn om de BNTL te laten zitten waar ze zit: namelijk
in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Momenteel biedt die op basis van een
overeenkomst met de KNAW huisvesting en faciliteiten aan de BNTL. Maar over een
herziening van die verhouding valt momenteel niet te praten. Gedurende de activiteiten
van de KNAW-commissie wil adjunct-directeur Els van Eijck hierover geen enkele
uitspraak doen; zelfs een antwoord op de vraag of de BNTL moet blijven, beschouwt
zij als ‘ongepast’.
Om heel andere redenen aarzelt Hans Bennis, directeur van het Meertens Instituut,
om publiekelijk een lans te breken voor de BNTL. ‘In een breder perspectief gezien
geloof ik wel dat de BNTL moet worden voortgezet, maar voor mij als taalkundige
stort de wereld niet in als de BNTL er niet meer is.’ In 2001 werd een panel van
neerlandici gevraagd naar hun ervaringen met de BNTL. Ook toen bleek dat de
bibliografie vooral door letterkundigen werd geraadpleegd en in mindere mate door
historisch taalkundigen. Voor moderne taalkundigen bleek de BNTL nauwelijks van
belang. ‘Ik zie het niet zonder meer als een taak van het Meertens Instituut om zich
over de BNTL te ontfermen,’ zegt Ben-
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nis. ‘Ik zou eerder denken aan de KB, of een letterkundig instituut als het CHI.’
Die gedachte is ook al bij het Constantijn Huygens Instituut opgekomen.
Interim-directeur Henk Braakhuis ziet wel voordelen in een eventueel samengaan.
‘We hebben met de mensen van de BNTL daarover ook al een tentatief gesprek gehad.
Vooral de speciale bibliografische projecten zijn voor ons interessant. Er wordt daar
bijvoorbeeld gewerkt aan een Hermans-bibliografie, terwijl wij met een editie van
zijn oeuvre bezig zijn.’ Maar dat is volgens Braakhuis niet de enige mogelijkheid
voor de BNTL. ‘Ik denk dat iedereen het erover eens is dat het als instelling moet
blijven.’ [SK]

Gedichten op bestelling
Buiten regent het, binnen verveel je je en je zoekt de troost van de poëzie. Maar: je
collectie dichtbundels en cd's ken je uit je hoofd en je smacht naar een nieuw geluid.
Geen nood! Een handleiding voor de cocoonende poëzieliefhebber met een telefoon
en internet.
Op de website www.poëzieweb.nl vind je een verzameling actuele poëzie, te
selecteren op titel en dichter. Daar is ook een link naar de databases van de Zeeuwse
en Assense bibliotheken, die alle gedichten in hun collectie hebben ontsloten. Voor
bekende dichters kun je ook terecht op www.nederlands.nl onder het kopje poëzie.
Voor een gedicht dat nog dampt van versheid moet je op de site van Perdu zijn:
www.perdu.nl. Daar kun je met opgave van een trefwoord en een strofental een
gedicht uit de ‘poëziegenerator’ toveren. Dezelfde gedichtenmachine is overigens
ook te vinden op home.wanadoo.nl/zanzibar/teksten.htm waar hij ‘Wolff's
liedtekstgenerator’ heet. Het is even leuk, maar de teksten vervelen gauw, zeker
wanneer al na een paar opdrachten steeds dezelfde dichtregels opduiken. Dat een
gedicht meer is dan een serie aaneengeplakte zinnen, wordt hier door demonstratie
van het tegendeel bewezen.
Om poëzie te beluisteren kun je ook terecht bij de gedichtentelefoon. Op 0909
433 42 48 kun je elke dag een ander gedicht beluisteren. Door de belkosten van 50
cent per minuut bekruipt je misschien de gedachte dat je voor hetzelfde geld een
poëziebundel kan kopen. Maar dat zijn plannen voor als de zon weer schijnt. [SK]
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Het leven naar zijn hand gezet Constantijn Huygens' leven verteld
aan zijn kinderen
Constantijn Huygens leidde een opvallend leven en hij heeft in belangrijke mate
bijgedragen aan de beeldvorming daarvan. In het Latijnse Mijn leven legt hij vast
hoe hij herinnerd wil worden. De dichter schroomde niet zijn leven bij te kleuren.
Recent onderzoek laat zien hoe Huygens de waarheid manipuleert en waarom.
FRANS R.E. BLOM
Alle mensen zijn sterfelijk. Constantijn Huygens is een mens. Dus Constantijn
Huygens is sterfelijk. Het antieke syllogisme lijkt geen sterveling uit onze zeventiende
eeuw sterker te hebben aangespoord tot het verlengen van zijn nagedachtenis. Van
geen ander zijn er zoveel levenstekens in woord en beeld overgeleverd. Schilderijen,
prenten en tekeningen tonen Huygens als de veelzijdige secretaris der prinsen, als
de echtgenoot van Sterre, als de pater familias omringd door zijn kinderschare.
Muziek, uitgegeven in Parijs en onlangs nog op cd gezet, brengt composities ten
gehore van een drukbezet man die de alledaagse zorgen lenigde met balsemende
harmonie. De classicistische architectuur van Hofwijck te Voorburg en van het
stadspaleisje aan het Plein te Den Haag laten geen twijfel bestaan over de voorname
status van de bouwheer. En natuurlijk leeft Huygens voort in zijn omvangrijke
geschreven oeuvre, de dichtbundels en correspondentie, waaraan het nageslacht nog
af en toe de ledige uurtjes welbesteed verspilt.

Levensverhaal voor zonen
Op 82-jarige leeftijd vervaardigde Constantijn Huygens het grootste monument ter
eigen nagedachtenis, zijn autobiografie in Latijnse verzen. Waarom de dichter zichzelf
in de taal van het oude Rome portretteert, blijkt meteen in de opening van het gedicht.
Daar geeft Huygens toe dat hij

Venetië, uit Civitates Orbis Terrarum (1575), Universiteit Leiden

zich als auteur eenvoudiger van het Nederlands had kunnen bedienen, en dat zijn
lezers daarmee minder inspanning zouden hoeven leveren. Die opvatting strookt met
zijn verspreide uitspraken over de verhouding tussen landstaal en Latijn: fel gekant
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tegen de dominantie van Romes dure vernis en sterk vóór het gebruik van de
moedertaal. En de bevestiging geeft zijn poëtisch oeuvre zelf, waarvan het grotere
deel is geschreven in het Nederlands. Toch heeft hij in zijn autobiografie welbewust
gekozen voor de afstandscheppende Latijnse taal. De principiële keuze verraadt wat
de dichter in zijn levensverhaal beoogt: een weging van wie hij is en wat hij kan, een
glorieuze literaire show die uiteindelijk in 2162 hexameters Huygens' beeld voor de
eeuwigheid bepaalt.
Daarmee wedijverde Huygens met een grote voorganger in de Nederlandse
literatuur, zijn collega-dichter Jacob Cats. Die had het verhaal van zijn leven
gecomponeerd in het omvangrijke Nederlandstalige autobiografische gedicht Twee
en Tachtigjarig Leven. Cats' alexandrijnen waren afgestemd op de doelgroep. Het
dichtwerk was immers gericht tot de eigen kindskinderen. Huygens' autobiografie
noemt in de titel eenzelfde publiek, Mijn leven verteld aan mijn kinderen, maar door
de taalkeuze bleef het een gesloten boek voor dochter Susanna en de kleindochters
in de volgende generaties. Bij nadere beschouwing blijkt Huygens' doelgroep dan
ook nog selecter. Zijn levensverhaal is gericht tot de drie nog levende zoons,
Constantijn jr., Christiaan jr. en Lodewijk, tot de schoonzoon Philips Doublet, die
door de auteur wordt beschouwd als de waardige plaatsvervanger van zijn eigen,
overleden vierde
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zoon Philips, en tot de mannelijke Huygensen die uit hen zullen voortkomen.
Huygens' selecte doelgroep van zonen en zoons zonen brengt de doelstelling van
Mijn leven in zicht. Het dichtwerk moet de lezers dienen tot voorbeeld. Dat is meer
dan een literaire topos uit de traditie van de antieke en humanistische (auto)biografie.
Zelf had de dichter het immers bijzonder betreurd dat zijn dierbare vader zoveel
kostbare levenservaring ‘daervoor een nasaet wel een dusend dancken gaf’ had
meegenomen in het graf. Bovendien getuigen verscheidene andere teksten die voor
zijn nazaten werden geschreven, van de bijzondere zorg die Huygens als pater familias
heeft gekoesterd voor zijn erfgenamen. Mijn leven is dus evenzeer een monument
voor de eeuwigheid als een leidraad voor de nazaten. En dat zal geen verwondering
wekken in het licht van de continue zorgvuldige beeldvorming van zijn eigen persoon
en het geslacht Huygens.
De inhoud van het autobiografische dichtwerk bestaat uit een chronologisch
levensverhaal met een afsluitend portret van uiterlijk en innerlijk van de dichter op
hoge leeftijd. Het eerste boek verhaalt van de geboorte, van de opvoeding in het
ouderlijk huis, van de studietijd in Leiden en van de educatiereizen naar Engeland
en Venetië. Na deze gedetailleerde uiteenzetting over de vormingsjaren toont het
tweede boek het rijkgeschakeerde vervolg van het leven: de diplomatieke carrière,
het ambt van secretaris onder Frederik Hendrik en Willem II, het lidmaatschap van
de Nassause Domeinraad, de groei van het familiebezit door de aankoop van
Zuylichem, Zeelhem, de bouw van het stadspaleis in Den Haag en de buitenplaats
Hofwijck, en de verrichtingen als representant van Oranje in het buitenland, aan de
hoven in Brussel, Parijs en Londen en in het prinsdom Orange. Ook is er ruime
aandacht voor de familie. Bij het overlijden van vader en moeder worden hoge
afkomst en verdiensten geëtaleerd, van de oudere broer Maurits wordt het werk in
de Raad van State als opvolger van vader geprezen, en in de lofzangen op de kinderen
worden hun veelzijdige talenten in de kunsten geroemd. Ook zijn eigen artisticiteit
brengt Huygens voor het voetlicht, en wel op de
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Constantijn Huygens en zijn bediende geschilderd door Thomas de Keyzer in 1627

hem typerende wijze dat de dichtkunst en muziek geen professionele bezigheid waren
maar nuttige besteding van ledige uren. Alles in het levensverhaal, kortom, draagt
bij tot het beeld van de honnête homme die zich graag rekende, en gerekend wilde
worden, tot de maatschappelijke elite van zijn tijd. En dat tot voorbeeld voor hen die
de naam van Huygens in de volgende generaties dienden hoog te houden.
Bij een dergelijke doelgerichte beeldvorming dient zich uiteraard de vraag aan of
het beschreven leven strookt met het geleefde leven. Confrontatie van Mijn leven
met andere bronnen levert inderdaad veelvuldig het bewijs dat de dichter een loopje
neemt met de geschiedenis. Huygens selecteert en vergroot bruikbaar materiaal, laat
andere gegevens geheel buiten beschouwing of verdraait ze, en modelleert zodoende
het beeld in zijn eigen voordeel. Twee voorbeeldjes kunnen dat duidelijk maken. Uit
de beschrijving van zijn jonge jaren in het werkje Mijn jeugd is bekend dat Huygens
met veel genoegen zijn eerste lessen in het Latijn volgde, dankzij de beknopte
lesmethode van zijn vader. Beschrijft de auteur daarentegen diezelfde lessen in Mijn
leven, dan verzwijgt hij de plezierige didactiek van zijn vader en schetst hij het beeld
van een ware marteling, een gevangenschap. Die beschreven afkeer van het rijtjes
stampen functioneert als opmaat tot het beeld van de geboren dichter. Want na de
verontwaardigde vraag: ‘wat ik ermee opgeschoten ben om musa te leren verbuigen?’
komt de aap uit de mouw: ‘Nog voor ik drie Latijnse woorden in een zin kon zetten,
begon ik al versjes te smeden.’ Zo manipuleert Huygens dus de feiten om zich het
air van geboren dichter aan te meten. (En classici herkennen de echo uit Ovidius,
‘alwat ik wilde schrijven, werd een vers’.) Nog zo'n verdraaiing ko-
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men we tegen in het tweede voorbeeld, dat gaat over de verheffing in de Britse
adelstand. Voor die titel heeft Huygens diverse invloedrijke vrienden ingeschakeld
om te pleiten bij koning Jacobus, en ook een groot bedrag neergeteld. Elke dag
wachtte hij op de verheffing, zoals hij zijn broer in brieven vanuit Londen schreef.
In Mijn leven wordt het glorieuze moment omzichtig uit de doeken gedaan. ‘Toen
ik eens naar de koning werd uitgezonden om een klacht van onze gezanten over te
brengen’ zo staat het er, ‘vonden mijn woorden welwillend gehoor bij Jacobus,
waarbij hij minzaam op mij steunend de zaal door liep. Hoofdschuddend verfoeide
hij het kwalijke gedrag van zijn onderhandelaars en beloofde hij te zullen rechtzetten
wat ons geërgerd mocht hebben. En terwijl hij dat zei, hief hij het zwaard en sloeg
hij me volstrekt onverwachts tot ridder’. De bemiddeling door vrienden en de kosten
voor de felbegeerde onderscheiding blijken in het levensverhaal dus te zijn ingeruild
voor een spontane gunst van de vorst. Het motief geeft Huygens gestalte als geslaagde
hoveling en komt bij herhaling terug in het levensverhaal.
Confrontatie van Mijn leven met andere bronnen levert het bewijs dat
de dichter een loopje neemt met de geschiedenis.

Duizelingwekkende verzen
Maar een held zonder feilen is geen held. En zo bewerkt de dichter ook enkele
gebeurtenissen uit zijn jeugd tot voorbeelden van hoe het niet moet in het leven. Eén
daarvan is de beklimming van de Straatsburger kathedraal, op de terugweg vanuit
Venetië. Zijn op de reis zelf bijgehouden reisjournaal (dat nu tegelijk met de
autobiografie in druk is verschenen) vertelt nonchalant van Huygens' ontdekking op
de torenspits, waar Frederik V zijn kousenband als souvenir had achtergelaten. In
Mijn leven is dat gegeven uit de vertelling gehaald, stelt de dichter in
duizelingwekkende verzen zijn hoogtevrees voor ogen en veroordeelt hij zijn daad,
met citaten uit de satirendichter Juvenalis, als het afschrikwekkend toonbeeld van
jeugdige overmoed: ‘Ja, beslist de moeite waard je leven daar te riskeren om
schooljongetjes in verrukking te brengen en voer voor hun spreekbeurten te worden!’
De onverschrokken Hollander keerde heelhuids terug in Den Haag, waar hij 58
jaar later en heel wat wijzer, op papier zijn leven opnieuw gestalte zou geven in
majestueuze hexameterpoëzie, in ‘heldenpoëzie zonder held’.
FRANS BLOM IS DOCENT BIJ DE OPLEIDING DUTCH STUDIES AAN DE UNIVERSITEIT
VAN LEIDEN. HIJ IS ONLANGS GEPROMOVEERD OP CONSTANTIJN HUYGENS' MIJN LEVEN
VERTELD AAN MIJN KINDEREN IN TWEE BOEKEN. INGELEID, BEZORGD, VERTAALD EN
VAN COMMENTAAR VOORZIEN DOOR FRANS R.E. BLOM. 2 DLN. AMSTERDAM:
PROMETHEUS/BERT BAKKER, 2003 (NEDERLANDSE KLASSIEKEN). VERDER VERSCHEEN
CONSTANTIJN HUYGENS' JOURNAAL VAN DE REIS NAAR VENETIË. INGELEID, VERTAALD
EN VAN TOELICHTING VOORZIEN DOOR FRANS R.E. BLOM. M.M.V. JUDITH HEIJDRA
EN TRUDY SNIJDERS-DE LEEUW. AMSTERDAM: PROMETHEUS/BERT BAKKER, 2003
(NEDERLANDSE KLASSIEKEN).
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Schrijven uit verveling Bij de presentatie van het tijdschrift
Literatuur
Dichten als tijdverdrijf (tijtcortinghe schreef Lucas D'Heere in de zestiende eeuw),
schrijven om de tijd te doden. Het is zoiets als ‘schrijven uit verveling’, al klinkt het
anders. Op 6 februari werd het eerste nummer van Literatuur-nieuwe-stijl ten doop
gehouden. Hieronder een bewerkte versie van de tekst die Désanne van Brederode
bij die gelegenheid uitsprak.
DÉSANNE VAN BREDERODE

Omdat ik al jaren trouw elke zaterdag Libelle lees, weet ik sinds kort op welk type
vrouw Maarten Spanjer valt. In het interview met het blad zegt hij: ‘Ik vind dat een
vrouw zich af en toe best gênant mag gedragen. Zo van: jeetje mina, wat je nu toch
zegt. Vind ik wel leuk. Maar ze moet niet dronken worden, dat vind ik dan weer
vervelend. Manuela Kemp, die is leuk. Dat is zo'n lekker stoere vrouw. Geen zeurpiet,
maar een vrouw met wie je een relatie aangaat en die dan ook een goede vriend is.
Niet dat ik een relatie met haar gehad heb, maar zij is wel zo.’
Het linnen tasje is HET verlengstuk van de boekenwurm die vindt dat
iedereen een boekenwurm moet worden - dat heeft het CPNB goed gezien.
Aan Manuela's zware, hese stem te horen lijkt ze me juist een stevige innemer en
dus ook vaak straalbezopen, maar het gaat me vandaag even niet om Manuela als
mens, en ook niet om deze mens door de ogen van Maarten Spanjer, maar om het
kapsel van de presentatrice vóór de mens. De dag nadat ik de Libelle uit had, zag ik,
wat een synchroniciteit, de presentatrice op televisie. Ze kondigde het
muziekprogramma ‘Vrienden van Amstel Live’ aan en ik dacht, je kunt veel over
Manuela zeggen, maar opgestoken blond met losse plukken...Dat is toch eigenlijk
een subliem idee. Met mijn borstel en een kartonnetje haarspeldjes ging ik voor de
spiegel staan. Dronken? Nee, ik stak mijn haar op. Lekker stoer werd ik er niet van.
Evenmin veranderde ik in een goede vriend. Ik gedroeg me niet gênant. Ik bleef
Désanne van Brederode met rommelig opgestoken haar en het dansje dat ik door de
kamer maakte was een typisch Désanne-dansje en het essay dat ik moest corrigeren
bleef, ondanks de ingrepen uitgevoerd met opgestoken haar, een typisch
Désanne-essay.
Mijn laptop staat op de eettafel. Naast mijn laptop ligt een stapeltje bestaande uit
rekeningen, brieven en boeken. Twee strippenkaarten met nog maar een paar
ongebruikte zones liggen op het programmablad voor het concertgebouw. Verder:
een Capitool-reisgids over Polen, de roman Ferdydurke van Witold Gombrowicz,
Goethes verzamelde gedichten in het Duits, een literaire gids door Litouwen (ook in
het Duits) en een boek van Rudolf Steiner getiteld: Over Rusland.
Ik besluit de haarborstel die ik naast het stapeltje heb neergelegd, eens even lekker
schoon te maken. Met de volle handpalm omvat ik de naaldjes in de borstel en met
mijn vingers trek ik de pluk haren los van, (hoe moet je dat noemen?) de bodem van
de borstel. Dat ik in een week, twee weken zoveel haren heb verloren wist ik niet.
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Als mijn man binnenkomt om een peuk van mij te bietsen ziet hij de pluk haar op
tafel liggen en schrikt. ‘Heb je dat afgeknipt?’ vraagt hij bezorgd, wetend dat ik als
kind wel eens wenkbrauwen en wimpers met een schaar bewerkte in de hoop er
vollere, donkerder, krullender ooghaar voor terug te krijgen. ‘Natuurlijk niet. Dit
komt uit mijn borstel.’
Ik geef hem vuur en hij mij een kus - daarna hoor ik hem weer rammelen op zijn
eigen toetsenbord, op zijn eigen computer die op een goedkoop puberbureautje staat,
temidden van rekken met drogend wasgoed.
‘Dit komt uit mijn borstel.’
Dat is het. Ik mag nog een borrel. Literatuur komt uit borstels.
Het thema van de boekenweek is: Styx, Leven en Dood in de letteren. Mijn man
bracht van het evenement ‘Vers voor de Pers’ een linnen tasje mee waarmee hij,
nadat alle aanbiedingsfolders eruit verwijderd zijn, reclame kan maken voor de
boekenweek, de Nederlandse Spoorwegen en voor leven en dood in de letteren. Ik
zie hem er al mee naar de supermarkt gaan. De eerste de beste potenrammer heeft
geen ongelijk als hij het woordje ‘dood’ letterlijk wil nemen - mannen met linnen
tasjes verdienen een flinke trap in het kruis, mannen met geëngageerde linnen tasjes,
met linnen boodschappentasjes bedrukt met een boodschap, verdienen het te worden
omgelegd. Daar ben ik even hard in als Kopland hard is in het kijken naar de oogst
van alles - behalve van jonge sla. De protestbutton was erg, het bedrukte t-shirt met
slogan is nog steeds erg en dat geldt ook voor de ‘stop oorlog’ of ‘stop AIDS’ of ‘stop
allebei’-ballonnen die je in winkelstraten worden
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aangeboden, maar het linnen tasje...Dat is de wansmaak ten top. Het linnen tasje
komt van alle voor propaganda benutte attributen het meest belérend over. Het zegt
zo duidelijk: by the way, ik ben ook nog milieuvriendelijk want recyclebaar. Het
zegt: degene die mij draagt haalt nog echt zélf zijn aardappeltjes, zijn scharrelkipje
en zijn prei - de drager is dus geen fastfoodjunk. Het linnen tasje is zo huiselijk, zo
degelijk, zo eerlijk. Zo verbluffend gewoon. Docenten Nederlands hebben vaak een
linnen tasjes bij zich. In de nepleren boekentas die ze voor hun veertigste verjaardag
van hun vrouw hebben gekregen zitten de grammaticaopdrachten, de gecorrigeerde
proefwerken, de pennen, de agenda - in het studentikoze linnen tasje zitten de romans
die je MOET lezen. Docenten Nederlands denken dat zo'n tasje hen hip en geheimzinnig
in hetzelfde moment maakt, dat het allure heeft die afstraalt op zowel de drager van
de tas als op de inhoud van de tas. Ja, het linnen tasje is HET verlengstuk van de
boekenwurm die vindt dat iedereen een boekenwurm moet worden - dat heeft het
CPNB goed gezien. En al lijkt dit linnen tasje al geheel geledigd en klaar voor het
omhullen en dragen van twee liter biologisch dynamische melk, een fles Demeter
Duindoornsap, twee pastinaken en een tube Weleda kindertandpasta (want geheid
dat de tas naar mij is gegaan en ik zei al, ik ben antroposoof) toen ik ermee op de
drempel stond, hoorde ik het ding praten.
De schrijver bevindt zich overal, behalve in zichzelf. Hij is in anderen,
of boven de wereld. Idealiter is hij in anderen én boven de wereld.
Het tasje was zo met zijn rol van schoolmeester vergroeid dat het fluisterde welke
nutten (meervoud) literatuur allemaal heeft. Ik som het boodschappenlijstje even op.
- Literatuur helpt allochtonen integreren. Ze leren er niet alleen de taal van het
gastland mee, maar proeven ook iets van de geschiedenis van het land, van de
couleur locale en de couleur morale. Dankzij literatuur begrijpen ze
gedragscodes, taboes, collectieve angsten, vooroordelen en neigingen waarvan
autochtonen zich óf niet bewust zijn, of die ze schroomvallig verzwijgen.
- Literatuur helpt bij het oplossen van ethische vraagstukken. In een postmoderne,
geseculariseerde samenleving waarin

Manuela Kemp. Foto: Patricia Steur

mensen het zelf mogen en moeten uitzoeken, kan literatuur een gidsfunctie
vervullen doordat ze basale emoties kritisch en verbeeldingsvol doorgrondt en
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bevraagt en scenario's presenteert die de problematiek van de lezer op scherp
stellen - literatuur denkt en voelt mee met het voor een existentieel dillema
geplaatste subject.
- Literatuur helpt adolescenten bij het vinden van een authentieke, creatieve
levenstijl, tegen de kudde in. Het is een antipode van massamedia en reclame
en het leert de opgroeiende zijn eigen belevingen en fantasieën serieus te nemen.
- Literatuur gaat vergroving en materialisme tegen. Het subtiele waarnemen van
de auteur, behoedt ieders oog voor een beperkte visie waarin economische
motieven en platte psychologie de survival of the fittest faciliteren. Literatuur
is spiritueel, meerduidig...
STOP!
Het linnen tasje droeg nut na nut aan, maar literatuur is net zo nuttig en belangrijk
als Manuela Kemp. Literatuur is dus niet nuttig en niet belangrijk.
Schrijvers schrijven uit verveling. Ik schrijf omdat ik me verveel. Ik verveel me in
gezelschap, ik verveel me thuis, ik verveel me voor de televisie, ik verveel me zelfs
met romans - alleen met Rudolf Steiner verveel ik me nooit, maar dat schijn je dan
weer niet te mogen zeggen want dat vinden anderen vervelend. Mensen die een roman
ter hand nemen vervelen zich ook. Als je een echt vervuld leven hebt, hoef je toch
niet over andere mensen te lezen? Over mensen die een onvervuld leven leiden, en
daarbij van alles voelen en denken waar een normaal mens nog niet op een sterfbed
van een half jaar aan toekomt, over mensen die met andere zielige mensen ruzie
maken, neuken, eten, over mensen die die andere mensen dan weer heel omstandig
missen als het al te laat is - dat wil je toch allemaal niet weten? Zeker niet als erbij
vermeld wordt: iedere gelijkenis van personages met bestaande mensen berust op
louter toeval.
Schrijven is niks, maar het is leuker dan lezen. Ik verzin mijn eigen poppetjes, ik
kleed ze aan, ik geef ze een huisje van taal en een tuintje van taal en een rottige relatie
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en allerlei overspelige gedachten en mystieke neuroses die ik helaas nooit zo intens,
zo diepromantisch bij gewone mensen tegenkom en ik laat ze tergend langzaam over
al die rotzooi nadenken terwijl ik weet: jij komt nooit uit deze baggerput en als ze
er wel uit dreigen te kruipen geef ik ze wonderlijk rationeel ogende illusies die hen
terugduwen in wat dan zo mooi heet ‘de ervaring van het menselijk tekort’. Voordat
de personages mijn laptop in mogen, poets ik hun schoenen en hun tanden, en ik kam
hun haren zó dat ze op Frank Boeijen lijken inclusief domme teksten en Nijmeegse
tongval, of op Manuela Kemp inclusief ex Jeroen Pauw - maar wat de lezer krijgt is
altijd weer een pluk van mijn dode haren. Een schrijver kan allerlei bedoelingen
hebben met zijn werk, feit is dat hij tegen zijn wil in dode haren produceert.
Schrijvers worden niet geboren. Evenmin worden schrijvers gemaakt. Er worden
wél mensen geboren die, zodra ze ‘ik’ kunnen zeggen vooral jij-en beleven. Ieder
uitgesproken ‘ik’ klinkt inwendig na als: ‘niet-jij’.
Al op de kleuterschool wordt gewerkt met een presentielijst. Kindertjes zitten in
een kring en wanneer de juf een naam voorleest staat het betreffende kind op en zegt
IK. Nathalie is er. Marnix is ziek. Hassan is er. Maarten is er. Frank is er. Manuela
is er. En Désanne?
‘Hallo! Désanne! Opstaan! Wakker worden!’
Alsof ik sliep. Maar ik sliep niet. Integendeel. Ik was al opgestaan als de begeerlijke
Nathalie, en als de zieke Marnix was ik thuis in bed blijven liggen. Ik was opgestaan
als de enthousiaste Hassan, als nuchtere Maarten, dromerige Frank en stoere Manuela,
ik was ze allemaal eventjes geweest, ik was ze zo indringend geweest dat ik vergeten
was dat Désanne bestond en toen ik eindelijk ‘ik’ zei, overdreven ferm maar met een
krachteloze, melancholische lichaamshouding, beleefde ik dat ‘ik’ als een vallende
ster. Als een de verkeerde kant op gevallen ster; als een lichtpunt dat zich al heel
lang geleden uit mij had losgemaakt en steeds hoger boven me was komen te staan.
In de uiterste nok van het firmament stond mijn ik, bijzonder helder, maar in de
helderblauwe lucht ook bijzonder onzichtbaar. En het zag mij als onhandige kleuter
loskomen van mijn stoeltje en het riep: ‘Stel je niet zo aan. Je bent geen kleuter. Op
je kruin word je al een beetje grijs, wat zeg ik, kalend.’
Wie deze klare taal uit de kosmos verneemt moet schrijver worden. Alle schrijvers
hebben dit op de kleuterschool meegemaakt, ook de schrijvers die niet op de
kleuterschool hebben gezeten. Ze zijn alle kinderen in hun klas geweest, behalve die
ene die behoorde bij hun eigen naam. Ze hebben ‘ik’ gezegd als dat moest, maar
onmiddellijk riep hun ster hen tot de orde met de woorden ‘Stel je niet zo aan.’
Voordat de personages mijn laptop in mogen, poets ik hun schoenen en
hun tanden, en ik kam hun haren zó dat ze op Frank Boeijen lijken.
Er zijn in de schrijver in wording, dus twee soorten bewustzijn aan het werk: het
bewustzijn alle mensen te kunnen zijn én de gewaarwording dat er een ik in de
gedaante van een hemellichaam is, dat beter dan wie ook harten peilt, van iedereen,
alsmede van degene die bij jouw naam hoort. De schrijver bevindt zich overal, behalve
in zichzelf. Hij is in anderen, of boven de wereld. Idealiter is hij in anderen én boven
de wereld.

Literatuur. Jaargang 20

De schrijver die zich een personage wil scheppen heeft het moeilijk: híj kan heel
gemakkelijk een ander zijn, maar het nadeel van anderen is, dat zij op hun beurt uit
duizenden anderen bestaan. Net als dat stapeltje papier naast mijn laptop pretendeert
mijn essentie bloot te leggen, maar in wezen een construct is bedoeld om anderen te
tonen welke anderen mij inspireren, bedoeld om anderen ervan te doordringen dat
ik net zo gewoon ben als ieder ander, en ten slotte bedoeld om mij een imago te
geven waarmee ik me kan verzoenen, net zo blijkt ieder personage een construct. En
het vreemde is, hoe meer karakter je hem als schrijver geeft, hoe meer je hem laat
handelen, meemaken, ervaren, overdenken, spreken als zichzelf des te meer word je
geconfronteerd met zijn vlucht van zichzelf weg.
Let maar op: zodra een criticus spreekt

Désanne van Brederode. Foto: Niels & Tess
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van een geloofwaardig personage en een geloofwaardig verhaal, gaat het om een
personage dat vlucht van zijn onvervreemdbare kern, uit zijn onvervreemdbare
werkelijkheid, om zich te laten verteren door Frank Boeijens, Maarten Spanjers,
Manuela Kemps en voor mijn part Rudolf Steiners.
Vandaag de dag heeft het er de schijn van dat we schrijven en lezen om
te allen tijde te voorkomen dat we de grootse en gewijde ruimte van de
ziel ervaren.
‘Geloofwaardig’ heten Roodkapjes die met al hun vlees en bloed de muil van de
verklede wolf instappen, willens en wetens.
De criticus, de beroepslezer, vindt dat geloofwaardig omdat hij dat, door te lezen,
zelf ook doet, en de gewone amateurlezer vindt die zelfmoord van de criticus weer
heel begrijpelijk en dus geloofwaardig, want ook hij...De schrijver weet dat hij in
anderen is, de lezer weet zeker dat hij in de schrijver is - schrijver en lezer vluchten
weg van zichzelf, weg van de dode haren in de borstel die de eindigheid zichtbaar
maken en daarmee de saaiheid van het met die inmiddels dode haren geleefde leven:
ze vluchten in elkaar. Ze willen Kontakt, geen afstand. Maar de afstand is er.
Literatuur lezen is iets voor mensen die bang zijn voor hun eigen scheppende kracht,
omdat ze voorvoelen dat die kracht uiteindelijk uitmondt in offervaardigheid.
Literatuur schrijven is iets voor mensen die eigenmachtig de weg naar hun ster
weten te vinden. Die zien dat ze in de spiegel iemand nadoen, die zien dat het
uitspreken van het woordje ik aanstellerij is, die weten dat ze in het middelpunt van
een kruis tussen het verdwijnen in anderen en het opgaan naar het hogere staan, en
zich aan dat kruis offeren. Ze kammen mens en kosmos uit en als ze de borstel
bekijken zien ze hun eigen kunstzinnige dode haar. Dit is mijn lichaam...Als de lezer
daar nu eens een origineel vlechtje van zou draaien, zelf eens iets zou gaan
maken...maar dat doet hij niet. Hij vereert het plukje als een relikwie en noemt het
zelfs nuttig. Dat soort fetisjistische lezers baren schrijvers die alleen nog maar hun
eigen haar afsnijden en in mooi verzorgde doosjes of linnen tasjes doen, teneinde
aan de vraag van de markt tegemoet te komen. Schrijvers die geloven dat hun kracht,
net als bij Samson, al sinds hun geboorte in hun haar zit - alles om er maar niet aan
te hoeven dat goed kunnen schrijven en lezen gaven zijn die slechts voortkomen uit
verveling, uit goddelijke, dodelijke verveling. In die verveling zouden we zoveel
kunnen ontdekken, zoals de dichter / filosoof Vladimir Solovjov doet op het dek van
de Fridtjof:
Ik zei zacht nog de naam van een enkele mens
Bij de vallende ster aan de hemel;
Tot een wens kwam ik niet, 't is te laat voor een wens,
Alles, vreugde en pijn, is verdwenen.
Lang verzonk reeds de kust en alom ziet het oog
Diepe zeeën in eenzaamheid wachten.
In de eenzame ziel is 't zo open en hoog,
Als rondom mij, en voor mij, en achter.

Maar vandaag de dag heeft het er de schijn van dat we schrijven en lezen om te allen
tijde te voorkomen dat we de grootse en gewijde ruimte van de ziel ervaren, u weet
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wel, dat lastige ding dat voor trendy-nuchtere mensen als Maarten Spanjer, Manuela
Kemp, ja, voor alle vrienden van het ruige Live-gebeuren allang niet meer bestaat.
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Het tweede boek
Bart Koubaa
Wat betekent het voor een schrijver om na alle belevenissen rondom de eersteling
te werken aan de opvolger? In deze reeks de overwegingen van Bart Koubaa
(1968).
De Vlaming Bart Koubaa debuteerde in 2000 bij uitgeverij Querido met de roman
Vuur, het verhaal over de haatliefdeverhouding tussen Kuda Bux en zijn mythische
grootvader naar wie hij is vernoemd, over het zigeunerleven in en rond een
woonwagenkamp, de verhalen bij het kampvuur, de waarzeggende tante ‘wasmachine’
en de grote liefde van de kleinzoon, Zoë. De oude Bux vertegenwoordigt het leven
zoals het was, de jonge Bux leeft al in de nieuwe wereld. Maar zo sterk als het leven
van de jongeling wordt beheerst door zijn grootvader, zo moeilijk kan de oude man
zonder de hulp van zijn kleinzoon, zijn naamgenoot en enige hoop om de familie in
stand te houden. Het vuur van het kamp en de zigeunerfamilie is een vuur dat de
grootvader fataal wordt, maar tegelijkertijd de verhalen blijft voeden.
Vuur werd erg goed ontvangen en in Vlaanderen bekroond met de Debuutprijs
2001. Toen de Vlaamse minister Bert Anciaux van Cultuur naar Amerikaans voorbeeld
het initiatief nam om tijdens de Literaire Lente 2002 één boek onder de aandacht te
brengen, werd er gekozen voor het debuut van Bart Koubaa. Om het belang van lezen
op symbolische wijze te onderstrepen werden maar liefst 40.000 exemplaren van
Vuur als ‘boekenweekgeschenk’ gratis verspreid. Koubaa was op slag een nationale
beroemdheid.
Bart Koubaas werkelijke naam is Bart Van den Bossche; hij ontleende zijn
pseudoniem aan de achternaam van zijn Tunesische vrouw. In 1988 verscheen bij
Dilbeekse Cahiers onder zijn eigen naam de dichtbundel In de wolken staat Icarus
- Vuur is dus geen literair debuut, wel een romandebuut. Bart Koubaa studeerde
Arabisch en is naast schrijver ook fotograaf en muzikant. Hij won in 1988 met de
groep Ze Noiz de door het weekblad Humo georganiseerde Rockrally, begon na een
jaar als designer te hebben gewerkt te reizen en woonde een tijdje in Zuid-Spanje.
Hij werkte met het dadaïstische gezelschap ‘Walbers und Hansen’ aan een film en
legt zich inmiddels toe op theatermonologen.
‘De eerste gedachte die in me opkwam was dat de Lenteactie me wel genoeg geld
zou opbrengen om voltijds te kunnen gaan schrijven en biologie en geschiedenis te
gaan studeren, maar die afbraakprijzen en de literatuur...Ik kreeg natuurlijk heel
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veel aandacht, wat mijn ego zeker heeft gestreeld. Ach, aan de andere kant, ik werkte
toen nog op een schooltje waar onder andere een meisje, een vluchtelinge uit Kosovo,
lessen volgde - toen zij me op het speelplein vertelde hoe ze vanonder haar bed heeft
gezien hoe vreemde mannen haar vader in elkaar hebben geslagen, waren mijn boeken
al heel wat minder belangrijk, ik heb wat moeite met omhooggevallen mensen.
Schrijven is voor sukkelaars, zegt opa Bux in Vuur, voor mensen met een gebroken
been, mensen die een nare jeugd gehad hebben, in concentratiekampen gezeten
hebben.
‘Zoals het heelal uitdijt als een gedachte, zo schrijft dit boek zichzelf,
telkens opnieuw, telkens anders. Eén versie ervan vertrouw ik toe aan het
papier, de rest vervliegt. Toch zou het verkeerd zijn te beweren dat dit de
juiste versie is, er bestaat geen juiste versie.’
Eerst en vooral zie ik mezelf niet als de schrijver die ieder jaar een boek op de beurs
wil krijgen, ik ga ervan uit dat ik iets te vertellen moet hebben. Ik ben zeker niet de
getormenteerde kunstenaar die met zichzelf, de wereld en het papier in de knoop ligt.
Ik ben Darwinist en ben me ervan bewust dat het heel toevallig was dat een bende
apen in de Afrikaanse savanne een bewustzijn heeft ontwikkeld, en dat dit zeker niet
op de eerste plaats was om boeken te gaan schrijven. Laat ons zeggen dat ik rustig
blijf bij het hele boekengedoe, er zijn andere zaken die ik dringender vind. Maar: ik
schrijf heel graag.
Vooral na de Literaire Lente voelde ik een soort druk op mijn schouders, tot ik
besefte dat niemand, behalve ik, van mijn tweede boek wakker zou liggen. Door die
curieuze druk evenwel ben ik heel snel beginnen te schrijven wat tot middelmatige
resultaten leidde. Aan één boek, De val van de jan-vangent, zouden we beginnen te
werken ware het niet dat Pim Fortuyn, een paar weken nadat ik het ingediend had,
vermoord werd (het verhaal begint als volgt: ‘Op twee april, om 11.16 stipt, zal de
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voorzitter van de centrum-rechtse partij dodelijk getroffen worden in de borst.’). Na
Vuur heb ik drie romans geschreven en twee verhalenbundels, nu ben ik aan een
essayistische, of hoe zeg je zoiets, roman bezig. Ik schrijf dagelijks, maar ben van
het principe: liever vijf goede boeken publiceren dan tweehonderd slechte. Je bent
een schrijver als je schrijft, je bent auteur als je publiceert, ik voel me op de eerste
plaats een schrijver.
Er is niks veranderd in mijn relatie met mijn redacteur of de uitgeverij, zij blijven
geïnteresseerd, en maar best ook denk ik, stel je voor dat ze zo maar alles wat ik
instuur op de markt zouden gooien. Mijn redacteur is een intelligent man, hij leest
alles wat ik opstuur en kan me met alle gemak tijdens een namiddag koffie met
cognac uitleggen waar mijn manuscript wringt of werkt, laat ons zeggen dat we er
beiden weinig woorden aan vuilmaken. Ik weet wat hij kan, hij weet wat ik kan.
Ik moet nog altijd in het avondonderwijs werken om te kunnen schrijven. Ik mag
niet klagen, Vuur heeft me aardig wat opgebracht, maar nu heb ik drie opdrachten
voor het theater en de gemiddelde opdracht voor een monoloog brengt me meer op
dan 40.000 boeken. Dat honorarium voor die boeken is trouwens nog altijd een fortuin
in vergelijking tot wat een debutant in Argentinië, Nepal of Marokko verdient.’
COR VOS
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Literaire hits De canon van de Digitale Bibliotheek voor de
Nederlandse Letteren
Zijn de klassieken van de Nederlandse letterkunde populair? Is er nog belangstelling
voor de literaire canon? De ‘kijkcijfers’ op het wereldwijde web bieden een antwoord.
En een eigen canon.
RENÉ VAN STIPRIAAN

Er zijn twee literaire canons. Een die bepaald wordt door de voorkeuren van de
spraakmakende, literair onderlegde gemeente. Bij deze canon wordt meestal heel
zwaarwichtig gedaan over literaire kwaliteit en culturele waarde. De andere canon
is de verborgen om niet te zeggen verzwegen canon: die van de meestgekochte en
meestgelezen teksten. Het is een canon waar de mensen met smaak bij voorbaat
akelig van worden. Kwaliteit mag nu eenmaal nooit onderworpen raken aan de macht
van het getal. Connie Palmen beter dan Gerrit Krol? Anna Enquist beter dan Gerrit
Komrij? In ieder geval beter verkocht en ongetwijfeld meer gelezen.
Eigenlijk praten we liever helemaal niet over de canon, al zit hij diep verankerd
in ons denken (Jantje? ‘die zag eens pruimen hangen’, Barbertje? ‘die moet hangen’)
en spraakgebruik (‘de grote drie’, ‘de nieuwe Rosenboom’, ‘de langverwachte Van
der Heijden’). Nadat in juni vorig jaar de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse
Letteren de resultaten bekend maakte van een enquête onder de leden van de
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde naar het hoe, wat en waarom van de
Nederlandse literaire canon, kon gemopper niet uitblijven. En dat kwam ook: het
was een voorspelbare canon, samengesteld door een belegen gezelschap dat wraak
wilde nemen op de komende schoolgeneraties door hun ellenlange lijsten even
vervelende als hoofdpijn verwekkende leesstof voor te schrijven. Ondertussen bleken
de lijsten van belangrijke werken en schrijvers niet zo heel veel concrete tegenspraak
op te roepen. Multatuli als belangrijkste schrijver, gevolgd door onder anderen
Vondel, Hermans, Couperus, Reve en Hooft. Belegen misschien, maar niemand wist
echt betere schrijvers te noemen. Max Havelaar en Van den vos Reynaerde werden
aangewezen als de absolute toppers, met in de top tien ook nog Karel ende Elegast,
Beatrijs, de Gysbreght, lyriek van Hooft, de Camera obscura, De avonden, Nooit
meer slapen, en De donkere kamer van Damocles. En ook bij dit rijtje stond niemand
op die het beter wist.
Sinds 1999 bouwt de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren aan een
website waarin, volgens het oorspronkelijke plan, binnen vier jaar ‘250 klassieke
werken’ uit de Nederlandse literatuur voor iedereen in betrouwbare digitale edities
beschikbaar zouden moeten komen. De enquête van vorig jaar was vooral ook bedoeld
om er achter te komen hoe door specialisten wordt gedacht over de waarde van het
Nederlandse literaire erfgoed, en welke dan die klassiekers waren. De driehonderd
leden van de Maatschappij die zich ondanks de algemene scepsis over de canon
durfden uit te spreken over hun voorkeuren, kwamen samen uit op een lijst van 125
klassieke werken. Alleen al vanwege de reproductierechten die op veel teksten rusten
is het niet mogelijk dat de dbnl binnenkort deze hele canon ook digitaal aanbiedt.
Maar op dit moment zijn toch al ongeveer twintig teksten uit de lijst van 125 in de
dbnl beschikbaar. Ze staan in de dbnl tussen tal van andere teksten: naslagwerken,
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taalkundige studies, biografieën, en ook tal van andere literaire werken die door de
dbnl-adviescommissies belangrijk genoeg gevonden worden om te figureren in de
nog prille digitale bibliotheek.
Een veel bezochte website als de dbnl biedt veel mogelijkheden om de voorkeuren
van de bezoekers te analyseren. Elke pagina die een gebruiker aanklikt wordt geteld,
en het is heel eenvoudig om totaaloverzichten te maken. En zo is het ook vrij
eenvoudig om te zien hoe de ‘officiële’ canon van de leden van de Maatschappij zich
verhoudt tot de gebruikers/lezerscanon. Behoren die twintig canonieke teksten
inderdaad ook tot de meest geraadpleegde teksten in de dbnl? Vergelijking van beide
lijsten leidt al snel tot een paar onontkoombare conclusies. De leden van de
maatschappij en de dbnl-bezoekers zijn het over een paar teksten roerend eens: de
Reinaert (nr. 1 onder literaire teksten in de dbnl), Beatrijs (2), Karel ende Elegast
(5) en Mariken van Nieumeghen (9) zijn ook voor de gebruikers toptien-teksten. De
bijna honderdduizend maandelijkse bezoekers van de site zijn duidelijk verzot op de
Middeleeuwen; ook Jacob van Maerlant is populair met zijn Der naturen bloeme
(3), en Diederik van Assenede met het hoofse Floris ende Blanchefloer (7), of het
anonieme prozawerk Robrecht de duyvel (14).
Overigens krijgen alle reeds beschikbare teksten uit de canon tamelijk veel aandacht
van de dbnl-bezoekers. Er zijn ook een paar literaire teksten die in de MNL-canon
niet voorkomen maar in de dbnl vaak worden opgevraagd. Bredero's kluchten (4)
zijn zelfs nog populairder dan Karel ende Elegast. Valerius' Nederlantsche
gedenck-clanck (8), Busken Huets complete Litterarische fantasien en kritieken (9),
P.C. Hoofts Emblemata amatoria (12), het Geuzenliedboek (15) werden door
MNL-leden over het hoofd gezien, maar eisen hier hun vanzelfsprekende positie op.
Maar waar is Vondel - in de enquête aangewezen als de belangrijkste Nederlandse
auteur na Multatuli? Het eerste werk van hem is zijn Inwydinghe van 't stadhuis t'
Amsterdam (11), gevolgd door He-
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keldichten (22). Pas daarna komt Gysbreght van Aemstel (28), in de enquête nog het
vierde belangrijkste werk uit de Nederlandse literatuur. Twintigste-eeuwse teksten
zijn in de gebruikersstatistiek nog schaars - o.a. Carmiggelts Mooi kado (31) en J.C.
Bloem Leven in het verleden (35) -, maar daarin zal snel verandering komen nu de
dbnl vaart maakt met de digitalisering van bekende en minder bekende teksten uit
de laatste honderd jaar.
Tot zover zijn er niet zoveel grote verrassingen. Teksten met een canonieke klank
doen het dus zonder meer goed in de dbnl. Maar hier en daar duikt een onbekende
parel op: zoals het nooit eerder uitgegeven album amicorum van Johannes
Radermacher (24) uit de zestiende eeuw, dat inmiddels tot de ‘klassiekers’ van de
bibliotheek behoort.
De échte toppers van de dbnl zijn trouwens niet de literaire teksten, maar
naslagwerken en andere secundaire literatuur. Het Letterkundig lexicon voor de
neerlandistiek voert al maanden de lijst aan, gevolgd door het biografisch lexicon
van Gé van Bork en Piet Verkruijsse. Min of meer een verrassing is de grote
populariteit van Willem Roggemans interview-reeks Beroepsgeheim. Lange tijd zijn
deze prachtige gesprekken als voer voor een selecte club fijnproevers beschouwd,
maar in de dbnl lijken ze opeens een massa-artikel geworden.
Bovenstaande gegevens verdienen ondertussen wel enige relativering. Elke maand
is het beeld weer anders, deels doordat er telkens nieuwe teksten bij komen, deels
doordat de dbnl onderhevig is aan de ondoorgrondelijke conjunctuur van het
wereldwijde web. Wanneer morgen de eerstejaars Nederlands in Groningen of
Antwerpen de opdracht krijgen de oprechte trouw van Badeloch te bewijzen, staat
de Gysbreght zo weer op de plaats die de leden van de Maatschappij hem hadden
toebedacht.
VOOR DE GEBRUIKSGEGEVENS VAN DE DBNL WERD GEPUT UIT DE STATISTIEKEN
OVER FEBRUARI 2003. DE CANONENQUÊTE UIT JUNI 2002 IS TE RAADPLEGEN OP DE
WEBSITE VAN DE DBNL: WWW.DBNL.ORG

Uitgeverij

De markt voor poëzie
Er wordt om dichters gevochten. Uitgeverij Prometheus lanceert volgend jaar het
eerste deel van een nu nog naamloze poëziereeks, samengesteld door de dichters
Menno Wigman en Pieter Boskma, om zo de beide ‘topdichters’ (zoals de kranten
schreven) aan de uitgeverij te binden. Ze waren bijna weggekaapt door De Bezige
Bij. Maar de transfer van Hagar Peeters, dichteres uit het fonds van Podium, kon niet
voorkomen worden. Transfer? Topdichters? Het lijkt de sportwereld wel. De kloof
tussen sport en poëzie was natuurlijk al in 1912 opgeheven toen er tijdens de
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Olympische Spelen in Stockholm ook een dichterswedstrijd werd gehouden (winnaar
werd Baron de Coubertin, met een ode aan de sport). Maar nu moet er dus zelfs een
uitgeversconcours worden ingesteld. De opwinding over topdichters is opmerkelijk,
want zo opwindend is de poëziemarkt namelijk helemaal niet als je kijkt naar het
aanta uitgaven en de bijbehorende oplagecijfers. Vraag het een uitgever en hij zal
zeggen: poëzie verkoopt niet. Daarom verschijnt poëzie mondjesmaat en zijn oplages
van hooguit 300 exemplaren eerder regel dan uitzondering. In een gemiddeld jaar
(1996) verschenen volgens de Stichting Speurwerk 189 bundels Nederlandse literaire
poëzieuitgaven, op een totaal van 17.500 titels. Als we uitgaan van een oplage van
zo'n 300 exemplaren, dan zijn dat in een jaar tijd nog geen 57.000 poëziebundels.
Een verbijsterend laag aanta boeken, een getal dat overeenkomt met de totale verkoop
van één doorsnee-bestseller. Vergelijk dat eens met de negentiende eeuw toen
dichtbundels de grootste categorie vormden. Volgens opgave in Brinkmans Catalogus,
de nationale bibliografie, stond in de jaren 1850-1858 tegenover elke uitgegeven
roman, bijna anderhalve gedichtenbundel. We moeten dan denken aan zo'n honderd
poëziebundels en maar zestig romans op een totaal van circa tweeduizend uitgaven
in een jaar. En dat op een bevolking van drie miljoen! Maar dat is anno 2003 wel
anders. Poëzie is nu hekkensluiter. Er zijn uitzonderingen, toen in 1994 de
boekenweek het thema ‘poëzie’ had, vlogen de bundels de winkel uit. In die week
gingen meer dan 100.000 poëzieuitgaven over de toonbank en dat hield in dat van
elke vier klanten er één met een dichtbundel de deur uitging. Themabloemlezingen
doen het in de regel aardig. En heel soms komt een poëzieuitgave op de
bestsellerslijsten, zoals afgelopen jaar de postume uitgave van Vasalis' De oude
kustlijn lukte. Van deze bundel, verschenen bij Van Oorschot, zijn volgens de CPNB
nu al meer dan 30.000 exemplaren verkocht. Van zulke cijfers kunnen bewierookte
dichters als Pieter Boskma en Menno Wigman alleen maar dromen. Dat is vervelender
voor hen dan voor de uitgevers. De uitgever geeft hun werk toch wel uit, omdat juist
poëzie de literaire uitgeverij van de niet-literaire onderscheidt. En dat trekt weer
andere auteurs aan. Dat lijkt een dure grap maar zo duur is het helemaal niet.
Poëzieuitgaven zijn immers in de regel dunne boekjes (zo'n 70 pagina's hooguit), die
betrekkelijk goedkoop te produceren zijn. Juist de kostenposten papier, zetten en
drukken, binden, opslag en vervoer, die tezamen een groot aandeel van de calculatie
uitmaken, vallen voor zo'n dun boekje veel lager uit. Tel daarbij op dat een
poëziebundel doorgaans pittig geprijsd is - de Stichting Speurwerk noteerde als
gemiddeld prijsverschil tussen een roman en een poëziebundel ruim 2 gulden, oftewel
1 euro slechts! (cijfers over 1996). Dan kom je met een oplage van 300 exemplaren
misschien zelfs uit de kosten. Het uitgeversgevecht wordt daarmee begrijpelijker.
Er wordt vooral gevochten om de moeilijk-verkoopbare dichters, de writers-writers
onder de poëten. Hun literaire imago is onbetwist. Vermoedelijk liggen de
aanbiedingen voor een Jean-Pierre Rawie of een Drs. P. niet voor het opscheppen.
Dat is de uitgeefparadox: juist omdat ze zo weinig geld opbrengen, zijn de
‘topdichters’ zoveel waard. En kosten ze zo weinig.
LISA KUITERT
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Iets wat niets respecteert Een film over Menno ter Braak is níet een
serieuze film
‘Van zijn boeken heb ik maar een fractie tot op het bot begrepen,’ zegt acteur en
regisseur Krijn ter Braak over zijn oom Menno. Voor de film Het tweede gezicht,
die hij samen met documentairemaker Hans Fels maakte en die de VPRO op 14 mei
uitzendt, was letterkundige interesse dan ook niet de belangrijkste drijfveer. Wel het
feit dat over één aspect van Menno ter Braak buitenshuis veel meer werd gesproken
dan binnen de familie: zijn zelfmoord waarbij hij door zijn jongere broer Wim, de
vader van Krijn, werd geholpen.
SASJA KOETSIER

Je hebt een mooie verzameling boeken van je oom geërfd. Ben je altijd al zo met
hem bezig geweest?
Krijn: ‘Ja, maar daar ontkwam ik ook niet aan. Ik kan me niet anders herinneren
dan dat mij, zodra ik me aan iemand voorstel, twee vragen worden gesteld. Eén: ben
je familie van Menno ter Braak? Twee: hoe is die zelfmoord nou in zijn werk gegaan?
Dat zijn twee belastende vragen. De eerste, omdat je niet wordt beschouwd als jezelf,
maar als een afgeleide van iemand anders - die ik dus niet heb gekend. De tweede,
omdat ik het ook niet precies wist met die zelfmoord. Dat was geen onderwerp
waarover thuis werd gepraat. En nadat mijn vader dertig jaar geleden overleed, kon
ik het hem ook niet meer vragen.’
Maar die boeken dan - je hebt ze toch niet echt verkocht, zoals je aan het einde
van de film suggereert?
Krijn: ‘Nee, nee, nee...Maar: ik zou ze nu kúnnen verkopen. In die zin heeft het
maken van deze film me goed gedaan: ik sta nu volwassener tegenover mijn oom en
mijn vader. Dat ik al die boeken heb, komt door mijn tante Ant, de weduwe van
Menno, die daarvoor om de ene of andere reden mij had geselecteerd. Dat voelde ik
als iets heel eervols - en het is ook leuk om al die boeken te hebben - maar
tegelijkertijd was het een ballast. Toen ik na haar overlijden ook nog “de erven-Ter
Braak” werd, bekroop me steeds vaker de behoefte om daar iets mee te doen. Alleen:
mijn gedachten over wat dat dan zou moeten zijn, leidden steeds tot helemaal niets.’
Hoe kwam dat?
Krijn: ‘Ik zat op het verkeerde spoor. Ik had de hele tijd het gevoel dat ik iets
moest zeggen over de schrijver Menno ter Braak. Hans is toen degene geweest die
mij aan het verstand heeft gebracht, dat de film die ik wilde maken helemaal niet
ging over literatuur of over Nietzsche, maar over een schrijver in mijn familie, en
wat die schrijver met mij gedaan heeft. Ik was er eigenlijk dringend aan toe mijzelf
uit te spreken.’
Een familiedrama.
Krijn: ‘Het moest een familieverhaal worden, ja. Vanaf dat moment was het maken
van die film niet echt een lolletje voor mij, want iets over jezelf vertellen is een
confronterend proces. Ik heb de hele film als een kind tegengewerkt, wilde niet met
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mijn moeder spreken, wilde niet met mijn zusje spreken. Hans heeft mij toen
terechtgewezen, heeft mij uit mijn hok gejaagd en gezegd: “Jij moet daar gaan staan.”’
In de film laten jullie de acteur Peer Mascini in de huid kruipen van Menno ter
Braak en op zoek gaan naar diens persoonlijkheid en naar de geschiedenis van
die zelfmoord. Waarom zo'n omslachtige vorm?
Hans: ‘Op het moment dat we hadden besloten om Peer Mascini die
onwaarschijnlijke rol van Menno ter Braak te laten spelen, hadden we twee ego's die
we tegenover elkaar konden plaatsen - ook al hebben we daar geloof ik nooit zo
bewust

‘Het tweede gezicht’. Trucage-foto door Wim ter Braak
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over nagedacht. Ik ontdekte vanzelf dat ik alles wat ik tegen Krijn wilde zeggen, in
de mond van Peer kon duwen. Bijvoorbeeld wanneer hij uitvalt tegen Krijn en zegt:
“Waar ben jij mee bezig? Deze film gaat helemaal niet over Menno Ter Braak. Dit
gaat over die andere man, dat tweede gezicht.”’
Je verwijst nu naar de getrukeerde foto, door Wim ter Braak gemaakt, waarop de
gezichten van de twee broers samen één hoofd vormen.
Hans: ‘Ja. Bij het maken van de film hebben we een aantal ongelooflijke
ontdekkingen gedaan, en dat begon met die foto. Die vondst bezorgt mij nog altijd
de rillingen over mijn rug.’ Krijn: ‘Ik was gevraagd om bij het verschijnen van de
biografie van Léon Hanssen iets te vertellen. Dus zat ik wat te bladeren door alle
spullen, en daar kwam ik die foto tegen. Misschien had ik hem al eens eerder gezien,
maar ineens zag ik daarin iets verbeeld: die oom en die vader van mij, dat is één ding.
Het werd een soort icoon.’ Hans: ‘Zeker door wat Menno daarover schrijft.’ Krijn:
‘Ja, we hadden besloten dat we Hanneke Starreveld-Stolte, Menno's eerste verloofde,
in de film wilden hebben. Toen ik hun correspondentie ging bekijken, stuitte ik op
een brief, waarin Menno haar over deze foto schrijft: “Zie hier hoe luguber deze
jongeling (d.i. Wim, red.) speelt met leven en dood.”’
Want dat is het eigenlijke onderwerp van de film: de omstrengeling van de twee
broers, tot de zelfmoord van Menno aan toe, waarbij Wim hem helpt. Op een zeker
moment zegt deze zelfde vrouw tegen Krijn over die relatie: ‘Wim was het oordeel
voor Menno.’ Wat dacht je toen?
Krijn: ‘Dat was een nekslag. Ongelooflijk. Dat zij het zo precies onder woorden
zou brengen, zonder dat ik er eigenlijk naar vroeg...De hele tekst die ze daar zegt is
prachtig, het komt er zo zonder aarzeling uit. Zij maakte het rond: we hadden een
werkhypothese, en die werd door haar, een paar weken voor haar dood, bevestigd.’
Hans vervolgt: ‘Als we haar niet hadden benaderd, dan hadden we de belangrijkste
bouwsteen van de film gemist. Dan was dit verhaal - dat in die duizend pagina's
tellende biografie van Hanssen ook niet boven tafel komt - niet verteld.’

Krijn ter Braak (l) en Hans Fels aan de montagetafel
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Tijdens de film vragen jullie deze ex-verloofde ook naar Menno's stemgeluid.
Ze zegt dat ze hem niet meer hoort. Er was toch onlangs in de collectie-Gomperts
een plaatje met zijn stem ontdekt? Waarom zit dat niet in de film?
Krijn: ‘Ik heb het gegronde vermoeden dat de stem die op dat plaatje staat, niet
de stem is van Menno ter Braak. We hebben de opname aan een aantal mensen laten
horen, die hem gekend hebben. Daarbij is mijn moeder. Zij herkende noch het
stemgeluid van de mannenstem, noch dat van de vrouwenstem op het tweede plaatje.
Maar ze wist in elk geval zeker dat het niet Ant was, Menno's vrouw, die ook haar
eigen halfzuster was. Ook Kees Lekkerkerker, een criticus die hem goed kende, heeft
het Letterkundig Museum per brief laten weten dat hij voor honderd procent zeker
is dat het níet de stem van Ter Braak is.’
Is Menno ter Braak nu ook een museumstuk geworden?
Krijn: ‘Tijdens gesprekken met Kees Hin, een andere vriend met wie ik over de
film heb gepraat, zijn we bezig geweest met de vraag: wat is er van Ter Braak nog
over, van zijn denkbeelden, zijn boeken, in hoeverre heeft zijn leven de wereld
veranderd? Een klein beetje van dat idee zit nog in de Menno ter Braak-straten die
Peer bezoekt. Want het interesseert me dan op dat platste niveau van straatnamen:
dat is er over. Er worden niet zoveel boeken meer gelezen.’
Hans nuanceert: ‘Nee, maar gek genoeg zit die invloed waarschijnlijk niet eens
in de lettertjes die hij heeft opgeschreven, maar meer in een soort algehele attitude
die je in het leven aanneemt. Dat gevoel van: alles om willen draaien, willen bekijken.
Iemand als Jan Blokker, die ik heel goed ken, is eigenlijk - misschien zonder dat hij
dat nu nog wil toegeven - een Braakiaan in de manier waarop hij naar de wereld
kijkt. Ik geloof dat wij ook de geest van Menno ter Braak hebben gevolgd, ik ben er
tenminste van overtuigd dat Menno over deze film tevreden is. Hij zou het ook zo
hebben gedaan: namelijk de methode-Ter Braak op zichzelf hebben toegepast.’
En wat is dan precies die methode-Ter Braak in deze film?
Krijn: ‘Eén ding heb ik altijd geweten: de film die je over Menno ter Braak maakt,
is niet een serieuze film. En dat vind ik wel gelukt: er is iets in deze film wat niets
respecteert. Iets, ik kan niet precies zeggen...’ Hans valt hem bij: ‘“Niets respecteert”
is goed, Krijn.’
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De keuken van eetcafé Schrijvers Hoe maak je van een boektitel een
gerecht?
Sasja Koetsier
Het komt wel eens voor dat een bezoeker aan de bar komt met een boek uit één van
de kasten. Of hij het mag kopen, voor zijn verzameling. ‘Dat doen we dus niet. Op
die manier zouden we binnen de kortste keren alle leuke hoeken kwijtraken, en dat
is niet de bedoeling. Want die boekenkasten staan hier niet alleen als wandbekleding.’
Aan het woord is Joost Helms, eigenaar van boekencafé Schrijvers in de Eindhovense
Domselaarstraat.
Behalve een schrijverscafé - bekendste vaste gast is Eindhovenaar Herman Pieter
de Boer - is Schrijvers ook een café voor lezers. Achterin de zaak hangt een sfeer
als in een privébibliotheek. De wanden gaan volledig schuil achter boekenkasten.
Voor de liefhebber van tweedehandsboeken is er van alles te vinden: Nederlandse
literatuur, buitenlandse literatuur, detectives, reisboeken, verhalen, gedichten en
biografieën. Joost kon de hele partij overnemen van een boekhandelaar in Ommen,
die op zijn oproep op het internet reageerde.
De formulering daarvan - ‘Gevraagd: 120 meter boeken’ leverde overigens ook
minder enthousiaste reacties op. Eén van de boze mailers noemde het ‘oneerbiedig’
om op zo'n manier over boeken te spreken. Joost: ‘Ik had er niet bij gezet waarvoor
het was. Maar toen ik dat uitlegde, zijn er zelfs nog een paar mensen langsgekomen.
Met een boek.’
Tijdens zijn studie Scheikundige technologie aan de Eindhovense TU werkte Joost
veel in de horeca. Twee jaar geleden vond hij het tijd om eigen baas te worden. ‘Dan
ga je denken: wat voor type zaak wil ik hebben? Mijn gedachten gingen uit naar iets
grandcaféachtigs: een plek waar je rustig kan zitten, met een open haard, een leestafel,
spelletjes, een boekenkast. Toen kwam vanzelf het idee om boeken als thema te
kiezen.’ Dat thema komt onder meer terug in de maandelijkse literaire show Twee
voor taal, die wordt aangekondigd als ‘een literaire show voor mensen die weten dat
literatuur leuk is, en voor mensen die het tegendeel beweren.’ Op deze
zondagmiddagen kunnen bekende en nog-niet-bekende schrijvers en dichters met
hun werk in de openbaarheid treden, en wordt ook het publiek aangespoord creatief
met woorden te zijn.
De meest fervente lezer in de Schrijversstaf is bedrijfsleider Tipo. Omdat hij veel
met de trein moet reizen heeft hij daar ook lekker de tijd voor - ieder nadeel heb se
voordeel. Momenteel is hij bezig in Zwagerman, ‘maar ik lees liever iets van Hugo
Claus’. Ook Joost houdt van lezen, al heeft hij daar sinds hij zijn eigen zaak heeft
niet veel tijd meer voor gehad. De keuze voor een boekencafé heeft eigenlijk vooral
te maken met de voorkeur voor een bepaald publiek. ‘Ik ben hier vaak zes dagen in
de week, dan wil ik mensen om me heen waar ik een leuk gesprek mee kan hebben.’
Schrijvers is behalve café ook restaurant. Op de kaart prijken gerechten als Het
Jaar
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Boekencafé Schrijvers

van de Kreeft (‘pastasalade met pappardelle, rivierkreeftstaartjes, verse koriander en
slasaus van verse kreeft’), Geheel de Uwe (‘portabello gevuld met broccoli, fourme
d'ambert, hazelnoten en honing-knoflooksaus’) en Een Dagje naar het Strand (‘sorbet
van vers fruit, perzik-passievruchtyoghurt, meloenijs en slagroom’). Het brein achter
dit lekkers is chef-kok Jurgen Oostenbrugge. Na de koksschool leerde hij het echte
creatieve koken in de keukens van de Amerikaanse televisiezender CNN. Ook in de
Schrijvers-keuken kan hij naar eigen zeggen ‘lekker experimenteren’. De namen van
de gerechten verzint hij meestal niet zelf: Joost houdt een lijstje met toepasselijke
boektitels bij, waar ze samen een naam uit kiezen.
Op het moment van het gesprek loopt er een sollicitatieprocedure voor een nieuwe
hulpkok. Wat moet die gelezen hebben? ‘In de eerste plaats veel kookboeken.’

Koken met schrijvers
Hoe maak je van een boektitel een gerecht? Een spontane creativiteitstest
voor de chefkok van Schrijvers. Ik leg hem een driegangenmenu voor,
samengesteld uit recente Nederlandse boektitels.
Het voorafje heet Wolfstonen, naar de roman van Herman Franke. Dit
brengt Jurgen op een winters voorgerecht: hertenham met sjalottencompôte
en bosvruchtencoulis. Opeten voor de open haard, met een glaasje rode
wijn.
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Als hoofdgerecht staat De gifmenger van Willem Brakman op mijn menu.
Jurgens fantasie is niet te stuiten. Zo'n titel vraagt om boleten, met
ultradunne angelhairpasta, en...‘een groene saus ofzo?’ brainstorm ik mee.
‘Ja, met jalapeño-pepers!’ Jurgen lijkt zijn best te doen er iets gruwzaams
van te maken, maar ik vermoed dat het allemaal tóch wel lekker wordt.
Toch tekent Joost protest aan. ‘Dit is nou een titel die ik zelf nooit op de
kaart zou zetten.’ Andere optie: Het geheim van Eberwein. ‘We hebben
al eens Het Geheim van Anna Enquist op de kaart gehad, dat waren
papillotten met vis in zilverfolie,’ zegt Joost. Bij Büch denkt Jurgen meer
aan iets klassieks, ‘hij hield van geschiedenis en oude boeken.’ Het wordt
gepocheerde tarbot met een botersaus en verse kruiden. Joost: ‘En
misschien een scheutje witte wijn erdoor.’
Toetje: Gala. ‘Ja, dat klinkt als een grand dessert, iets waarbij je je mooiste
producten op tafel zet.’ Wat zou dat dan zijn? ‘Ehhm...een lychee parfait,
vers tropisch fruit, een sabayonne aardbei...Lekker klassiek.’
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[Schrijver & straat]

Onze vaderlandse auteurs gaven hun naam aan ontelbare Belgische en
Nederlandse straten. Literatuur speurt en keurt. Herkennen we de geest van
de schrijver? Aflevering 3: de Gentse Johan Daisnestraat.

Wahrheit und Dichtung
Natuurlijk heeft Gent een Johan Daisnestraat. De schrijver die het magisch realisme
in de Nederlandse letteren introduceerde, werd tenslotte in deze stad (in 1912, als
Herman Thiery) geboren en heeft er met enkele tussenpozen ook steeds gewoond en
gewerkt, als docent en, vanaf 1945, als hoofd van de Stadsbibliotheek. De Daisnestraat
ligt middenin Gent, iets ten westen van Kouter en Korenmarkt. Het is maar een kort
straatje dat wordt doorsneden door de Papegaaistraat. Tot 1981 heette het hier de
Hippolyte van Peenestraat, naar de negentiende-eeuwse Gentse toneelschrijver die
de tekst schreef van Vlaanderens volkslied ‘De Vlaamse Leeuw’. De
naamsverandering is te danken aan de gemeentelijke herindeling van 1977, toen een
aantal kleine kernen rond Gent tot één gemeente werd samengevoegd. Daar was ook
het dorpje Mariakerke bij, waar eveneens een Hippolyte van Peenestraat bestond.
Zo leverde de fusie wel meer lastige doublures op. Toch kon de herdoop van de
dubbelgangers pas vier jaar en vele raadsvergaderingen later plaatsvinden. En omdat
Johan Daisne in de tussentijd was overleden, besloot men zijn naam aan een van de
straten te geven. Maar waarom deze onopvallende, smalle achterafstraat? Staat hier
toevallig Daisnes geboortehuis, of heeft hij er gewoond of gewerkt? De medewerker
van het Gentse stadsarchief, die ook de informatie over de herziening van de Gentse
straatnamen leverde, meldt hierover: ‘Op die plaats is er geen direct verband met
zijn leven of werk aan te wijzen.’
Aan het begin van de straat staat meteen het meest markante gebouw: de voormalige
veeartsenijschool. Sinds begin jaren '90 staat het gebouwencomplex eeg; alleen de
politie gebruikt een deel van het terrein af en toe voor hondentrainingen, zo vertelt
de huismeester. Zijn voornaamste taak is ervoor zorg te dragen dat de gebouwen na
jaren van leegstand ook echt leeg blijven. De kop van de Daisnestraat loopt uit op
een plein met bomen, waarna de straat verdergaat als de Wispelbergstraat. Jammer,
want vanwege de middelbare school die daar net uitgaat, doet deze straat veel
Daisniaanser aan dan de Daisnestraat. Het vak van leraar, dat voor Daisne zelf
jarenlang een bijbaan was, is in een aantal van Daisnes romans namelijk het beroep
van de hoofdpersoon. Bijvoorbeeld in De man die zijn haar kort liet knippen, waar
leraar Govert Miereveld in een zenuwinzinking raakt na het afscheid van zijn favoriete
leerlinge. Weten deze scholieren daar iets vanaf, terwijl ze door de Daisnestraat
lopen?
Vanwege de verse sneeuw liggen de prioriteiten elders, maar desgevraagd willen
een paar van hen zich wel verdiepen in de straatnaamgeving. Eén leerling leest het
straatnaambordje duidelijk voor het eerst: ‘Johan Dajnze? - Dèènze?’ Vervolgens
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leest hij dat het om een letterkundige gaat. Nee, op school heeft hij daar nog niet
eerder over gehoord - ‘maar dat komt misschien volgend jaar, in de vierde.’
De bovenbouwers hebben zich verzameld in een lunchcafé op de hoek met de
Papegaaistraat. De naam Daisne zegt enkelen van hen wel iets, maar gelezen wordt
hij

niet. Meer succes heb ik bij het studentenhuis tegenover de veeartsenijschool, waar
ik Kaya (24) en Bram (25), twee studenten grafische vormgeving tref. ‘Ja is die niet
ook van Gent?’ vraagt Kaya. En Bram weet ook De man die zijn haar kort liet knippen
te noemen. ‘Ja, dat heb ik ooit gelezen,’ zegt hij. ‘Mijn leraar Nederlands hield erg
van Daisne. Ik geloof dat hij zich er eigenlijk wel mee identificeerde.’ Hun
medestudent Nick komt er ook even bijstaan. Hij kent niets van Daisne, maar hij
noemt zichzelf ‘een echte cultuurbarbaar’.
In de vaderlandse letterkunde maakte Daisne grote indruk toen hij in 1942 De trap
van steen en wolken, een kruising tussen een roman en een poëtisch manifest,
publiceerde: hier klonk een heel nieuw geluid. Iemand die iets van de vroege
bewondering nog kan herinneren is Annemarie Bonamie, een dermatologe met een
praktijk aan huis in de Daisnestraat. Met haar 51 jaar behoort zij tot de generatie
voor wie Daisne op de middelbare school nog tot de verplichte literatuur hoorde.
‘Toen was dat magisch realisme nog een belangrijke nieuwe stroming. Nu hoor je
er eigenlijk weinig meer over. Ik denk dat het uiteindelijk toch niet belangrijk genoeg
is geweest.’ Is daarom de keus gevallen op deze onbetekende straat? ‘Nee, dat heeft
een reden! Toen in de Wispelbergstraat nog de meisjeskweekschool zat, doorliep hij
elke week deze straat op zijn voettochtje naar de Coupure. Daar gebruikte hij dan
zijn lunch in café Napoléon.’ Dus toch! Het blijkt dat Daisne zelfs nog een late roman
schreef over de periode van 25 jaar dat hij daar een bijbaan als leraar Duits had: Hoe
schoon was mijn school. Het is geen aanrader: zijn magisch realisme is inmiddels
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afgezwakt tot sentimenteel narcisme. Maar over het afscheid van een van zijn favoriete
leerlingen schrijft hij: ‘Dat heb ik toen nog allemaal beschreven in De man die zijn
haar kort liet knippen.’
Zou dit voor de leerlingen van Atheneum Wispelberg geen goede reden zijn om
dat boek op hun literatuurlijst te zetten?
SASJA KOETSIER
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Gemaskerde schrijvers
Versleutelde namen, maskerade, gesluierde teksten, goedaardige schizofrenie.
Pseudoniemgebruik wordt op vele manieren benoemd, leidt keer op keer tot
speurtochten en drijfjachten en is in ontelbaar vele naslagwerken geïnventariseerd.
Zelden is het echter onderwerp van studie en beschouwing. Zelfs de voorwoorden
van pseudoniemenwoordenboeken blijven vaak steken in de vermelding van rariteiten
en vernuftige vondsten. Toch valt er wel degelijk iets te zeggen over het gebruik van
pseudoniemen dat de anekdotiek overstijgt, zowel door onderzoekers als door
pseudoniemendragers zelf. Een goed voorbeeld van dat laatste is Sterker dan de
waarheid, waarin Arnon Grunberg een boekje opendoet over zijn alter ego Marek
van der Jagt. De jacht op Van der Jagt was de voorbije jaren de meest spectaculaire,
maar zeker niet enige zoektocht naar de mens achter de schuilnaam. Het geval Anton
Ent / Marieke Jonkman is zeker zo illustratief en toont meteen, zo blijkt uit een
bijdrage aan dit dossier, dat er aan zo'n zoektocht meer aspecten zitten dan alleen
maar de banale nieuwsgierigheid naar de mens achter de schrijver.
Schrijvers hebben de meest diverse motieven voor het gebruik van een andere naam
dan die waarmee ze geboren zijn (en datzelfde geldt vanzelfsprekend voor ieder
ander die zich van een pseudoniem bedient). De noodzaak als mens verborgen te
moeten blijven is een zeer evidente reden; de psychische noodzaak om meer dan één
personage te creëren voor de stemmen die men in zich voelt, is niet minder dwingend.
In de Nederlandse literatuur zijn daarvan voorbeelden aanwijsbaar, maar het meest
uitgesproken speelde dit toch voor Fernando Pessoa, de Portugese schrijver die meer
dan twintig schrijversgestalten aannam gedurende zijn leven. Omdat Pessoa door de
prachtige Nederlandse vertalingen die er vooral door August Willemsen van zijn
werk zijn gemaakt in feite deel is gaan uitmaken van onze letterkunde, hebben we
ook hem een plaats toebedeeld in dit dossier.
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Foto: Alfred Oosterman

Over pseudoniemen valt meer te schrijven dan binnen het bestek van een
Literatuur-dossier mogelijk is. Het is dan ook geen toeval dat in de andere delen van
dit tijdschrift eveneens bijdragen staan die verbonden zijn met het onderwerp van
het dossier. Misschien bevat dit nummer zelfs pseudoniemen die ook ons onbekend
zijn. Hoe dan ook, we willen de diversiteit van het verschijnsel zichtbaar maken en
tonen dat er voldoende aanleiding is om meer aandacht te hebben voor de literaire
pseudonimiteit.
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Erica van Boven
What's in a pseudonym? Pseudoniemgebruik als schrijversstrategie
Pseudoniemen bestaan er in vele soorten. Voor de letterkundige valt er meer te
beleven dan de bestaande literatuur over dit onderwerp doet vermoeden. Wanneer
het pseudoniemgebruik van schrijvers in een literair-historisch kader wordt geplaatst
en wordt bekeken als teken van hun zelfbeeld en literaire positie, kan vooral de
genderonderzoeker interessante ontdekkingen doen.
Schrijverspseudoniemen vormen een interessant onderwerp. Toch is er verbazend
weinig onderzoek naar gedaan. Literatuurwetenschappers en literatuurhistorici tonen
er nauwelijks belangstelling voor en aparte studies zijn er in Nederland niet aan
gewijd, afgezien van het oudere boek van Jan Grootaers (1954) dat het bredere terrein
van literaire mystificaties behandelt. De term ‘pseudepigraphie’, zoals de studie van
de letterkundige namaak en vermomming volgens Grootaers heet, is niet in lexica
of woordenboeken te vinden en het vakgebied is nooit goed van de grond gekomen.
Wie geïnteresseerd is in literaire pseudoniemen vindt alleen verspreide anekdotes
en gevalsbeschrijvingen en natuurlijk tal van lexica, pseudoniemenlijsten. Die zijn
er al eeuwen. In Nijmegen wordt er een bewaard uit het jaar 1674 en tot de meest
recente behoort het bekende Literair pseudoniemenboek van Wim Hazeu uit 1987.
Kennelijk roept het onderwerp vooral verzamelwoede en ontmaskerdrift op; de
pseudoniemendeskundige is primair een verzamelaar die speurt naar wie zich achter
bepaalde schuilnamen verbergt, die streeft naar een complete lijst en die niet zozeer
uit is op een meer systematische behandeling of theorievorming.
Toch biedt het materiaal wel aanknopingspunten voor een aanpak die verder strekt
dan individuele (psychologische) achtergronden. Er zijn wel degelijk bredere culturele
en literair-historische aspecten. Wie de lijsten bestudeert gaat al gauw patronen,
lijnen zien en gaat zich realiseren dat het pseudoniemgebruik, net als alle andere
onderdelen van het literaire bedrijf, onderhevig is aan conventies, tijdgebonden
opvattingen. Onderzoek naar pseudoniemen kan bijdragen aan de reconstructie van
literatuuropvattingen en aan de karakterisering van literaire en culturele verschijnselen
en perioden. Vooral voor genderonderzoekers vormen pseudoniemen een vruchtbaar
terrein, want op het punt van pseudoniemgebruik doen zich grote verschillen voor
tussen mannelijke en vrouwelijke auteurs. Bij schrijfsters zijn er sterkere modes
zichtbaar; we kunnen zelfs duidelijke fasen in hun pseudoniemgebruik en presentatie
onderscheiden. Bij mannelijke auteurs zien we meer individuele keuzes en een grotere
variëteit, al zijn ook hier conventionele invloeden aan te wijzen. Deze verschillen
hebben te maken met de bijzondere positie van vrouwelijke auteurs in de
literatuurgeschiedenis en de beperkingen die lange tijd aan het vrouwelijk
schrijverschap waren opgelegd.
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Maskers en sluiers
Een eerste blik op de letterkunde van de negentiende en de twintigste eeuw leert dat
de negentiende eeuw rijker is aan pseudoniemen dan de twintigste. Veel belangrijke
negentiende-eeuwse schrijvers kennen we primair onder pseudoniem: Piet Paaltjens,
Hildebrand, Klikspaan, De Schoolmeester, Jonathan, De oude heer Smits, Multatuli;
twintigste-eeuwse (als we de twintigste eeuw in 1880 laten aanvangen) juist
grotendeels onder hun eigen naam. Pseudoniemen, en ook anoniemen, passen in de
negentiende eeuw die kortgeleden door Marita Mathijsen ‘de gemaskerde eeuw’ is
genoemd, de eeuw waarvoor maskers, vermommingen en dubbelgangers karakteristiek
zijn. Overigens was het pseudoniemgebruik onder vrouwen verhoudingsgewijs veel
hoger dan onder mannen en ook de motieven waren verschillend. Het spelelement
met maskerades en dubbelgangers dat bij veel schrijvers een rol speelt - zij het
verweven met ernstige motieven - ontbreekt bij negentiende-eeuwse schrijfsters
vrijwel geheel. Bij hen gaat het meer om aanpassing aan de strakke fatsoensnormen
die speciaal voor vrouwen golden. Het auteurschap van vrouwen was in de
negentiende eeuw omstreden. Schrijfsters die zich er toch aan waagden probeerden
zo min mogelijk op te vallen en vooral geen aanstoot te geven. Daarvan getuigen de
nederige, bescheiden pseudoniemen waarmee ze uitdrukten dat ze geenszins van
plan waren de grenzen van het hun toegemeten terrein van de beschaafde, stichtelijke
vrouwelijke letterkunde te overschrijden. Velen kozen voor een welluidende
vrouwelijke voornaam als Ada, Augusta, Catharina, Célestine, Elise, Helena, Johanna
of Julia. 68 schrijfsters uit de tweede helft van de negentiende eeuw publiceerden
[De DBNL is niet gemachtigd een illustratie uit het origineel hier weer te geven]
W.F. Hermans. Foto: Klaas Koppe

onder zo'n prenoniem, dat is ruim eenderde van het totale aantal schrijfsters uit die
periode. Uit die keuze voor verwarrend gelijkluidende voornamen spreekt de neiging
tot aanpassing, gelijkheid, opgaan in de massa, anonimiteit - precies het omgekeerde
van het aandachttrekkende dubbelgangersspel waarmee mannelijke collega's zich
juist wisten te onderscheiden. Ook uit pseudoniemen als A., Esjee, E.S. of U.E.V.
(Una ex vocibus, het pseudoniem waaronder Jacqueline van der Waals debuteerde),
‘Een ongenoemde’ (pseudoniem, van Beets' zuster Dorothea Bohn-Beets) of
‘Nessuno’ (van Emants' vrouw Eva Emants-Verniers van der Loeff) spreekt de
neiging zichzelf weg te cijferen en de wens zo min mogelijk op te vallen; heel andere
motieven dan die aan een luidschallend pseudoniem als ‘Multatuli’ ten grondslag
liggen.

Zelfvergroting en zelfverkleining
In de twintigste eeuw neemt het pseudoniemgebruik in het algemeen af. In en rond
de beweging van Tachtig en de Dertigers speelt zich weliswaar een levendig gedoe
van mystificaties af (rond De Nieuwe Gids: de Grassprietjes van Cornelis Paradijs
/ Frederik van Eeden, de Julia-affaire van Guido / Willem Kloos, de Lieven
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Nijland-mystificatie van Van Eeden en rond Forum: Mien Proost / Hans Klomp;
O.P. Reys / Jan Greshoff; Thea Poortman / Menno ter Braak; P.S.E. Udo /
SimonVestdijk) maar daarbij gaat het merendeels om incidenten met een polemische
en kritische bedoeling; deze schrijvers publiceerden hun belangrijkste werk onder
eigen naam. Als ‘schuilnaam’ fungeert het pseudoniem in de twintigste eeuw nog
wel als er bijvoorbeeld een scheiding gewenst is tussen schrijverschap en
maatschappelijke loopbaan of werkkring, zoals in het geval van Nescio (J.H.F.
Grönloh), J. van Oudshoorn (J.K. Feylbrief), Stijn Streuvels (F. Lateur) of F. Springer
(C. Schneider).
Wat we in de twintigste eeuw (na 1880) verder zien is het fenomeen van schrijvers
die een hele reeks van pseudoniemen inzetten. Een flink aantal schrijvers in ons
taalgebied hanteert er meer dan tien: Herman Heijermans (29), Karel Alberdingk
Thijm (28), Jan Greshoff (17), Hugo Verriest (16), Louis Paul Boon (14), Godfried
Bomans (12), Willem Frederik Hermans (12), Marinus van Loghem (12), E. du
Perron (11). Er is dan eigenlijk geen sprake van ‘schuilnamen’; het doel is niet ‘iets
te verheimelijken, maar iets te suggereren’ zoals Drs P. aan Wim Hazeu schreef in
verband met zijn diverse pseudoniemen. Het is verleidelijk verband te leggen met
de rond 1900 opkomende psychologie en de in de twintigste eeuw groeiende belang-
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Menno ter Braak

stelling voor de complexiteit van de individuele psyche met zijn bewuste en onbewuste
lagen. De Portugese dichter Fernando Pessoa kan dan als model dienen; hij creëerde
zo'n 25 schrijverspersoonlijkheden, elk met eigen naam, biografie, literatuuropvatting
en oeuvre, vanuit een kennelijk fundamentele behoefte een stem te geven aan vele
ikken, identiteiten. In Nederland komt deze serieuze vorm niet voor; misschien is
alleen Hugo Brandt Corstius' spel met verschillende schrijversgestalten met eigen
naam, stijl, genre, enigszins vergelijkbaar. Wel zijn er schrijvers die als achtergrond
van hun pseudoniemkeuze melden dat zij de behoefte hebben uitdrukking te geven
aan verschillende identiteiten, een zekere gespletenheid te cultiveren en daarvoor
verschillende namen in te zetten of schrijverspersoonlijkheden te creëren.
Pessoa gebruikte zijn vele pseudoniemen niet om meer aandacht te genereren; zijn
heteroniemen en bijbehorende gedichten werden pas na zijn dood ontdekt. Bij de
Nederlandse schrijvers die veel heteroniemen gebruiken zien we niet zozeer de diepe
ernst en psychische noodzaak van Pessoa als wel een spelelement en de behoefte
zich te onderscheiden, die uit een zekere geldingsdrang of ijdelheid lijkt voort te
komen. Dat zal ook de reden zijn dat men in deze categorie peen vrouwelijke auteurs
aantreft. Schrijfsters met een groot arsenaal aan pseudoniemen zijn zeldzaam en dan
gaat het meestal niet om spel of zelfvergroting, maar om commerciële motieven; van
Willy Corsari bijvoorbeeld is bekend dat zij in bepaalde perioden van haar lange
schrijversleven aan uiteenlopende bladen verhalen en stukjes leverde onder allerlei
namen. Artistieke geldingsdrang en ijdelheid behoren ook in de twintigste eeuw niet
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tot het repertoire van schrijfsters; zeker in de eerste decennia wordt hun optreden in
de literaire wereld nog steeds vooral gekarakteriseerd door bescheidenheid,
zelfverkleining en aanpassing. Weliswaar was het vrouwelijk auteurschap na 1900
een geaccepteerd verschijnsel geworden, maar de vrouwelijke letterkunde bleef toch
een apart terrein waarvoor specifieke normen - en beperkingen - golden. Vrouwelijke
auteurs hadden er in de periode van 1900 tot in de jaren dertig een opvallende
voorkeur voor zich onder hun getrouwde naam, als ‘mevrouw’ te presenteren:
mevrouw Boudier-Bakker, Scharten-Antink, Van Ammers-Küller, Van
Gogh-Kaulbach, Maas-van der Moer en vele anderen. De mevrouwennaam is typerend
voor de eerste decennia van de twintigste eeuw en verbonden met de zogeheten
damesroman. Zo'n presentatie drukt een zekere behoudzucht uit. De schrijfsters
suggereerden ermee dat ze als keurig getrouwde mevrouwen er niet op uit waren de
aan vrouwen gestelde grenzen te doorbreken, de traditionele taak en bestemming
van vrouwen aan te vechten, noch literair, noch maatschappelijk. Ook hun romans
hebben over het algemeen een behoudend karakter.
Na de jaren dertig verdwijnen ‘mevrouwen’ uit de serieuze literatuur. Alleen in
de streekliteratuur vind je sindsdien nog schrijfstersnamen als Henny Thijssing-Boer,
Annie Oosterbroek-Dutschun, Jos van Manen-Pieters en Jannetje Visser-Roosendaal.
Er raken dan meer neutrale namen en pseudoniemen in zwang, zoals Anna Blaman,
Jo Boer, Hella Haasse, Dola de Jong, Josepha Mendels, Marga Minco, Nel Noordzij,
Jacoba van Velde en Aya Zikken. Ook tegenwoordig presenteren de meeste schrijfsters
zich op een neutrale wijze en maken ze in hun pseudoniemen individuele keuzes.
Modes zoals we in vroegere periodes konden vaststellen, doen zich niet meer voor
en de verschillen in presentatie van mannelijke en vrouwelijke auteurs zijn verdwenen.
Daaruit kunnen we de afname van beperkingen voor vrouwelijke auteurs aflezen,
het verdwijnen van een afzonderlijke, apart beoordeelde vrouwelijke letterkunde.

Poëticale lading
Pseudoniemen zijn dus in sommige gevallen te lezen als literaire standpuntbepalingen,
verbonden met de conventies van een bepaalde periode of met poëticale tradities,
waarbij in de naamkeuze de grotere bewegingsruimte en individuele mogelijkheden
van mannelijke auteurs zichtbaar zijn tegenover de smallere marges waarbinnen
schrijfsters zich lange tijd hebben bewogen. In de naamkeuze van mannelijke auteurs
zijn niet zo gemakkelijk patronen aan te wijzen. Bij hen lijkt het op het eerste gezicht
een louter individuele zaak: een schrijver besluit de naam van zijn moeder te gebruiken
(A. Marja, Marnix
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Gijsen), of van zijn geliefde (Hans Andreus, Bart Koubaa) of een anagram of vertaling
van zijn eigen naam (Belcampo). Met zulke gegevens kan alleen een biograaf iets
aanvangen. Maar ook hier blijken er toch wel patronen te zijn die het interessant
maken voor de literatuurhistoricus. Namen als ‘Klikspaan’, ‘De Schoolmeester’, ‘De
oude heer Smits’ of ‘Opmerker’ zijn als gezegd uitdrukking van een tijdgebonden,
negentiende-eeuwse literatuuropvatting, net als ‘Multatuli’. Andere, modernere
pseudoniemen laten zich lezen als een individuele standpuntbepaling; bij Wim Hazeu
zijn mooie voorbeelden te vinden. Een dichter die zich ‘Lucebert’ noemt, ‘lichtdrager’,
geeft aan een heel andere inzet met zijn dichterschap te hebben dan iemand die de
naam ‘Jan de Rijmer’ (J.J.A. Goeverneur) kiest, om maar twee uitersten te noemen.
Ook een naam als ‘Habakuk II de Balker’ geeft het dichterschap en de poëzie een
doel en een lading mee: opstandigheid, profetisch ‘balken’ (tegen de wereld, de
poëzie en zichzelf, zoals de dichter aan Hazeu schreef). Het pseudoniem ‘Lévi
Weemoedt’ kan eveneens als een symbolisch motto voor het dichterschap worden
gelezen. Als Simon Carmiggelt ervoor kiest zich ‘Kronkel’ te noemen, of elders juist
‘Karel Bralleput’, zit daar een poëticaal te lezen zelfrelativering in. C. Spoelstra heeft
met ‘A. den Doolaard’ bewust of onbewust een essentieel aspect van zijn
schrijverschap uitgedrukt. A.F.Th. van der Heijden had met ‘Patrizio Canaponi’ een
barokke literaire stijl voor ogen ter onderscheiding van de sobere aanpak die hij onder
de naam Albert Egberts van plan was. Zo zijn er nog veel meer voorbeelden te geven
waaruit blijkt dat een pseudoniem ook bij mannelijke auteurs vaak te lezen is als de
uitdrukking van een zelfbeeld of positiebepaling, gestuurd door individuele
literatuuropvattingen en de conventies vasn de tijd.

Genderbending
Pseudoniemen hebben nog meer aspecten die genderonderzoekers interesseren. Ze
bieden immers de mogelijkheid te spelen met identiteiten, ook met genderidentiteiten,
en daarvan hebben schrijvers (m/v) altijd graag gebruik gemaakt. Zo is er het
verschijnsel van het ‘pseudogyniem’: de schrijver die onder een vrouwennaam
publiceert, en het omgekeerde: het ‘pseudoandroniem’. Op het eerste gezicht doen
zich hier fascinerende mogelijkheden voor, maar in de praktijk blijkt het bij zo'n
genderspel slechts zelden te gaan om een serieuze poging zich in de andere sekse te
verplaatsen of stem te geven aan de ‘man c.q. vrouw in zichzelf’. Zoiets komt wel
eens voor - denk aan Henk van der Ent, die zich heeft opgesplitst in een mannelijke
en een vrouwelijke dichterspersoonlijkheid (Anton Ent en Marieke Jonkman) vanuit
de behoefte uiting te geven aan de door hem gevoelde innerlijke tweeslachtigheid maar meestal zijn er toch andere motieven, waarbij we overigens alweer een saillant
verschil zien tussen mannelijke en vrouwelijke auteurs.
Mannen die onder vrouwennaam publiceren doen dat meestal als grap, als stunt.
Ze gebruiken zo'n vrouwennaam incidenteel en vaak met een polemische of satirische
bedoeling. Zo deden bijvoorbeeld Menno ter Braak (Thea Poortman), E. du Perron
(Angèle Baedens), Hans Klomp (Mien Proost), M. Nijhoff (Tonia de Bilt), W.F.
Hermans (Sita van de Wissel) en Geerten Meijsing (Eefje Wijnberg). Vrouwen die
een mannennaam gebruiken, pakken het serieuzer aan en hebben serieuzere
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bedoelingen. Vaker dan bij mannen dekt het pseudoniem hun hele schrijverschap af,
publiceren zij al hun literaire werk onder de mannennaam. De mannelijke presentatie
is voor hen een bewuste strategie waarmee zij proberen te ontkomen aan de
vooroordelen van de literaire kritiek. Het waren negentiende-eeuwse romanschrijfsters
die in dit procédé de toon zetten met als beroemdste voorbeelden George Sand,
George Eliot en de gezusters Brontë (die aanvankelijk publiceerden onder de namen
Acton, Ellis en Currer Bell). In die periode kwam dit fenomeen in Nederland
nauwelijks voor en zeker niet als bewuste gedragslijn. Bij ons zien we deze vorm
pas ruim na de Tweede Wereldoorlog, met Andreas Burnier (C.I. Dessaur) en Hannes
Meinkema (Hannemieke Stamperius). De laatste meldde inderdaad het volgende aan
Wim Hazeu: ‘Om een beoordeling van mijn werk die door mijn sekse zou worden
beïnvloed te voorkomen, deed ik hetzelfde wat honderden schrijfsters, van de
gezusters Brontë tot Andreas Burnier voor mij deden: ik koos een “mannelijk”
pseudoniem.’ Het is de vraag of het mannelijk pseudoniem veel effect heeft gehad;
slechts een enkele criticus hield De maaneter (Meinkema's debuut uit 1974) voor
het werk van een man en dan nog maar voor heel even. In de recente literatuur zijn
dergelijke mystificaties niet meer te vinden en misschien kunnen we ook uit dit aspect
van het pseudoniemgebruik een verandering in de positie van vrouwelijke auteurs
en hun werk aflezen.
ERICA VAN BOVEN IS UNIVERSITAIR HOOFDDOCENT MODERNE NEDERLANDSE
LETTERKUNDE AAN DE RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN.
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Gaston Franssen
Damespoëzie? Critici, vrouwelijke gedichten en Marieke Jonkman
Het vermoeden dat Marek van der Jagt een pseudoniem was van Grunberg, leidde
tot een heksenjacht. Waarom willen critici de ‘ware’ identiteit van de schrijver
achterhalen? Kan het werk niet uitsluitend op literaire kwaliteiten worden beoordeeld?
De ontvangst van Marieke Jonkmans poëzie toont dat dat zelden het geval is, en laat
zien waarom een pseudoniem bij sommige critici onbehagen oproept.
De jonge dichteres Marieke Jonkman (1963) debuteerde in maart 1991 bij Van
Oorschot. Haar bundel Dochters van het donker werd enthousiast ontvangen: ‘Een
dichteres van betekenis is opgestaan’, jubelde Hans Warren. In een snel tempo
publiceerde Jonkman daarna Plejaden (1992), Dieptevrees (1993), en enkele jaren
later Amazonen (1996). Opvallend genoeg beperkte Jonkman haar literaire activiteiten
tot het publiceren van gedichten. Interviews stond ze nooit toe, foto's van de dichteres
leken niet te bestaan, en voor voordrachten was zij niet beschikbaar.
Desalniettemin kreeg Jonkman veel aandacht, vooral vanwege haar emotioneel
beladen thematiek. De gedichten over waanzin, lust, masochisme en zelfmoord waren
zelfs zo overtuigend, dat recensenten zich zorgen maakten over de psychische
gesteldheid van de dichteres. Na lezing van Plejaden constateerde Guus Middag:
‘Als de dichteres bedoelde wat hier stond, dan was er maar één reactie mogelijk: niet
lezen, maar onmiddellijk hulp bieden.’ Kees van Domselaar merkte op dat Jonkmans
‘larmoyante kwetsbaarheid’ eerder zou passen ‘in een uitzending van de stichting
Korrelatie dan in een bundel gedichten’ en ook Kees van 't Hof vond dat het debuut
neigde naar ‘een bijna psychiatrisch te noemen biografisme’.
Dat Jonkmans bekentenispoëzie toch werd geapprecieerd, lag vooral aan haar
oprechte, authentieke toon en haar verstechnische kwaliteiten. Men bewonderde de
gedichten die ‘helderheid aan geheimzinnigheid paren’ (Warren), de ‘tegelijk duistere
maar ook directe en openhartige aard’ van deze poëzie (Van Domselaar), die altijd
‘iets duisters en dwangmatigs’ had (Middag). Tegelijk waardeerde men dat Jonkman
haar onomwonden expressiviteit wist te beteugelen door een strenge verstechniek.
Zo schreef Werkman dat Jonkmans ‘rauwe gevoelens van hulpeloosheid
ondergebracht zijn in gedichten van hoge kwaliteit’, stelde Middag vast dat haar
gedichten ‘elk moment uit hun strakke voegen dreigen te barsten’ en constateerde
Van 't Hof, ten slotte, dat ‘het al te gevoelige’ in toom werd gehouden door ‘de eerder
gesignaleerde vorm die het geheel omvat’.

Identiteit
Na de publicatie van Plejaden gebeurde er iets opmerkelijks. De waardering voor
de gedichten bleef, maar steeds meer critici begonnen zich af te vragen wie Jonkman
nu eigenlijk was. Zuiderent was een van de eerste recensenten die deze vraag stelde.
De publicitaire aandacht voor een auteur hoeft niet samen te hangen met de kwaliteit
van het werk, erkende hij, maar hij voegde daar - enigszins paradoxaal - meteen aan
toe: ‘Dat ik nieuwsgierig naar haar ben, komt door haar gedichten.’ Ook Rogi Wieg
liet in een bespreking van Dieptevrees doorschemeren dat het zijns inziens niet
zomaar om een pseudoniem ging. ‘Ik
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weet niets van Marieke Jonkman’, schreef Wieg: ‘Zij geeft geen interviews en laat
slechts haar lyrische ik spreken: een vrouwelijk ik dat zij al drie bundels lang aan
het woord laat.’ Lyrisch ik, vrouwelijk ik - het zijn termen die impliceren dat de
recensent iets ongewoons aan Jonkmans pseudoniem vermoedde. De critici leken er
dus op gebrand te zijn de ware identiteit van de dichteres te achterhalen.
Toch zou men verwachten dat een recensent zijn oordeel eerder op literaire, en
niet biografische, gegevens fundeert. Waarom lieten de critici in Jonkmans geval de
vraag naar de identiteit van de auteur niet links liggen, om hun mening vervolgens
te baseren op de gedichten zelf? Jonkmans eerste interview en de reacties daarop
wijzen op een eerste oorzaak voor het onbehagen dat haar optreden bij critici opriep.
Wanneer de dichteres namelijk in november 1993 in de openbaarheid treedt, blijkt
de auteur helemaal geen vrouw te zijn. Henk van der Ent, die eerder onder de naam
Anton Ent publiceerde bij De Arbeiderspers, bekent dat hij de schrijver is van
Jonkmans veelbesproken oeuvre. Het ging Van der Ent niet om de publiciteit, zo
stelt hij, en evenmin wilde hij een statement maken over de manier waarop critici
vrouwelijke auteurs benaderen: Ent wil slechts zijn vrouwelijke kant een stem geven.
De literaire kritiek reageert wrevelig. ‘Hoe serieus moeten we dit rollenspel
nemen?’, vraagt T. van Deel zich af. Hij vergelijkt vervolgens Ents poëzie met die
van Jonkman en stelt vast dat ‘de een waarschijnlijk onder- en de ander zeker
overschat’ is. De Conincks ‘eerste vermoeden’ is dat Ent wilde bewijzen hoe goed
hij was ‘door een vrouwelijk pseudoniem even wat aan wereldleed te laten doen’.
Ook hij vergelijkt beide oeuvres, concludeert dat Jonkman een ‘te slordig in elkaar
geflanst personage’ is en tevens dat ‘Ent, onder het pseudoniem Jonkman, met minder
goede poëzie dan de zijne en met meer ellende dan de zijne, zo positief
gediscrimineerd wordt dat het niet mooi meer is’.
De literaire kritiek voelt zich door Ents spel met pseudoniemen duidelijk
gecompromitteerd: juist die dichteres die men waardeerde om haar vrouwelijke
thematiek en haar eigen, authentieke toon, blijkt te zijn geschreven door een dichter.
‘Authenticiteit is een hachelijk criterium’, geeft De Coninck met tegenzin toe. Jaap
Goedegebuure vraagt zich verontrust af of zijn eerdere oordeel over beide dichters
wel juist was: ‘Had ik Anton Ent niet te weinig en Marieke Jonkman niet te veel eer
bewezen?’ Zulke reacties zijn begrijpelijk: de criticus verdiept zich in goed vertrouwen
in een bundel, om daar een objectieve en betrouwbare uitspraak over te doen, en
komt er vervolgens achter dat hij bij de neus wordt genomen. Maar is het ‘bedrog’
van Jonkman de enige reden voor alle korzeligheid? Het zou immers ook mogelijk
zijn geweest dat Ent zich overtuigend in zijn alter ego had ingeleefd; dan zou zijn
‘eigenlijke’ identiteit er niet toe doen. Er lijkt toch meer aan de hand te zijn.
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Reputaties op het spel
Een nadere verklaring voor de gegeneerde ongerustheid van de recensenten, biedt
de argumentatie die zij hanteerden bij hun bespreking van Jonkmans bundels. Haar
receptie blijkt te zijn beïnvloed door genderopvattingen die al vanaf de jaren vijftig
in de literaire kritiek een rol spelen. Destijds waardeerden de critici literatuur die
door vrouwen was geschreven omdat daaruit een ‘grotere onmiddelijkheid’ sprak,
maar ze tekenden daarbij aan dat de typisch ‘vrouwelijke drift tot mededeling’ helaas
vaak de overhand kreeg. Veel vrouwelijke auteurs ontbrak het volgens hen aan
zelfbeheersing, vormvastheid en analytisch vermogen - eigenschappen die men bij
mannelijke auteurs wél signaleerde en ook waardeerde. Waar de mannenliteratuur
werd omschreven als een doordacht bouwwerk van argumenten en inzichten, daar
werd de vrouwenliteratuur dus gezien als een ongecontroleerde stroom van indrukken
en emoties.
De receptie van Jonkmans poëzie laat zien dat zulke opvattingen nog steeds
doorwerken in de literaire kritiek. De gedichten werden in de allereerste plaats gelezen
als

James Ensor, Geërgerde maskers, 1883

de gedichten van een vrouw. Critici benadrukten dan ook alle ‘typisch’ vrouwelijke
eigenschappen ervan: het duistere, het mysterieuze, de overmatige gevoeligheid tot op het zenuwzieke af - en de ongeremde drang tot uitdrukking. Tegelijkertijd
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spraken zij ook hun waardering uit voor Jonkmans vermogen om haar heftige emoties
te beteugelen in strakke en doordachte gedichten. De dichteres kon dus bij de
(hoofdzakelijk mannelijke) critici op instemmende reacties rekenen, omdat zij
‘typisch’ vrouwelijke thema's vastlegde in een ‘typisch’ mannelijke vorm - en
zodoende hun beeld van ‘goede vrouwelijke poëzie’ bevestigde.
Marieke Jonkmans naam en thematiek riep verwachtingen op die de waardering
van haar poëzie stuurden en kleurden. De wreveligheid van sommige critici na Ents
ontmaskering zou dan ook wel eens het gevolg kunnen zijn van hun ergernis over
het feit dat ze zich zo onbevangen door stereotiepen hebben laten leiden. Jonkmans
dubbele identiteit confronteerde hen met twee pijnlijke inzichten: ten eerste dat
authenticiteit en persoonlijkheid, zeven decennia na Forum, nog steeds van belang
blijken te zijn bij de waardering van literatuur; en ten tweede dat ook culturele
conventies en genderopvattingen bepalend zijn voor de receptie.
Pseudoniemen wekken, zo blijkt, bij de recensent vermoedens die zijn oordeel in
verregaande mate kunnen beïnvloeden. Als die vermoedens zijn gefundeerd op de
bekendheid met het werk van andere schrijvers, is het achterhalen van een pseudoniem
een geraffineerde pas de deux tussen auteur en criticus: wanneer deze laatste aan de
stijl en thematiek van een roman of een bundel de auteur kan herkennen, dan is dat
een bewijs voor de objectiviteit van de recensent, maar ook voor de authenticiteit
van de auteur. Zodoende wordt de professionaliteit van beide bevestigd. Maar wanneer
de criticus er níet in slaagt het pseudoniem te ontmaskeren, wordt een ander, minder
florissant verwachtingspatroon aan het licht gebracht. Dan blijkt hoezeer culturele
conventies of clichématige opvattingen de waardering bepalen. Daarmee is dan ook
een verklaring gegeven voor de gedrevenheid die sommige critici aan de dag leggen
bij het achterhalen van de ‘werkelijke’ auteur achter het pseudoniem: hun reputatie
als neutrale en betrouwbare lezer staat er immers mee op het spel.
GASTON FRANSSEN IS ALS PROMOVENDUS VERBONDEN AAN DE UNIVERSITEIT
UTRECHT (OGC) EN DOET ONDERZOEK NAAR DE POËZIE EN POËTICA VAN GERRIT
KOUWENAAR.
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Joris van Casteren
Goedaardige schizofrenie August Willemsen over zijn dichtheld
Pessoa
De talloze heteroniemen van Pessoa suizen al decennia lang als op hol geslagen
kometen door zijn brein. En nog altiid is August Willemsen zijn Portugese dichtheld
niet zat. Willemsen is begonnen met een project dat hij bij leven niet zal kunnen
voltooien: de vertaling van Pessoa's complete werk. Een gesprek over Pessoa en
diens ziekelijke neiging tot heteronimiseren.
Mijnheer Willemsen, dit gesprek zal gaan over de heteroniemen van Pessoa.
Wat moest Pessoa toch met al die heteroniemen, en wanneer begon hij ermee?
‘In een beroemde heteroniemenbrief van 13 januari 1935, het jaar van zijn dood,
heeft Pessoa geschreven dat op zesjarige leeftijd zijn eerste heteroniem verscheen:
Le Chevalier de Pas. Een volwassen Franse meneer in wiens naam hij brieven aan
zichzelf schreef en die hij ook weer beantwoordde. Al heel snel bedacht hij ook een
rivaal voor deze Fransman, Capitaine Thibaut...’
Op zesjarige leeftijd?
‘Hij kon al schrijven toen hij vier was. Men heeft die lust tot heteronimiseren in
verband gebracht met de dood van zijn vader. De literatuurgeleerden stellen dat die
eerste verschijningen snel na de dood van zijn vader hebben plaatsgevonden, hij was
toen vijf. Uiteindelijk zouden er nog ruim twintig heteroniemen over hem komen.
De serieuzere ontstonden tussen zijn zevende en zijn zeventiende. Hij woonde toen
in Zuid-Afrika en had Engels geleerd. Je ziet in zijn correspondentie van die tijd dat
hij onder meer signeert met Alexander Search of Charles Robert Anon. De hele
vroege heteroniemen verdwenen. Alexander Search heeft nog wel een tijd bestaan,
ook toen Pessoa alweer in Lissabon woonde. Onder die naam stuurde Pessoa
bijvoorbeeld de oplossingen van kruiswoordpuzzels in de Times in. Zijn hele jeugd
lang zijn heteroniemen tot hem gekomen maar pas vanaf het jaar 1914, toen hij
zesentwintig was, zijn de bekende heteroniemen als Ricardo Reis, Álvaro de Campos,
Alberto Caeiro en Bernardo Soares verschenen. Die zouden zijn hele leven blijven.’
Kwamen de heteroniemen over hem of verzon hij ze bewust om de in hem verscholen
liggende verzen aan te kunnen boren?
‘Pessoa zag in zichzelf een existentiële leegte. Hij heeft heel vaak gezegd in brieven
en gedichten dat hij niet weet wie hij is of wat hij is. ‘Ik begrijp niets en ik weet ook
niet wat begrijpen is,’ zegt hij ergens, het nulpunt van nihilisme. Maar daarin was
hij wel tweeslachtig want hij had een duidelijk besef van de waarde van zijn werk.
In ongeveer dezelfde tijd dat de heteroniemen verschenen - 1914, 1915 - heeft hij
ook aantekeningen gemaakt waarin hij blijk geeft van zijn besef een genie met een
boodschap te zijn. Hij voelde dat hij met hulp van z'n heteroniemen de mensheid iets
moest mededelen. Er zijn overigens twee tendensen in de kritiek op hem. Een zegt
dat hij zijn heteroniemen inderdaad schiep vanuit een innerlijke leegte. De andere
stroming zegt dat hij ze juist schiep vanuit een overvolte, een teveel. Ik heb dat
proberen te verzoenen in de titel van mijn nawoord in Pessoa's De anarchistische
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bankier, ‘bevolkte leegte’. Hoe dan ook, Pessoa begreep dondersgoed dat ieder
heteroniem hoogstaande poëzie leverde.’

Literatuur. Jaargang 20

30

Almada Negreiros (1893-1970), Retrato de Fernando Pessoa, 1964

Nog afgezien van de vraag of ze hoogstaande poëzie schreven, is die hele kosmos
aan heteroniemen niet al een artistieke prestatie op zien?
‘Ik denk vaak dat het niet zo uniek is als het lijkt, die heteroniemen. Het enige wat
hij gedaan heeft is bepaalde tendensen in zichzelf een naam geven. In interviews en
brieven heeft hij zich vaak als dramatisch dichter geprofileerd. Hij verdedigde zijn
heteroniemenstelsel door op te merken dat een bepaald karakter in een toneelstuk
niet meteen de mening van de regisseur vertolkt. Toen ik in 1961 voor het eerst met
Pessoa in aanraking kwam dacht ik ook: hemel, wat een idee, zo'n stelsel is het ei
van Columbus want iedereen heeft wel een zekere gespletenheid in zich. En om daar
dan namen aan te geven en die per naam uit te werken en bouwen, een schitterend
idee. Maar in wezen is het iets wat elke schrijver doet, met het verschil dat Pessoa
het is gaan benoemen en die heteroniemen echt is gaan beleven. Hij heeft ze ook
over elkaar laten schrijven. En heteroniemen óver hem. Campos schrijft bijvoorbeeld
aan een vriend van Pessoa: “Zeg tegen Pessoa dat hij niet altijd gelijk moet willen
hebben.” Want Pessoa wist heel best dat hij altijd gelijk wilde hebben. Het is een
vorm van goedaardige schizofrenie.’
Het is bekend dat Pessoa Alberto Caeiro beschouwde als zijn grootste talent. Vond
hij sommige heteroniemen minderwaardig?
‘De drie grote heteroniemen, Ricardo Reis, Álvaro de Campos en Alberto Caeiro,
zijn altijd voor hem blijven bestaan; Caeiro stierf zogenaamd in 1915, maar nog in
1930 beeft hij postuum Caeiro-gedichten geschreven. Hij vond het werk van Caeiro
het best, heeft hij gezegd, de meest perfecte uiting. Maar ook Reis en De Campos
speelden voor hem een onmisbare rol in het theater van de dramatische dichter. Tot
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het laatst van zijn eigen leven zijn die ook blijven schrijven. Daarnaast zijn er anderen
die hij semi-heteroniemen noemde, ofschoon die ook geweldige dingen hebben
geschreven, zoals Bernardo Soares die Het boek der rusteloosheid afleverde, in proza
het magnum opus van Pessoa. En dan is er nog een hele rits die allemaal een rol
hadden maar waarvan ik denk: die hadden geen naam hoeven hebben. Ze zijn meer
of minder interessant maar ze ontlenen hun belang uitsluitend aan het bestaan van
de drie grote en Soares.’
Hoe zou dat nou zijn gegaan? Pessoa werd wakker en voelde zich die dag Ricardo
Reis?
‘Hij schrijft daarover in diezelfde brief van 13 januari 1935. Caeiro kon ontstaan
uit een spontane opwelling, als hij niet eens wist dat hij zou gaan schrijven. Zo zou
Caeiro op een keer ook tot hem zijn gekomen. Reis is ontstaan na een abstracte
bespiegeling over poëzie, de dood, het verstrijken van tijd. Als hij in die stemming
belandde, kwam Reis als uit een wonderlamp tevoorschijn. Campos verscheen in
hem als hij spontaan uiting moest geven aan een gevoel, aan iets wat hem in zijn
eigen naam te machtig is. Voor meer uitleg hierover zou men mijn biografische schets
van Pessoa Het ik als vreemde erop na kunnen slaan. Er komen in zijn werk trouwens
nog gedeelten voor van waaruit een nog naamloos heteroniem schrijft. Zoals in zijn
occulte en esoterische werk, waar ik geen touw aan vast kan knopen. Dat staat zo
strikt op zichzelf en is daarom duidelijk het werk van een heteroniem, maar dan een
die het niet tot de doopvont heeft gebracht. Ook in zijn liefdesbrieven, het hele jaar
1920 heeft bij vrijwel niets anders geschreven dan brieven aan de dan negentienjarige
Ofelia, is een onbenoemd heteroniem aan het woord. Hij schrijft daar als een soort
baby.’
Je moet je niet voorstellen dat je met hem in de liefde belandt. Want met wie ben
je dan?
‘Álvaro de Campos heeft zijn relatie ook verpest, homoseksueel zijnde. Naar hem
had Pessoa zijn homoseksuele geaardheid afgeschoven. Die interfereerde met zijn
relatie met Ofelia. Verder was die relatie met haar er een van kleuters. Zij was een
heel kinderlijk meisje, hoewel ze in sociaal opzicht erg onafhankelijk was; ze werkte
buitenshuis, wat ongebruikelijk was. Hij sloeg ook een babytaaltje uit. Ik geloof dat
Harry Mulisch het wel eens gehad heeft
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over de absolute leeftijd van mensen. Iemand kan intellectueel, artistiek of literair
doorgroeien terwijl zijn persoonlijkheid op zeer jeugdige leeftijd stil blijft staan.
Pessoa is op zijn zesde blijven steken, toen zijn vader overleed. In die zin is hij nooit
volwassen geworden, vandaar ook dat overdreven spel met die heteroniemen. Het
heeft iets ontzettend onvolwassens.’
Maar was er ergens in hem wel een kern, een authentiek zelf, wat de basis van zijn
persoon vormde? Kon hij Pessoa zelf zijn?
‘Hij kon alleen zichzelf zijn als hij in de huid kroop van een ander, zoals hij ook
alleen kon liefhebben vanuit de beleving van een ander. In die zin was hij nooit
zichzelf of eigenlijk altijd wel, het is maar hoe je het bekijkt. Maar dat die relatie
met Ofelia in de soep liep zal niemand verbazen. Toch hield hij in dat gedrag
ontzettend van haar. Zij ging er een hele tijd in mee, totdat zij wilde trouwen. Je kunt
niet trouwen met een kleuter of met een deelaspect van iemand. Het is een
hartverscheurende geschiedenis, ik ben nu bezig met die correspondentie. Het is zo
vertederend maar ook zo uitzichtloos.’
Is Pessoa uiteindelijk niet ook een heteroniem geworden voor hemzelf?
‘Ik denk dat er wel een echte Pessoa was, hij heeft heel duidelijk ook een groot
gedeelte in zijn werk onder eigen naam geschreven. Maar je hoort romanschrijvers
ook wel eens over dit soort vervreemding. F. Springer zei onlangs dat hij het betreurde
dat een bepaald personage het slechte pad op ging en ongelukkig aan zijn einde
kwam. Soms gaat een personage op de loop met de maker ervan, met heteroniemen
gebeurt hetzelfde. ‘Het zijn romanpersonages zonder roman,’ zei Octavio Paz eens
over het heteroniem. Dat op de loop gaan is bij Pessoa, waar de
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heteroniemen een enorme autonomie kregen, natuurlijk in extreme mate gebeurd. In
hoeverre hij het in de hand had weet ik natuurlijk ook niet precies. Hij was op de
rand van waanzin maar niet echt gek.’
Hoe kwam je met Pessoa in aanraking?
‘Het was het eerste jaar van mijn studie en ik kende al een beetje Portugees. Ik
heb die eerste maanden hard gestudeerd en kon het vrij goed lezen, taalkundig en
qua vocabulaire is het niet zo moeilijk. Pessoa was een geweldige openbaring,
vanwege de heteroniemen en de algehele schoonheid van het werk. Vanuit
nieuwsgierigheid ben ik voor mezelf zijn poëzie gaan vertalen. Jaren later vroeg
Theo Sontrop van De Arbeiderspers mij of ik wel eens had gehoord van de dichter
Pessao. Pessao, dat zei iedereen toen nog fout. Ik zei: “Ja, ik heb hem vertaald.” Ik
liet het zien en hij was meteen gewonnen. In 1978 verscheen de eerste uitgave van
Gedichten.’
Je gaat nu z'n complete oeuvre vertalen. Waar ben je aan begonnen?
‘Het proza zou eerst gedaan worden door iemand anders, ik zou de poëzie doen.
Maar die ander heeft zich teruggetrokken. Ik zei: “Dan zien we wel hoever ik kom.”
Ik heb veel van de correspondentie al gedaan, het werk van Álvaro de Campos komt
daarna. Het hangt ook af van de publicatievolgorde van de Portugese uitgever. Ik
vond het begin van de reeks met De stoïcijn van de Baron van Teive en Het uur van
de duivel wat ongelukkig. Dat is pas interessant als je al wat van Pessoa weet. Maar
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het kon niet anders vanwege dat contract. Nu begint het op gang te komen met
Boodschap dat eind 2001 verschenen is, en onlangs De anarchistische bankier en
de Oden van Ricardo Reis (eind 2002). Dit jaar Herostratus en Caeiro, dan zijn
correspondentie en daarna De Campos. Ik denk dat ik tot 2057 wel bezig ben, bij
leven zal ik het niet halen. Als ik dood ben moet iemand anders het maar doen.’
Dat je het nooit zat bent.
‘Begin jaren tachtig, bij zijn vijftigste sterfdag en honderdste geboortedag, met
die enorme stroom publicaties, werd het mij te veel. Toen heb ik het helemaal
losgelaten. Tot r999 heb ik niks met Pessoa gedaan. Harrie Lemmens heeft in
Privé-domein Het boek der rusteloosheid vertaald en Mijn droom is van mij. Toen
ik eind vorige eeuw gevraagd werd door Ronald Dietz (de toenmalige directeur van
De Arbeiderspers), die contact had met de Portugese uitgever, kon ik niet weigeren.’
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Boukje Thijs
Gekunsteld geknutsel
Een vroeg voorbeeld van het Opperlands. De berijmde dialoog die Jasper Bernaerds
aan het begin van de zeventiende eeuw schreef, is doortrokken van taalgrappen.
Raadselachtige zinspreuken, soms versleuteld tot anagram, vaak haast onoplosbaar,
verbergen de namen van vele schrijvers.

Anoniem, blazoen van de rederijkerskamer De Oranje Lelie uit Leiden, 1606
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Puzzelen met naamletters in de Veldt-dichtsche T'saemspraeck
In 1610 verscheen bij de Haarlemse uitgever Passchier van Westbusch (†1616) een
bundel rederijkersteksten, getiteld Den Nederduytschen Helicon. Het idee hiervoor
kwam van Karel van Mander (1548-1606), kunstschilder en dichter, die zich in 1583
in Haarlem vestigde. Na zijn dood nam de Haarlemse schoolmeester Jacob van der
Schuere (1576-na 1643) het initiatief over: hij schreef zelf bijdragen, verzamelde
teksten van Van Mander en achttien andere rederijkers, ordende ze en plaatste ze
binnen een kaderverhaal in proza.
In rederijkersbundels worden bijdragen meestal gepresenteerd namens een
rederijkerskamer, maar vrijwel alle teksten in Den Nederduytschen Helicon zijn
ondertekend met de naam of zinspreuk van een auteur. Soms zijn het anagrammen,
zoals Met arbeyt heen, waarachter de naam Maerten Beheyt schuilgaat; of door
Ghenaa is Christ onse Open (Pieter Janssoon Schaghen). Vijfmaal blijft onduidelijk
wie de mens achter de spreuk is: Elck heeft ghebreck, Lust boven Konst, Vraeght
naar den Wegh, Dwinght u tonge en Fortuyne keert. Geen anagrammen, zo te zien,
en het blijft onduidelijk of in de spreuk een toespeling wordt gemaakt op de
auteursnaam.
Eén bijdrage in Den Nederduytschen Helicon spant de kroon, waar het dergelijke
taalgrappen betreft: de Veldt-dichtsche T'saemspraeck tusschen Konst-oeffenaer ende
Konstbeminder van de dichter Jasper Bernaerds. Uit een verzamelhandschrift met
gedichten van Bernaerds (Zeeuwse Bibliotheek Hs. 6351) weten we veel over het
leven van deze onbekende dichter. Hij was afkomstig uit Hondschote, woonde in de
periode 1596-1597 en daarna tussen 1600 en 1602 in Leiden. Vóór deze Leidse jaren
diende hij in het Staatse leger en nam hij deel aan tochten naar Geertruidenberg,
Bislich aan de Rijn en naar Duinkerken en Nieuwpoort. In 1602 werd hij door de
kerkenraad en magistraat van Scherpenisse aangesteld als schoolmeester. Daar leefde
hij vermoedelijk tot zijn dood.
Het verzamelhandschrift van Bernaerds bevat religieuze poëzie, liederen, gedichten
op de militaire overwinningen van prins Maurits, bruiloftsdichten, naamdichten op
vrienden en familie, sonnetten, refereinen en rondelen waarin de naam van de Leidse
rederijkerskamer D'Oraigne Lelie is verwerkt. Ook de Veldt-dichtsche T'saemspraeck
is in het handschrift terug te vinden, evenals een sonnet aan ‘Meester Jacques van
der Schuere’. Daarin spreekt Bernaerds de wens uit dat zijn bijdrage zal worden
opgenomen in Den Nederduytschen Helicon. Het verzoek werd ingewilligd: de
handschrifttekst wijkt in niets af van de gedrukte tekst uit 1610.
De Veldt-dichtsche T'saemspraeck, een berijmde dialoog, opent met een korte
samenvatting van de inhoud: ‘Konst-oeffenaer verhaelt, met Konst-beminner saemen
/ Veel Dichters loff end’ naem, som Naem-spreuck uit de namen.’ Dan begint de
dialoog. De kunstminnaar komt op straat de kunstbeoefenaar tegen en wil hem
aanspreken. Konst-oeffenaer is zo in gedachten verzonken dat het Konst-beminder
beter lijkt hem niet te storen. Dan ziet de kunstbeoefenaar hem: ‘Mij zomaar voorbij
lopen, vriend, en mij niet aanspreken, dat is toch ongepast!’ Konst-beminder
verontschuldigt zich met de woorden dat hij Konst-oeffenaer niet in zijn diep gepeins
wilde storen. Samen zetten ze zich neer in het gras aan een dijk en bezingen het
natuurschoon. Het water evenaart de bronnen waaruit de muzen op de Parnassus en
de Helicon putten.
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Met het noemen van de naam Helicon, schiet Konst-oeffenaer het ‘Heliconproject’
in gedachten. In Haarlem zijn kunstliefhebbers bezig om een ‘Konst-rijck
Lust-tooneel’ te bouwen. Uit zijn woorden en taalgrapjes wordt duidelijk dat hij het
werken aan de bundel Den Nederduytschen Helicon bedoelt. Kunstbeoefenaar spoort
zijn vriend aan mee te helpen aan de bouw van dat ‘Lust-tooneel’ en wel ‘met konstigh
dichten’. Konst-beminder is gemotiveerd, maar vindt dat hij niet over genoeg talent
beschikt.
Samen brainstormen de vrienden over een onderwerp. De kunstbeoefenaar weet
het: ‘Een lof der Dichters kloeck te dichten ick bedocht.’ Daarmee snijdt hij zich wel
in de vingers: waar moet hij beginnen, wie moet hij noemen? Beide vrienden blijken
goed thuis te zijn in de wereldliteratuur: er volgt een ellenlange lijst met namen van
klassieke auteurs en contemporaine dichters uit binnen- en buitenland. Al die namen
zijn in het gedicht verwerkt. Na deze opsomming roept Konst-beminder uit: ‘Maer
lieven Vriend, siet, my verwondert, wat beweeght ons selven soo te quellen / Om
soo veel namen hier van Dichters t'saem te tellen / Als of ons veel ghewin daer aen
gheleghen waer!’ Kunstbeoefenaar antwoordt dat zo'n naamlijst inspirerend kan zijn
voor andere dichters. Bovendien is het noemen van de namen een aansporing om
onderzoek te doen naar de herkomst van de dichters en hun leven, zodat er een
prachtig lofdicht op deze kunstenaars geschreven kan worden. Konst-oeffenaer
verwijst dan naar ‘Carel van Mander oock, die recht Van elc man rader / Mocht
heeten end' ons eeuw was cierder en weldader. / “T Blijct uyt zijn dichten schoon
end' schriften: onder welck”/ Van menigh Schilder kloeck magh 't leven lesen elck.’
Daarmee verwijst de kunstbeoefenaar naar de
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levensbeschrijvingen van schilders, die ook deel uitmaken van het al eerder genoemde
werk Het Schilder-boeck. Konst-beminder beaamt de woorden van Konst-oefFenaer
en gaat in op het anagram dat zijn vriend maakte van Van Manders naam: Van elc
man rader. Konst-oeffenaer legt uit dat veel dichters, heren en vorsten, zinspreuken
hebben. Soms zit daarin hun naam verborgen, soms niet. De algemene spreuk waarmee
Van Mander bekendheid geniet, is Een is noodigh, legt hij zijn vriend uit. Geen
anagram dus. Taalpurist als hij is, verklaart hij het Griekse woord ‘anagram’ in het
Nederlands: ‘Naem-letter sinspreuc’.
In de dialoog die nog volgt, zijn 33 anagrammen verwerkt, wat tot de nodige
gekunstelde zinnen leidt. Ook woonplaats en naam van Jasper Bernaerds vinden we
terug: ‘T inscherpen is hen door Berisp en raed ras voordeel. Het leren, waarbij ook
berisping en goede raad horen, is de jeugd tot voordeel, zo vindt schoolmeester
Bernaerds uit Scherpenisse. De creativiteit waarmee de dichter in zijn Veldt-dichtsche
T'saemspraek zoveel namen en zinspreuken verwerkt, rechtvaardigt de onlangs
gemaakte vergelijking tussen Opperlands en sommige rederijkersteksten: gekunsteld
geknutsel. Gelukkig heeft Bernaerds een verklarende lijst van de anagrammen
toegevoegd (de vroegste pseudoniemenlijst in het Nederlands?). Anders zou de
samenspraak vol ‘naem-letters’ zelfs voor de grootste kunstbeoefenaren en
kunstminnaars te veel gepuzzel zijn!
NAMEN MET HAER ANAGRAMMEN, OFTE NAEMS SIN-SPREUCKEN, HIER
ELCK RECHT OVER HAREN NAEM STAENDE, SOOSE IN DE
VELT-DICHTSCHE T'SAEMSPRAECK VERVOLGHEN

Carel van Mander, Elck Man rader.
Anthonis de Roovere, Den vois hoort eer an.
Lucas de Heere, Schade leer u.
Davidt Rooseet, Doorsiet u daet.
Arnoud Fruythier, Drijft rou van hier.
Mattheus Goorsen, Hout sorgens maet.
Heyndrick Lauwreis Spiegel, Yegelijck speur na d'wis heyl.
Daniel Heynsius, Heyls in Jesu dan.
Maerten van den Heuvel, Na Hem'len raet u went.
Herman de Bitter, Maer hert en bidt.
Arnoldus Fonteyn, 'T lof reyn van sond.
Dierrijck Kolencamp, Na rijckdom perickel.
Theodorus Screvelius, Deucht is soo vul eers.
Anthonijs Smijters, Mijn haters zijn sot.
Pieter van den Werve, Vrede viere 't wapen.
Pieter Hoverder, Roept vrede hier.
Iacobus Duym, Ic bou dy musa.
Iacobus Celosse, Baus lesse coos is.
Iacob van der Schuere, Ick schuere bou na aerd.
Iasper Bernaerds, Berisp en raed ras.
Daniel van Bronckhorst, Kunsten oorbarich land.
Ioannes Coutereels, Voel aen konst is eer.
Cornelis Ketel, Leert cloeck u sin.
Andries de Busscher, De sins burch es raed.
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Pieter de Vinder, Pijnt deur d'eere.
Pieter Vergeelseun, Weer gepeins leert.
Ioos Everardus, D'er u is voor aes.
Theoderijck van Liefvelt, Trau liefd'en kloeckheit.
Maerten Beheit, Met arbeyt heen.
Eduwardus de Clerck, D'aud elc dwerek seur.
Ioachim Targier, Om hart ic jag' hier.
Isaac van der Sluys, Wijs aerds ic na sal.
Hans van de Velde, U hand is lavend.
BOUKJE THIJS IS ALS PROJECTMEDEWERKER VERBONDEN AAN HET CONSTANTIJN
HUYGENS INSTITUUT (KNAW) TE DEN HAAG EN HOOPT DIT JAAR IN LEIDEN TE
PROMOVEREN OP DE HOEFSLAG VAN PEGASUS. EEN CULTUURHISTORISCH ONDERZOEK
NAAR DEN NEDERDUYTSCHEN HELICON

(1610).
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Plagiaat in omgekeerde zin Schrijversnamen in de Middeleeuwen
Joost van Driel
Pseudoniemen in het Middelnederlands? We kennen er een paar, zoals Heer
Wanckelmoet en Heer Erentrijch, zogenaamde ‘sprooksprekers’ van wie de namen
wellicht verwezen naar een of andere herkenbare specialiteit, een karakteristiek
optreden of een opvallende voordracht. Maar dan houdt het wel zo'n beetje op. Met
de pseudoniemen, en eigenlijk ook met de werkelijke namen van Middelnederlandse
dichters.
Het is een van de frustraties van de medioneerlandistiek: de anonimiteit waarin
de Middelnederlandse letterkunde is gehuld. Ja, we kennen wel auteurs bij naam,
zoals Hadewijch, Jacob van Maerlant, Ruusbroec, Willem, Jan Moritoen. Maar van
de meerderheid van onze oudste literatuur kennen we de dichters niet. Neem
bijvoorbeeld de Middelnederlandse ridderromans, waarvan we er zo'n tachtig hebben.
Van slechts een stuk of tien kunnen we de dichters noemen: Maerlant, Diederic van
Assenede, Lodewijk van Velthem, Penninc en Pieter Vostaert en Loy Latewaert.
Deze situatie houdt verband met de gefragmenteerde overlevering van de
Middelnederlandse letterkunde. Een middeleeuws dichter noemt zijn naam vaal? aan
het begin of einde van een tekst. Juist die prologen en epilogen van Middelnederlandse
teksten missen we, kwestbaar als ze zijn gelegen in de kreukelzone die de klappen
van de tijd opvangt.
Maar er speelt nog iets. Het middeleeuwse literaire bedrijf moet meer dan
tegenwoordig een klein wereldje geweest zijn: een dichter schreef voor een
opdrachtgever en een kleine publiekskring. Hoe de dichter heette, hoefde niet expliciet
vermeld te worden, dat wist het publiek wel. Als het dit al wilde weten...Want een
dichter leverde veel meer dan nu een product op afspraak af. Zoals tegenwoordig
een aannemer ook niet elk gebouwd huis omstandig signeert maar het naambordje
aan de bewoners gunt, zo liet een Middeleeuws dichter zijn creatie over aan zijn
opdrachtgever.
IJdelheid en de zucht naar roem waren een middeleeuwse dichter natuurlijk niet
vreemd. Maar zijn scheppingen waren niet bedoeld als individuele ontboezemingen
van een unieke geest. Middeleeuwse literatuur is minder persoonlijk dan hedendaagse,
uitzonderingen
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Maerlant als onderwijzer; Leiden UB, BPL 14A, Der Naturen Bloeme, f.124r

daargelaten, en om die reden was het vermelden van de auteursnaam simpelweg
minder van belang. De auteursnaam als het copyright op de getuigenis van een
innerlijk leven, zoiets kende men niet.
Opmerkelijk wat dit betreft is het verschijnsel dat sommige dichters hun teksten
de wereld inzenden onder de naam van een beroemde auteur. Van een pseudoniem
kan je dan eigenlijk niet spreken. Eerder van plagiaat in omgekeerde zin: niet iemands
werk wordt toegeëigend, maar zijn identiteit. Zo'n daad kwam niet voort uit kwade
opzet, eerder uit een bescheidenheid die we tegenwoordig niet meer kennen. Blijkbaar
was de eer groter als jouw tekst bekend kwam te staan als werk van bijvoorbeeld de
grote Wolfram von Eschenbach, dan onder je eigen onbekende naam. Maar wie werd
er dan geëerd?
Voor literatuurhistorici is het verschijnsel best vervelend. De kleine hoeveelheid
Middelnederlandse dichters die we bij naam kennen, willen we graag behouden. Hun
oeuvres worden gekoesterd. Neem nu het gigantische oeuvre van Jacob van Maerlant.
Maerlants bekendheid moet zijn naam tot een aantrekkelijk pseudoniem hebben
gemaakt. Hebben Middelnederlandse minor poets de verleiding kunnen weerstaan?
Is niemand de naam Jacob van Maerlant gaan voeren, hopend dat zijn eigen teksten
zouden worden opgenomen in het oeuvre van de vader van alle Dietsche dichters?
Niets zou meer zeker zijn. We moeten er niet aan denken. Liever geen namen dan
zulke pseudoniemen.
JOOST VAN DRIEL DOET PROMOTIEONDERZOEK NAAR DE STIJL VAN DE VERHALENDE
MIDDELNEDERLANDSE LETTERKUNDE EN IS VERBONDEN AAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN.
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Bakken vol pseudoniemen
P.J. Verkruijsse
Eens was de inmiddels aan de bezuinigingen van de Faculteit der
Geesteswetenschappen geslachtofferde afdeling Documentatie Nederlandse
Letterkunde (DNL) van het Instituut voor Neerlandistiek van de Universiteit van
Amsterdam een bloeiend bedrijf. Tot de vele projecten die op die afdeling
geëntameerd werden, behoorde ook het alle pseudoniemenwoordenboeken overbodig
makende en alles omvattende pseudoniemenapparaat. In één groot fichebestand
zouden alle pseudoniemen uit de min of meer bekende bronnen worden opgenomen
en worden aangevuld met eigen onderzoek en door toevalsvondsten.
Tot de geëxcerpeerde bronnen behoren het Lectuur-Repertorium van Baers, de
literatuurgeschiedenis van de negentiende eeuw van Ten Brink, de bibliografie van
illegale en clandestiene literatuur van Dirk de Jong, G. Harmsen en A.F.
Harmsen-Wiersma's Een voorlopige pseudoniemenlijst (1966), het pseudoniemenboek
van Wim Hazeu (1976), de geschiedenis van de Vlaamse literatuur van Lissens
(1967), het kaartsysteem van het Letterkundig Museum en het Archief en Museum
voor het Vlaamse Cultuurleven (van de laatste instelling ook de klapper op het bezit
uit 1980), de christelijke schrijvers (1930) en dichters (1931) van P.J. Risseeuw, en
het pseudoniemenwoordenboek van C.T Tuymelaar en J. van Lindonk.
Het pseudoniemenapparaat van DNL kreeg een forse injectie toen de bekende
bibliofiel M.B.B. Nijkerk zijn grote verzameling pseudoniemen aan de afdeling
afstond. Diens verzameling is, samen met de pseudoniemen uit de andere bronnen,
verwerkt in het pseudoniemenapparaat dat bestaat uit groene fiches met de
burgerlijke-standnamen en rode fiches met de pseudoniemen. Zolang het enorme
knipselarchief van DNL werd bijgehouden, zijn ook daaruit vele pseudoniemen,
uiteraard met bronvermelding, genoteerd. De kaartenbakken van het
pseudoniemenapparaat
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bevinden zich, evenals trouwens de bakken met de knipsels, momenteel in de
bibliotheek neerlandistiek van het P.C. Hoofthuis, Spuistraat 134, Amsterdam, waar
ze vrijwel anoniem wachten op gebruikers...en wellicht op iemand die het de moeite
waard vindt deze fiches te digitaliseren voor bijvoorbeeld opname in de Digitale
Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (dbnl).

Om verder te lezen
Algemene literatuur over het gebruik van pseudoniemen is er weinig, maar zie hierna
de bespreking van Faces of Anonymity. Wel zijn er ontelbaar vele inventarisaties
van pseudoniemen, al dan niet in boekvorm verschenen. De belangrijkste voor de
Nederlandse letterkunde zijn (in alfabetische volgorde):
Taco H. de Beer, Geschiedenis der Nederlandsche Letteren 1880-1890 met enkele
aanteekeningen betreffende 1891 en 1892, een Alphabetische Lijst der Schrijvers en
eene Lijst van Pseudoniemen. Blom & Olivierse, Kuilenburg 1892; J.A. Beek,
Schuilnamen, naamvormen en naamletters aangenomen door schrijvers, meest
voorkomende in de geschiedenis der Gallikaansche en Hollandsche Kerk. Rotterdam
1889 - 2e herziene druk 1955; Willem Bierman en Hans Renders, Ps(n)euboek voor
Wim Hazeu. Apeldoorn 1992; Astrid Bosch en René van Praag. Prisma van de
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pseudoniemen. Het Spectrum, Utrecht 1992; Catalogus van boeken door
Nederlandsche vrouwen geschreven en sedert 1850 uitgegeven met verklarende lijst
van pseudoniemen. Uitgave bij de Nationale tentoonstelling van vrouwenarbeid;
Afdeling ‘Boekhandel’, z.j. [1898]; Mr. J.J. van Doorninck, Vermomde en naamlooze
schrijvers opgespoord op het gebied der Nederlandsche en Vlaamse letteren. deel
I: Schuilnamen en naamletters. E.J. Brill, Leiden 1883; Wim Hazeu, Het literair
pseudoniemenboek. De Bijenkorf, Amsterdam 1987 (uitbreiding van Pseudoniemen,
Amsterdam 1976). Uitgebreide herdruk Antwerpen 1987; G. Harmsen en A.F.
Harmsen-Wiersma, ‘Een voorlopige pseudoniemenlijst’, Mededelingenblad van de
sociaal-historische studiekring 30 (1966) 14-38; 33 (1976) 38-47; A. de. Kempenaer,
Vermomde Nederlandsche en Vlaamsche schrijvers. Vervolg op J.J. van Doorninck,
t.a.p. 1883. A.W. Sijthoff's Uitgeversmaatschappij, Leiden 1928; Jeanne
Kloos-Reyneke van Stuwe, ‘Pseudoniemen’. In: De nieuwe gids 2 (1939), 534-539;
Pseudoniemenapparaat DNL, Instituut voor Neerlandistiek, Universiteit van
Amsterdam; Pseudoniemenlijst '96 Afdeling Mediabeheer van de CBD Friesland
Leeuwarden 1996;
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F. de Swert-Cornelis, Lijst van pseudoniemen. NBLC, Den Haag 1982 (uitgebreide
herdruk van G. van Leeuwen Pseudoniemen. Lijst samengest. in opdracht van het
Studiecentrum voor openbare bibliotheken. 3e verm. druk 1970); C.T. Tuymelaar,
Pseudoniemen uit de Nederlandsche en buitenlandsche literatuur 1937, bewerkte
herdruk o.d.t. Pseudoniemen uit de Nederlandsche en vreemde literatuur. Assen
1939.
Dé plaats waar geprobeerd wordt een actueel overzicht te houden van alles wat er
bekend is over Nederlandse pseudoniemen is het NPA - Nationaal
Pseudoniemenarchief, Amphion 80, 7314 AV Apeldoorn t.a.v. W. Bierman.

Bij Erica van Boven
Erica van Boven, ‘Het pseudoniem als strategie. Pseudoniemen van vrouwelijke
auteurs 1850-1900.’ In: Nederlandse letterkunde 3 (1998) 4, p. 309-326; en Jan
Grootaers, Maskerade der muze. Vervalsing, namaak en letterdiefstal in eigen en
vreemde letterkunde. Amsterdam 1954.

Bij P.J. Verkruijsse
Wie meer wil weten over de afdeling Documentatie Nederlandse Letterkunde, leze
het artikel van Bob van de Velde: ‘Rekenschap der bibliografie’. In: Weerwerk [...].
Assen 1973, p. 143-162, en - als tegenwicht - het amusante stuk van Ton Anbeek,
‘Plannen & Projecten (of: “gestalten boven mij”)’. In: De Klopgeest 9 (1974), nr.
19, p. 4-11.

Bij Gaston Franssen
Van Anton Ent verscheen bij De Arbeiderspers De hoed van Kierkegaard (1983),
Feestgangers (1986), Zwart Zilver (1989) en Domein van de meidoorn (1992). Daarna
stapte Ent over naar Querido en publiceerde Reducties (1994) en Kootwijkerzand
(1999). De bundels van Marieke Jonkman verschenen alle eveneens bij Querido.
De aangehaalde recensies van Jonkmans poëzie zijn Guus Middag, ‘In het teken
van de strop’. In: NRC Handelsblad, 17-5-1991; Kees van Domselaar, ‘In het trapgat
hangen’. In: Utrechts Nieuwsblad, 24-5-1991; Hans Werkman, ‘Het rebelse verlangen
van Marieke Jonkman’. In: Nederlands Dagblad, 27-7-1991; Ad Zuiderent, ‘Begeerte
en genot, gruwel en lichtheid’. In: Trouw, 9-4-1992; Hans Warren, ‘Marieke
Jonkman’. In: Provinciale Zeeuwse Courant, 24-7-1992; Guus Middag, ‘Onzekerheid
zeurt in de zoom’. In: NRC Handelsblad, 14-8-1992; Rogi Wieg, ‘Zo naakt en
wijdbeens heb ik nooit gestaan’. In: Het Parool, 5-11-1993; T. van Deel, ‘Slaande
liefde, is ook liefde’. In: Trouw, 2-12-1993; Jaap Goedegebuure, ‘Het risico dat er
een wesp in zit’. In: HP/De Tijd, 10-12-1993.
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Over de poëzie van Jonkman in het algemeen schreven Kees van 't Hof, ‘Een
ziekelijk zusje. Over de poëzie van Marieke Jonkman’. In: Ons Erfdeel 37 (1994),
nr. 5: p. 709-711, en Herman de Coninck, ‘Wereldleed in de uitverkoop’. In: dez.,
De vliegende keeper. Essays over poëzie. Amsterdam/Antwerpen 1995, p. 129-136.
Over Ents en Jonkmans eigen perspectief op hun gedeelde schrijverschap, zie Dirk
Zwart, ‘Marieke Jonkman: in andermans huid’. In: Trouw, 29-11-1993; Anton Ent
en Marieke Jonkman, ‘Over & Weer’. In: De Gids 158 (1995), nr. 6: p. 465-475, en
Anton Ent, ‘Vreemd vuur op het altaar. Anton Ent over zijn alter ego Marieke
Jonkman’. In: Poëziekrant 25 (2001), nr. 1: p. 51-54.
Over de relatie tussen genderopvattingen en de Nederlandse literatuurkritiek in
de jaren vijftig en zestig: Marianne Vogel, Baard boven baard. Over het Nederlandse
literaire en maatschappelijke leven, 1945-1960. Amsterdam 2001.

Bij Joris van Casteren
De in het Nederlands vertaalde boeken van Pessoa worden uitgegeven door Uitgeverij
De Arbeiderspers. De momenteel leverbare titels zijn: Gedichten (prijs € 22.60; ISBN
902953320x); Het boek der rusteloosheid (€ 22,60; ISBN 9029533692); De stoïcijn:
het enige manuscript van de baron van Teive. De onmogelijke (€ 11,50; ISBN
9029535555); Het uur van de duivel (€ 11,30; ISBN 9029535768); Boodschap (€
22,60; ISBN 9029536330); De anarchistische bankier (€ 13,95; ISBN 9029536349);
en Oden (€ 32,95; ISBN 9029536462).

Bij Boukje Thijs
Over rederijkers en de algemene achtergronden zie F.C. van Boheemen en Th.C.J.
van der Heijden, Met minnen versaemt, De Hollandse rederijkers vanaf de
middeleeuwen tot het begin van de achttiende eeuw. Bronnen en bronnenstudies.
Delft 1999; en van dezelfde auteurs, Retoricael Memoriael. [...]. Delft 1999; P.J.
Meertens, Letterkundig leven in Zeeland in de zestiende en de eerste helft van de
zeventiende eeuw. Amsterdam 1943; en R. van Stipriaan, Het volle leven, Nederlandse
literatuur en cultuur ten tijde van de Republiek (circa 1550-1800). Amsterdam 2002.
Over Karel van Mander K. van Mander, Den grondt der edel vry schilder-const.
Uitgegeven door H. Miedema. 2 dln. Utrecht 1973; K. van Mander, Het schilderboek.
Het leven van de doorluchtige Nederlandse en Hoogduitse schilders. Geheel herziene
editie door J.L. de Jong, E.A. de Jong-Crane en D.F. Lunsingh Scheurleer jr.
Amsterdam 1995.
Over Den Nederduytschen Helicon en enkele van de dichters die er aan hebben
bijgedragen: Den Nederduytschen Helicon. Een monument van piëteit. [...]. Onder
eindred. van K. Bostoen, R. Tempelaars en B. Thijs. Leiden 1997; W. Vermeer, ‘Den
Nederduytschen Helicon’ in Haarlems Helicon. Literatuur en toneel te Haarlem vóór
1800. Hilversum 1993, p. 77-92; R.M. Rijkse, Jasper Bernaerds, rederijker te
Zeeland. [Onuitgegeven kandidaatsscriptie UvA, Middelburg 1974]; L. Strengholt,
De dichter van ‘Bauw-heers Wel-leven’: Pieter Janssoon Schaghen. Een oud
literair-historisch vraagstuk opgelost. Leiden 1977; en B. Thijs, ‘Aansporingen tot
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‘landt-nut-konst’ van taalridder Jasper Bernaerds’. In: Musaeus 6 (1998-1999), p.
43-54.
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[Gelezen]
Hallo, wie spreekt daar Het effect van gesluierde teksten
Robert J. Griffin (red.) The Faces of Anonymity: Anonymous and
Pseudonymous Publication from the Sixteenth to the Twentieth Century
New York: Palgrave MacMillan, 2003. 40 pond; isbn 0 3129530 8.
Een geslepen mes snijdt de eerste keer het best. Zo zou je kunnen verklaren waarom
er zoveel schuilnamen zijn die na één keer gebruiken afgedankt worden. Alsof het
om wegwerpmessen gaat. Pseudoniemen zijn daarom in de journalistiek populair;
de krant wordt na éénmalig gebruik weggegooid, met de echte of onechte namen van
de journalisten.
Er zou veel meer aandacht voor journalistenpseudoniemen moeten zijn, want ze
worden zelden ingezet voor nobele doelen. Een slecht geheugen lijkt een voorwaarde
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te zijn voor journalisten met een goed geweten. En daarom lezen we in memoires zo
weinig over vuile trucs van journalisten die anderen onder pseudoniem pootje lichten.
Om beter op dit fenomeen voorbereid te zijn, publiceerde het studentenweekblad
Propria Cures in 1971 de ‘PC's Pseudoniemen Gids’, een overzicht van scribenten
die zich van schuilnamen voorzien. Een vermelding van een eenmalig pseudoniem
heeft een preventieve waarde, want iemand die in het verleden onder schuilnaam
heeft gewerkt, zal dat in de toekomst waarschijnlijk weer doen.
Het verband tussen het pseudoniemengebruik in de journalistiek en de literatuur
dringt zich op in het verhaal van de Engelse cultuurhistoricus James Raven. In zijn
bijdrage aan Faces of Anonymity, de mooi uitgegeven bundel over anonimiteit en
pseudonimiteit, berekent Raven dat tachtig procent van alle Britse romans tussen
1750 en 1790, anoniem verschenen. Je zou denken dat anonimiteit vaker werd ingezet
om onzichtbaar te blijven, maar volgens Raven werd de anonimiteit juist ingezet om
meer autoriteit te verwerven. Anonimiteit van een romanschrijver suggereert een
auctoriale instantie die boven de partijen staat. Anonimiteit in de krant, bij
nieuwsanalyses bijvoorbeeld, geeft een tekst het imago van objectiviteit mee.
Raven is een van de tien Engelse en Amerikaanse literatuurwetenschappers die
door Robert Griffin zijn gevraagd een bijdrage te leveren over genre, gender,
nationalisme, co-auteurschap, ghostwriting en andere omstandigheden die het lezen
problematiseren. Waarom verbergen schrijvers zich achter een schuilnaam?
Schrijvers zijn er zich van bewust dat hun naam vroeg of laat het effect van een
merknaam sorteert. Dat kan een reden zijn nooit van naam te veranderen, maar als
iemand een anderssoortige tekst schrijft dan de lezer van hem gewend is, zal eerder
worden omgekeken naar een schuilnaam. Een nieuwe naam, om het overdreven te
zeggen, creëert zijn eigen markt.
Pas in 1870, met de inwerkingtreding van de Married Women's Property Act,
kwam er een einde aan de Engelse gewoonte waarbij de man binnen het huwelijk
automatisch het copyright en de verdiensten van de schrijvende echtnote op zijn
naam mocht zetten. Dat klinkt nogal achterlijk, maar in Nederland voorzag de wet
nog tot in de twintigste eeuw in deze praktijk. Zoals het ook eeuwenlang gebruik is
geweest om alle rollen (ook de vrouwelijke) door mannen te laten spelen. Iemand
die het geestelijk en materieel eigendom van haar tekst verliest, heeft waarschijnlijk
niet zoveel moeite de eigen identiteit en naam op te geven. Zo zijn er allerlei
omstandigheden in de (Engelse) geschiedenis die het gebruik van pseudoniemen
kunnen verkla-
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ren. Zeker als het vrouwen betreft, want het is niet moeilijk te begrijpen dat vrouwen
om allerlei sociale redenen niet met hun eigen naam ondertekenen. Dan blijft vanzelf
alleen een mannennaam over. Er kunnen daarenboven redenen zijn voor een man
om met een meisjesnaam te ondertekenen. Bij chatboxen op het internet hebben ze
daar ervaring mee.
In het begin van de zeventiende eeuw lag in menig Europees land bij wet vast dat
de naam van de auteur (de echte naam) op de titelpagina van elk boek of pamflet
vermeld moest worden. Zoals in België tot op vandaag in elk gestencild blaadje moet
staan wie de verantwoordelijke uitgever is. De overheid eist transparantie in de
verspreiding van ideeën. Bibliothecarissen hebben hun eigen redenen om auteurs te
stimuleren hun teksten te signeren. Er is tot op heden geen betere invalshoek bedacht
om teksten op te slaan en terug te vinden dan de auteursnaam.
In journalistieke tijdschriften begon men pas halverwege de negentiende eeuw
met regelmaat recensies te ondertekenen. Bladen als Journal de la Haye bijvoorbeeld
brachten hun besprekingen nadrukkelijk als een collectief redactiestandpunt. Er werd
daarom vóór publicatie intern over de standpunten gediscussieerd. Tot in de jaren
zeventig van de vorige eeuw werden recensies in Times Literary Supplement anoniem
afgedrukt met hetzelfde argument als die van Journal de la Haye. The Economist
doet het nog steeds. Anderen beweren dat het ondertekenen van artikelen de schrijvers
ervan dwingt integer te zijn. De schrijver kan zijn verantwoordelijkheid moeilijker
ontlopen als iedereen weet wie hij is. Voor hetzelfde geld kun je beweren dat
anonieme schrijvers niet onder sociale of politieke druk gezet kunnen worden om
dingen te schrijven die ze niet menen. Cynici kunnen nu zeggen: maar wel om anderen
te schaden!
Leah Price, literatuurwetenschapper van Harvard University en medewerkster van
de London Review of Books schrijft dat ze in de Oxford English Dictionary uit 1884
de eerste vermelding vond van ghostwriter voor iemand die in het geheim voor een
ander schrijft. Daar kan alleen maar narigheid van komen. En inderdaad vond Price
een roman waarin ghostwriting onderwerp van chantage is. Price geeft een interessante
en vermakelijke duiding aan Confessions of a Publisher, in 1888 gepubliceerd door
John Strange Winter. Inderdaad: een pseudoniem. Van Henrietta Stannard. De bijdrage
van Price illustreert hoe belangrijk het is voor lezers bibliografische informatie te
wantrouwen en zich te verdiepen in de biografie van de auteur.
Volgens Griffin is The Faces of Anonymity het eerste boek over literaire
pseudonimiteit en anonimiteit. Dat is niet waar. In Duitsland bestaat al sinds 1974
Literaten hinter Masken. Eine Betrachtung über das Pseudonym in der Literatur van
Gerhart Söhn. Ik herinner me dat boek zo goed omdat een anonimus het ooit van mij
leende, en nooit terugbracht. Op de lege plek in mijn boekenkast steekt al vijftien
jaar
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het krantenknipsel met de bespreking uit de Frankfurter Algemeine Zeitung. The
Faces of Anonymity is dus niet het eerste in zijn soort, maar wel het eerste dat zoveel
aspecten van het onderwerp betheoretiseert. Mochten Nederlandse onderzoekers het
plan opvatten ook zo'n boek te gaan maken, dan doen ze er goed aan de zwakheden
in het Engelse voorbeeld te vermijden. Dat houdt in: niet te veel educated guesses
maar meer archiefonderzoek, laat één desnoods twee goede hoofdstukken schrijven
over gender en pseudonimiteit en verbied het onderwerp in alle andere bijdragen.
Vermijd al te veel sociale, maatschappelijke of politieke constructies. En probeer
bovenal pseudonimiteit te vermenselijken. Want ook al probeert de mens achter de
tekst zich te verbergen, de motieven voor pseudonimiteit zijn vaak klein, rancuneus
of kinderachtig. Menselijk dus.
HANS RENDERS

Signalement
Ode tot de kist en andere gedichten
Jan Bloemendal en Henk Nellen (ed.), ‘O herder, waak voor uwe schapen’,
Nederlandse gedichten van Hugo de Groot (1583-1645), Voorthuizen:
Florivallis, 2002. 48 blz.; ill.; € 7,00; isbn 90 75540 20 5.
‘Die u de krijg aandoen en vijandschap bewijzen / Die moeten uwe trouw en uw
genade prijzen / Maar wat heb ik misdaan? Die deugd, die hen geschiedt / Gevoelt
mijn liefde niet’. Aldus klaagt Margareta van Mechelen over de ‘min van de Prins
van Oranje’. Het is de vraag of dit hoogtepunt Hugo de Groots poëtische output in
het Nederlands (hij schreef meestal Latijn), eigenlijk wel van De Groot is, want die
laat zelf na er in zijn Briefwisseling naar te verwijzen. Maar dat deed De Groot wel
vaker bij politiek gevoelige zaken. Lafheid? Eerder voorzichtigheid: hofpredikant
Wtenbogaert, die Maurits vermaande om diens onzedelijkheden, werd door de
stadhouder van het hof verwijderd. De overige gedichten van De Groot in dit bundeltje
behandelen vooral het thema van de christelijke eenheid. Zijn inzet daarvoor moest
hij bekopen met gevangenschap op Loevestein. Hoe dankbaar dat hij daar weg was
blijkt wel uit de ‘Ode tot de kist waarin hij uit de gevangenis is gedragen’; want deze
nauwe kluis schonk hem de vrijheid. De gedichten zijn herspeld, hier en daar hertaald,
en worden stuk voor stuk ingeleid en toegelicht.
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Bevlogen verteller over eeuw van contradicties
Marita Mathijsen De gemaskerde eeuw
Amsterdam: Em. Querido's Uitgeverij, 2002. 286 blz.; € 27,50; isbn 90 214
7466 2.
‘Het is een zij, de negentiende eeuw. Kan men haar een hand geven, omhelzen? Kan
men haar ruiken, voelen, aanraken? Ik ken haar wel, van heel dichtbij. Ik heb haar
nog geroken, ik heb haar nog een hand gegeven.’ Zo opent Marita Mathijsen haar
studie over de mentaliteit van de negentiende eeuw, over het alledaagse leven en
‘haar’ omgangsvormen, over ‘haar’ rijkdom en tegenstellingen, over de veranderingen
die erin plaatsvonden.
De zeer directe en levendige, vertellende stijl getuigt van Mathijsens fascinatie en
betrokkenheid: zij wil het clichébeeld bijstellen als zou de negentiende eeuw een
‘door en door burgerlijk tijdvak’ zijn, ‘waarin niets gebeurde, waarin niets geschreven
was dat de moeite waard was, een tijd van slapte en verval’ (p. 10). Want Mathijsen
vond al heel vroeg dat ‘de Tachtigers overschat, en de vroege negentiende eeuw
onderschat werd(en)’ in de literatuurgeschiedenis. Een correctie dus. Maar ook een
aanvulling: het verhaal van Mathijsen dient zich niet aan als een literatuurgeschiedenis,
maar als mentaliteitsgeschiedenis, waarbij of waarvoor de literatuur interessant
materiaal aanlevert. Ze vindt als zodanig vooral aansluiting, zij het in veel beperkter
en bescheidener vorm, bij het brede fresco dat de Engelse cultuurhistoricus Peter
Gay heeft geschetst in zijn vijfdelige monografie The Bourgeois Experience: Victoria
to Freud (1984-1998), een spraakmakende herinterpretatie van de Victoriaanse,
bourgeoisie houding tegenover seksualiteit, agressie, smaak en privéleven. Het
synthetiserende sluitstuk van deze grootse mentaliteitsgeschiedenis, Schnitzler's
Century: The Making of Middle-Class Culture 1815-1914 verscheen zowat gelijktijdig
met Mathijsens boek in Nederlandse vertaling als De eeuw van Schnitzler. De opkomst
van de burgerij in Europa (Amsterdam: De Bezige Bij, 2002). Het is niet alleen zeer
uitnodigend maar ook zeer nuttig om beide studies samen te lezen: Gays werk geeft
de brede cultuurhistorische achtergrond aan waartegen Mathijsens Gemaskerde eeuw
het beste kan worden gelezen. Anders dan Gay hangt Mathijsen haar verhaal niet op
aan één centrale schrijver. Maar zij toont, net als Gay, aan dat de negentiende eeuw
een tijdperk van contradicties is, gekenmerkt door een spectaculaire wetenschappelijke
vooruitgang maar ook door angst en bijgeloof. De rode draad in Mathijsens verhaal
- dat toegespitst is op Nederland - is juist deze dubbelheid, de dubbele moraal: zij
zet de negentiende eeuw in Nederland neer als een ‘omslagpunt’, als een periode van
overgang en tegenstellingen waarin niets was wat het leek en waarin de tijdgenoten
om te kunnen leven ‘tussen realiteiten en wensdromen’, zelf met maskers moesten
lopen. De maskerade wordt door Mathijsen gebruikt ‘als overkoepelend begrip voor
de wirwar van progressieve en conservatieve, sociale en elitaire, vrijmakende en
onderdrukkende bewegingen, die door een en dezelfde persoon verdedigd kan worden’
(p. 17). De literatuur die zij aanreikt is het middel om dat masker ‘zachthandig opzij
te kunnen schuiven’.
Marita Mathijsen is een geboren verteller en is uitstekend geïnformeerd over haar
onderwerp: twee elementen die garant staan voor een boeiend en interessant verhaal,
dat niets onbenut laat om de bestaande vooroordelen te ontkrachten (bijvoorbeeld
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over de legendarische preutsheid van de negentiende-eeuwers) en om ongebruikte
bronnen onder het stof vandaan te halen.
Drie grote Thema's worden aangesneden in drie grote hoofdstukken: 1. verborgen
leven (met informatie over de seksuele omgang, over het verafschuwde en gevreesde
onaneren, over prostitutie en over het sluimerend bestaan van pornografie); 2. de
onmatige realiteit (over ziekte en dood, zelfmoord, misdaad en straf, drankzucht) en
3. de idealen (over gezin, liefdadigheid en geloof). Hiermee zijn niet álle elementen
behandeld die de mentaliteit van een tijdvak bepalen (handelszin en vaderlandsliefde
ontbreken bijvoorbeeld), maar wel enkele zeer prominente én controversiële.
De dubbele moraal die voor seksualiteit wordt gehanteerd wordt door Mathijsen
omstandig met concrete voorbeelden geïllustreerd. Ze kwam al uitvoerig ter sprake
bij Peter Gay en werd overigens al veel eerder in Stefan Zweigs memoires Die Welt
von Gestern (1943) onthuld. Dat meisjes uit hogere kringen volkomen onwetend de
huwelijksnacht ingingen maar dat jonge mannen in afwachting van datzelfde gebeuren
lustig en uitvoerig bij de hoeren aan hun trekken konden komen (waardoor de
prostitutie meer dan ooit ‘een noodzakelijk kwaad’ werd), illustreert hoe de moraal
streng gescheiden standpunten vertoonde voor mannen en voor vrouwen. Mathijsens
beschrijving van deze ‘gescheiden’ en dubbele moraal is verhelderend en onmisbaar
voor een beter begrip van de literatuur van het fin de siècle en de hiervoor
kenmerkende ‘gespletenheid’. Onder meer bij Gay valt bovendien te lezen dat het
tot laat in de negentiende eeuw heeft geduurd vooraleer het gebruikelijk werd dat
huwelijken werden gesloten op basis van wederkerige genegenheid of liefde: daarvóór
betrof het heel vaak of zelfs meestal een ‘arrangement’. Mathijsen wijst erop dat de
officiële moraal terug te vinden is in de ‘openbare’ literatuur. Voor de ‘werkelijke’
moraal zijn andere bronnen nodig, zoals brieven en dagboeken. Maar ook daar blijft
het zoeken naar de weinige ‘openhartigheden’ die erin te vinden zijn.
Vooral de thema's die onder ‘de onmatige realiteit’ en onder ‘de idealen’ worden
behandeld zijn van direct belang voor de studie van de literatuur, omdat ze daarin
directer zichtbaar zijn. Dat de negentiende-eeuwer tegen onmatigheid was en werd
omringd met raadgevingen voor de ‘juiste’

Literatuur. Jaargang 20

41

middenweg vormt zowat de kern van de representatieve idealiserende
literatuuropvatting die stevig standhield tot 1880, en zelfs nog lang daarna in de meer
traditionele genres. Ziekte en dood zijn samen met drankzucht de karakteristieke
Thema's van de laat-negentiende-eeuwse realistische en naturalistische literatuur:
het zijn ook de pijnpunten van de dagelijkse realiteit. Mathijsen behandelt de evolutie
naar een humaner strafbewind binnen dezelfde context.
De afzonderlijke hoofdstukken van De gemaskerde eeuw vormen, zeker wat
Nederland (en uiteraard ook: het geheel van de Nederlanden) betreft, interessante
aanzetten tot verder onderzoek. De sociaal-kritische literatuur, in Nederland
vertegenwoordigd door Jacob Jan Cremer (met zijn novelle Fabriekskinderen), in
Vlaanderen door P.F. van Kerckhoven en Eug. Zetternam (later respectievelijk door
Heijermans en Buysse), is een studieveld dat meer aandacht verdient. De studie van
literatuur vormt hier duidelijk de basis voor het schrijven van sociale geschiedenis.
Dat Mathijsen hierop wijst is slechts één van de verdiensten van deze uitnodigende
en zeer stimulerende studie.
ANNE MARIE MUSSCHOOT

Vergeten dichters
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Joris van Casteren In de schaduw van de Parnassus. Gesprekken met
vergeten dichters
Amsterdam: Prometheus, 2002. 224 blz.; ill.; € 14,50; isbn 90 446 0098 2.
Joris van Casteren zocht en vond een hele reeks vergeten dichters en interviewde ze
voor zijn boekje In de schaduw van de Parnassus. Geen Kouwenaar, Herzberg en
Kopland dus, maar Dana Hokke, Eddy Evenhuis, W.J. van Wouten en nog zeventien
andere no-names. Dichters die weliswaar een bundel publiceerden, maar van wie
daarna niets meer werd vernomen. Soms omdat het doorzettingsvermogen van de
dichter in kwestie niet toereikend was, maar als we de dichters zelf mogen geloven
vaak ook omdat ze door ‘het wereldje’ werden buitengesloten.
Aandacht voor de reservebank van de literatuur kan verhelderend zijn: de in- en
uitsluitingsmechanismen die werkzaam zijn in het literaire geheugen kunnen erdoor
aan het licht gebracht worden. De vraag is alleen of het interview een geschikt
instrument is om dat doel te bereiken. Van Casteren zal dan ook iets anders voor
ogen gestaan hebben. Het hoe en waarom van canonisering interesseert hem slechts
op een heel oppervlakkige manier. Zo neemt hij zonder enig commentaar Peter
Simpelaars volstrekt oncontroleerbare en waarschijnlijk stupide verklaring over voor
het feit dat diens poëzie nooit serieus genomen is: de suggestie is dat Hans Warren,
die Simpelaars poëzie met LSD-gebruik in verband bracht, hiervoor verantwoordelijk
is. Van Casteren is vooral geïnteresseerd in wat je de machtsverhoudingen van de
literatuur zou kunnen noemen. Het is een aandacht die met het veelvuldig gebruik
van woorden als ‘wereldje’ en ‘kringetje’ gepaard gaat. Wie zo naar de literatuur
kijkt, bevestigt onvermijdelijk de geldende pikorde binnen het veld. Ook Van Casteren
ontkomt hier niet aan. Zijn perspectief op de dropouts van de poëzie is het perspectief
van iemand die zich behaaglijk tegen de warme kachel in het centrum aanschurkt.
Nergens een poging gewaagd duidelijk te maken waarom (enkele van) de vergeten
dichter ten onrechte vergeten zijn.
Zeker: enkele van de vaardig vlotgeschreven interviews zijn vermakelijke lichte
kost. Maar de verzameling mist psychologische diepgang en een andere,
onconventionele kijk op de literatuurgeschiedenis wordt er niet in gegeven.
THOMAS VAESSENS
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Kiosk Hans Renders
Vooys Tijdschrift voor Letteren
Jaargang 20, nr. 3/4 en Extra jubileumbijlage.
Universitaire instituutsbladen zijn doorgaans sympathieke nietszeggende publicaties,
alleen nuttig voor het saamhorigheidsgevoel van een afdeling en als beschut podium
voor mensen die nooit eerder publiceerden. De neerlandistiek kent weinig echte
instituutsbladen. Nymph van het Instituut Nederlands van de Universiteit van
Amsterdam of Parmentier, ooit begonnen op het Instituut Nederlands van de
Universiteit in Nijmegen zijn afgeleide vormen van het zuivere genre. Als onbetwiste
aandachttrekker, hoe je deze bladen verder ook definieert, geldt sinds jaar en dag
Vooys, nu al twintig jaar gemaakt in de krochten van de Utrechtse Universiteit en
voornamelijk door Utrechtse neerlandici. In de loop van die twintig jaar zijn er meer
dan honderd redactieleden geweest en de jongste generatie besloot het jubileum
luister bij te zetten met een heus jubileumnummer, als bijlage van een reguliere
aflevering over pulpliteratuur.
Nu zou je verwachten dat het jubileumnummer van een inventief tijdschrift welhaast
een collectors item moest worden. Wat kun je wel niet allemaal doen met twintig
jaargangen van een tijdschrift dat nog steeds swingt? Het jonge talent kan een beroep
doen op succesvol oud talent. Je kunt uit de 75 verschenen nummers een bloemlezing
samenstellen van de meest spraakmakende artikelen en in een enkel geval zal het
interessant zijn oud-medewerkers met een door hen gepubliceerd artikel te
confronteren. Dat kan allemaal. Ware het niet dat een dergelijk jubileumnummer
samenstellen ontzaglijk veel tijd kost. Dus laat het reguliere nummer maar voor een
keer zitten, zou je al snel zeggen. Maar Vooys is en blijft verrassend, want dat
jubileumnummer moet u onmiddellijk in de prullenmand gooien en het Pulpnummer
verdient een ereplaatsje. Dat zogenaamde jubileumnummer bevat een terugblik ‘van
een willekeurige lezer’: de taalkundige Frank van Gestel. Deze willekeurige lezer
blijkt een zelfingenomen oubol die niet kan schrijven. En als tegemoetkoming heeft
de vormgever van Vooys zijn lange artikel in een zwarte balk in diapositief over de
pagina gezet. Boven en onder die zwarte balk staat een inhoudsopgave van twintig
jaar Vooys. Door die vormgeving valt het niet onmiddellijk op wat voor
verschrikkelijke bijdrage deze taalkundige afgeleverd heeft, want wie gaat zoiets nu
lezen!? Als je dat dan toch doet zakt je de moed al na twee pagina's in de schoenen.
Van Gestel schrijft na elke drie zinnen dat hij zijn vakantie opgeofferd heeft om dit
stuk te schrijven, dat hij de taalkunde heeft ‘beoefend’ en dat hij zichzelf ziet als een
gepassioneerd lezer. Hij prijst Vooys aan met zijn eigen beperktheid: ‘onderwerpen,
schrijvers en boeken die mij vreemd bleven, die ik niet ken of niet las!’ Vlot schrijven,
zo lijkt de taalkundige te denken, is er blijk van geven dat je niets wilt opzoeken.
Zelfs de vermelding van een redacteur of het aantal jaren dat iemand in de redactie
zat, gaat gepaard met ‘als ik het wel heb’. Knap hoor om zo'n lang stuk in te leveren
waarin niets dan gekeutel staat: ‘drie tekstsoorten’ zijn verrassend, ‘zonder ook maar
iemand te kort te doen’ wil hij ‘toch even opmerken dat’ en ‘naar ik verneem’ zal
de aandacht voor feministische onderwerpen wel voortkomen, ‘naar ik aanneem’ uit
‘de actualiteit of de belangstelling van individuele auteurs’. Uit de inhoudsopgave
blijkt dat Vooys ooit podium is geweest voor onder meer Redbad Fokkema, A.L.
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Sötemann, René Stoute, Leo Vroman, Ben Peperkamp, Petra Quadvlieg, René Gude,
Ed van Eeden, Hans Anten, Thomas Vaessens, Bertram Mourits, Wilbert Smulders,
Frans de Rover, Mirjam van Hengel, Lia van Gemert, Marianne Vogel, Ronald
Besemer, Helleke van den Braber, Jos Buurlage, Rob Delvigne en vele anderen die
bekend zijn geworden in de journalistiek, de neerlandistiek of de uitgeverij. Uit die
laatste categorie zijn voor de gelegenheid Suzanne Holtzer en Peter Nijssen
geïnterviewd, beiden als fondsredacteur werkzaam bij een literaire uitgeverij (De
Bezige Bij en De Arbeiderspers).
Een van de zeer ‘oude’ medewerkers is Hans Bertens, verbonden aan de Universiteit
van Utrecht en gespecialiseerd in twintigste-eeuwse literatuur, intellectuele
geschiedenis en het postmodernisme. Hij opent het Pulpnummer met een mooi artikel
waarin hij concludeert dat de Ameri-

kaanse misdaadroman dankzij ‘een verlate femrnisering’ in de laatste twintig jaar
respectabel is geworden. Personages in oude detectives zijn volkomen statisch, maar
sinds ook vrouwelijke auteurs dit bolwerk van mannelijk schrijven hebben bestormd,
is er meer aandacht voor een psychologiserende duiding van daders en slachtoffers
in thrillers.
Marjolein van Tooren vergelijkt de feuilletons van Emile Zola uit de negentiende
eeuw met een soap avant-la-lettre. Zola accepteerde in 1866 het aanbod van Léopold
Arnaux, hoofdredacteur van de krant Le Messager de Provence, een feuilleton te
schrijven. Zola greep dit aanbod aan om historische documenten in zijn verhalen te
gaan verwerken, waarmee hij reality in zijn werk bracht. Van Tooren heeft het over
soap avant la lettre, mij lijkt het begrip docudrama hier beter passen. Verrassend en
ook heel goed is de keuze voor het artikel over het vergeten literaire werk van Freek
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van Leeuwen. Kornee van der Haven neemt het zonder terughoudendheid op voor
het werk en de ideeën van de dichter die ooit publiceerde in het arbeideristische
tijdschrift Links Richten. Van der Haven ziet een verband tussen het pulpgehalte van
Van Leeuwens werk en het effect dat zijn poëzie op maatschappelijke veranderingen
zou kunnen hebben. In elk geval roept Van der Haven op tot een onderkenning van
de literaire waarde van geëngageerde literatuur, en die van Freek van Leeuwen in
het bijzonder. Verder nog een geestige column van Frits van Oostrom en een paar
diepgravende boekbesprekingen. Kortom Vooys is een geweldig blad dat spontaan
begint te haperen als het gaat jubileren.
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Hoezo glorieus?
Nico Keuning Angst voor de winter. Het leven van Jan Arends
Amsterdam: De Bezige Bij, 2003. 368 blz.; € 22,50; isbn 90 234 1010 6.
Het is een bekend fenomeen: bij dagbladredacties belanden biografieën op het bureau
van de liefhebber van de gebiografeerde. Zo geschiedde afgelopen tijd met de eerste
biografie van Jan Arends. De verschijning ervan werd aangegrepen om met veel vuur
en enthousiasme over het bizarre leven en het fascinerende oeuvre van Jan Arends
te vertellen, de dichter die lange perioden van zijn leven in psychiatrische inrichtingen
doorbracht, zichzelf als huisknecht verhuurde aan kakkineuze dames en auteur is
van de ‘doelgroepbestseller’ Keefman, een verhaal dat als monoloog nog op ieder
moment van het jaar ergens in het land wordt opgevoerd ‘op locatie’; in een van de
vele psychiatrische instellingen die Nederland rijk is. Alhoewel de biografie niet
overal even positief is besproken, kwam de biograaf, de goedschrijvende Nico
Keuning, weg met een voor Arends-fans typerende en belachelijke opmerking in de
inleiding van het boek. De dichter maakte op 21 januari 1974 een einde aan zijn
leven, door uit het raam te springen van zijn kamer op de vijfde verdieping van een
flat aan het Roelof Hartplein te Amsterdam. Keuning spreekt van een ‘even fatale’
als ‘glorieuze’ sprong.
Glorieus? Ja, het staat er echt. Het heeft alles te maken met de mythevorming die
er rondom de dichter na diens dood is ontstaan. Net als veel van Arends' fans, is
Keuning geïnfecteerd geraakt door de gedachte - populair in de tijd van de
dichterssprong - dat de onmaatschappelijkheid van Arends per definitie genialiteit
veronderstelt. Dat het Arends ‘verdienste’ was, in plaats van zijn gebrek, dat het hem
onmogelijk bleek voort te leven, te midden van zoveel burgerlijkheid, winstbejag en
middelmatigheid.
Keuning doet nergens in zijn biografie een serieuze poging te achterhalen wat er
nu werkelijk met Arends aan de hand was. Terwijl niemand daartoe beter in staat is
dan hij. Want meer dan wie ook kent hij het leven van Arends. Jarenlang is hij bezig
geweest verschillende puzzelstukken uit Arends' leven bij elkaar te brengen, hij sprak
kennissen, leraren en de ‘ordinaire wijven’ aan wie Arends zijn diensten bood, hij
heeft alles gelezen aan overgebleven correspondentie; juist hij is bij uitstek in de
positie om in gesprekken met psychiaters en psychologen te achterhalen aan welke
geestesaandoening Arends hoogstwaarschijnlijk leed. En of dat leed tegenwoordig
te verzachten ofte voorkomen is. Met de kwalificaties ‘gecompliceerd’, ‘aangeboren
gekte’ of ‘een geboren loser’ mag hij geen genoegen nemen.
Angst voor de winter is niet meer dan wat in de journalistiek een rondbelstuk wordt
genoemd. Een goede in het genre, dat zeker, maar de auteur ervan doet geen enkele
poging om het meer te maken dan dat, zoals bijvoorbeeld de voortreffelijke biografie
van Jan Hanlo die vier jaar geleden verscheen bij De Arbeiderspers. Daarin zocht
Hans Renders met opvallend succes naar de aard van Hanlo's pedofilie. In het boek
van Keuning blijft het bij een ratjetoe van fraaie anekdotes, wonderlijke acties en
geestige getuigenverslagen.
De definitieve Arendsbiografie moet nog verschijnen, liefs niet geschreven door
een van de anekdote levende neerlandicus die fictionaliseert op momenten dat het
uiterst ongepast is, niet door iemand die Arends jonge moeder in 1924 laat kijken
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‘hoe papiersnippers op de wind dansen’, noch door iemand die Arends een interne
dialoog laat voeren vlak voordat hij uit het raam springt. Maar door iemand die een
heldhaftige poging onderneemt, met hulp van de meest recente inzichten in de
psychiatrie, om de karakterzwakte van Arends te doorgronden.
PIETER VAN OS
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Hadewijch: voor moderne mensen?
Hadewijch Minne is wonderzoet in al haar stormen
Een keuze uit de Mengeldichten en Strofische Gedichten van Hadewijch,
hertaling Lucienne Stassaert. Leuven: P, 2002. 141 blz.; € 8,20; isbn 90
76895 46 5.
Hadewijch Ende hieromme swighic sachte
Keuze en samenstelling van de teksten Aniko Daróczi. Uitvoering Marijke
van Campenhout, de Vrouwen van de Schola Cantorum Brabantiae o.l.v.
Rebecca Stewart. Moderne vertaling van de Hadewijch-teksten Ellen
Hennink. Amsterdam/Antwerpen: Atlas, 2002. 167 blz.; € 22,50; isbn 90
450 0554 9.
Frans van Bladel Hadewijch. Die minne es al
Leuven: Davidsfonds/Literair, 2002. 114 blz.; ill.; € 24,95; isbn 90 6306 458
6.
‘Want de minne van God zelf gaat alles te boven. Dat zegt ook een heilige, glorieuze
vrouw. Ze heet Hadewijch. Een rechtgelovige meesteres, een ware lerares. Want
haar geschriften zijn door Onze Heer Jezus Christus geëxamineerd en in Gods ogen
goed bevonden. Maar ik moet toegeven: ze zijn niet altijd gemaltkelijk te lezen,
omdat veel mensen Hadewijchs leer niet verstaan, mensen wier ogen donker zijn
gebleven, die hun ogen niet wijd open hebben staan voor de minne Gods.’ Aldus Jan
van Leeuwen, lekebroeder in het klooster Groenendaal waar Jan van Ruusbroec prior
was. Broeder Jan (†1378) en de begijn Hadewijch (actief rond 1250) waren verbonden
door eenzelfde levensdoel: de vergoddelijking van de eigen ziel door conformatio
aan Christus. Dit proces vergt totale opgave van de eigen wil en volledige overgave
aan de goddelijke liefde. Blijkbaar was de religieuze beleving van de doorsnee
middeleeuwer minder diep, waardoor deze, aldus Jan, Hadewijchs leer niet kon
verstaan.
Als Hadewijchs werk al moeilijk te begrijpen was in haar eigen tijd, wat dan te
zeggen van vandaag? Toch blijft de belangstelling bestaan. Recent verschenen maar
liefst drie boeken die Hadewijchs teksten voor de 21ste-eeuwse lezer toegankelijk
willen maken. De Antwerpse dichteres Lucienne Stassaert, de jezuïet Frans van
Bladel en de Hongaarse medioneerlandica Aniko Daróczi delen Van Leeuwens
waardering voor Hadewijch. Hun fascinatie is niet (uitsluitend) gevoed door haar
heiligheid, zoals bij Jan het geval was, maar door haar onafhankelijke levenswijze,
en vooral door haar taalvirtuositeit, die van begin af aan centraal heeft gestaan in de
Hadewijchstudie. En met reden: Hadewijch muntte een volkstalige variant van drie
genres die tot dan toe alleen een Latijnse traditie kenden - de religieuze brief, het
geestelijke lied en het visioen - en ze deed dat met een creatief meesterschap dat niet
werd geëvenaard in de Middelnederlandse literatuur.
In Minne is wonderzoet in al haar stormen heeft Lucienne Stassaert vier
Mengeldichten en zestien van de 45 Strofische Gedichten vertaald. Origineel en
hertaling zijn naast elkaar uitgegeven. In de uitleiding
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The Coronation of the Sponsa, Rothschild Canticles, Ms. 404, fol. 73r

gaat Stassaert in op het fenomeen van de vroeg-dertiende-eeuwse mulieres religiosae,
op de betekenis van het mystieke sleutelwoord ‘minne’, en op de formele kenmerken
van de Strofische Gedichten, die eigenlijk mystieke liederen zijn, contrafacten van
bestaande hymnen en trouvèremelodieën.
Stassaert heeft voor elk lied strofevorm én rijmschema behouden, wat geen sinecure
is: geen hertaler deed het haar voor. Ook qua prosodie werd de lat hoog gelegd en
werd keer op keer gezocht naar een waardige variant voor de vanzelfsprekende cadans
van Hadewijchs vrije heffingsvers. Vaak heeft Stassaert dit ambitieuze formele
programma waargemaakt zonder veel aan inhoud op te offeren. Maar er zijn ook
zwakke plekken. In ruil voor een mooi rijm en een goed ritme neemt Stassaert wel
eens slecht Nederlands voor lief en soms snijdt ze fiks in de inhoud. Met name
technische termen laat ze makkelijk sneuvelen, zoals in gedicht 17 (strofe 2):
Wat hulpet hem bliscap ochte tijd
Die gherne in minnen name delijt,
Ende niet en vint, inder werelt wijt,
Daer hi met trouwen op mach rusten
Ende vri toe segghen: ‘lief, ghi sijt
Die minen gront mach custen [= bevredigen].’
Wat helpt hem blijdschap of lentetijd
Die zich 't liefst in 't minnen zou hebben vermeid
Maar niemand kan vinden, wereldwijd,
Om in vertrouwen bij te rusten
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En tegen te zeggen: ‘Lief, gij zijt
Degene die stilt mijn diepste lusten.’

De hertaling loopt goed en blijft de inhoud trouw. Maar het is jammer dat de woorden
vri en gront zijn weggegomd, twee mystieke termini technici die betrekking hebben
op de menselijke ziel. Deze kan zich door ascese bevrijden van wereldse bindingen.
Ze leeft dan ‘vrij’ vanuit haar ‘grond’, de plek waar de goddelijke Geliefde haar kan
ontmoeten in de mystieke eenheidservaring.
Als we dezelfde strofe bekijken in de bloemlezing De minne is al, dan blijkt dat de
jezuïet Van Bladel vri en gront wél heeft bewaard:
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Wat baat hem blijdschap of seizoen,
die graag vreugde zou vinden in de minne,
maar in heel de wereld niemand vindt
op wie hij zich kan verlaten
en tegen wie hij vrijuit kan zeggen: ‘Lief,
alleen jij
kunt mijn diepste grond genoegen’.

Meer zelfs, hij heeft een terminus technicus toegevoegd door custen te vertalen met
‘genoegen’, een centrale mystieke term bij Hadewijch waaraan onlangs een
theologisch proefschrift werd gewijd. Van Bladels keuze voor ‘genoegen’ werd
vermoedelijk mede ingegeven door de beginregel van de volgende strofe: ‘Die minne
es in allen beghinne ghenoech’. Hij creëert zo een concatenatio, een stijlmiddel dat
Hadewijch overvloedig hanteert en waardoor de eerste regel van een strofe aan de
laatste regel van de voorgaande strofe wordt gehaakt.
Spijtig genoeg heeft Van Bladel in zijn bloemlezing, die origineel en vertaling
bevat, uitsluitend fragmenten opgenomen waardoor de formele opbouw en de
gedachteontwikkeling van de vaak lange liederen niet meer zichtbaar is. Ook het
proza van brieven en visioenen, dat zeer mooi is vertaald, werd zonder verantwoording
versneden tot hapklare fragmenten op maat van het consumptievermogen van de
moderne lezer. Blijkens de korte uitleiding wil Van Bladel de mensen ‘het mooiste
van Hadewijch’ geven zodat ze ‘smaak’ zouden krijgen. Achterin de bloemlezing
zit een cd waarop Tine Ruysschaert de Middelnederlandse fragmenten voorleest.
Haar warme, gevormde stem kan de monotonie van de dictie niet compenseren. Een
koor van drie vrouwenstemmen lardeert het voorlezen met zang uit twee Liederen.
Stassaert en Van Bladel vermelden kort dat Hadewijchs teksten zijn ontstaan in een
mondelinge cultuur. Precies dat gegeven staat centraal in Ende hieromme swighic
sachte, de Hadewijch-cd van de Schola Cantorum Brabantiae onder leiding van
Rebecca Stewart. Het begeleidende boek bevat de teksten met vertaling en een stevige
inleiding. Daarin biedt projectleidster Aniko Daróczi een grondige introductie op
Hadewijchs mystiek, en motiveert ze haar aanpak en tekstselectie.
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The Conubium Spirituale, Rothschild Canticles, Ms. 404, fol. 66r

Deze inleiding is bijzonder in tweeërlei opzicht: door de persoonlijke toon en door
de vernieuwende inzichten. Daróczi componeert haar tekst op het motief van de reis
waarbij ze haar eigen levenstraject en de moeizame verwezenlijking van het cd-project
verweeft met de eindeloze weg tussen ghebruken (de vreugdevolle mystieke
eenheidservaring) en ghebreken (het eeuwige tekortschieten tegenover Gods
overvloed) die Hadewijchs mystieke landschap doorsnijdt. De grondtoon van
Hadewijchs oeuvre is volgens Daróczi de jubilus, een vorm van zingen die de
verlangens van de ziel uitdrukt. De teksten zouden in Hadewijchs kring op
para-liturgische wijze gezongen zijn geweest. Dit impliceert een nieuwe blik op
Hadewijchs schrijftechniek: ritme en geheugenondersteunende systemen beïnvloedden
de syntaxis al voordat de woorden werden neergeschreven.
Dat de liedteksten tot stand kwamen binnen de bedding van een bestaande melodie
wisten we al door het onderzoek van de musicoloog Grijp. Daróczi stelt nu dat ook
de brieven werden gedacht in ritmische eenheden die zijn gebonden door de regels
van de liturgische declamatie. Deze overtuiging brengt haar ertoe om de brieven niet,
zoals dat bij proza de gewoonte is, in doorlopende zinnen te presenteren, maar gehakt
in zinsdelen die zouden corresponderen met muzische frasen. De hypothese is
aantrekkelijk, maar wordt niet hard gemaakt. De uitvoering zou een begin van bewijs
kunnen leveren. Helaas vormt de cd na de aanstekelijke inleiding een teleurstelling.
De gezongen gedeelten zijn prachtig maar de beloofde liturgische theatraliteit waarin
gedisciplineerde declamatie
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wordt afgewisseld met jubelende psalmodie strandt op de ‘hoor hoe goed mijn best
ik doe’-dictie van de recitante en op de slechte kwaliteit van de opname.
Hoe verschillend deze boeken ook zijn, ze gaan alledrie uit van de veronderstelling
dat vertaling en verklanking de moderne mens kunnen binnenvoeren in Hadewijchs
mystieke ervaringswereld. Maar is dat echt zo? De afstand in tijd en cultuur vereist
een grotere intellectuele inspanning dan deze boeken doen voorkomen. Ik wees al
op de theologische resonantie van schijnbaar gewone woorden als ‘grond’ en ‘vrij’.
Om Hadewijch te kunnen begrijpen zoals haar kringgenoten dat deden, moet de
betekenis van die termen worden uitgelegd. Hadewijchs beeldspraak is voorts diep
verankerd in het middeleeuwse wereldbeeld. Hadewijch zegt in één van haar visioenen
dat ze naar ‘de drie hoogste hemelen’ wordt getroond. Zonder verwijzing naar de
toenmalige kosmologie blijft deze uitdrukking betekenisloos. De lezerluisteraar moet
ook weten dat Hadewijchs teksten in een intense dialoog met de Bijbel staan. Zo zit
het eerste lied vol verwijzingen naar Job, die in de Middeleeuwen werd gezien als
een voorafbeelding van Christus. Bij het zingen van dit lied identificeerden Hadewijch
en haar vriendinnen zich met het literaire ‘ik’ en beleefden zij de zo intens
nagestreefde conformatio aan Christus.
Op het vlak van de beeldspraak is de bloemlezing van Van Bladel het meest
informatief omdat ze is geïllustreerd met miniaturen uit de zogenaamde
‘Rotschild-canticles’, een Noord-Frans devotioneelmystiek handschrift van rond
1300. De beelden van bazuinende engelen, van het mystieke huwelijk, van de hemelse
stad Jeruzalem, van de drie cirkelende zonnen die de triniteit veraanschouwelijken
fungeren als verhelderende visuele echo's van de metaforen in Hadewijchs teksten,
en geven de lezer een idee van hoe zij zelf haar beeldspraak zou kunnen hebben
‘gezien’. Net zo geeft Daróczi de luisteraar een idee van hoe Hadewijch zelf haar
teksten kan hebben verklankt. Door hun veelbelovende confrontatie van Hadewijchs
literaire werk met de middeleeuwse iconografie en met de gregoriaanse liturgie,
geven deze twee boeken, die zich uitdrukkelijk als nietwetenschappelijk presenteren,
een uitdagende voorzet aan de specialisten. Die moeten nu de studies maken waarin
Hadewijchs oeuvre wordt verankerd, niet alleen in de teksttraditie, maar ook in de
beeldenwereld en de muzische praktijk van haar tijd.
VEERLE FRAETERS

Signalement
Cijfers en kijkcijfers
Henny Ruitenbeek, Kijkcijfers. De Amsterdamse Schouwburg 1814-1841.
Hilversum: Verloren, 2002. 526 blz; € 47; isbn 90 6550 692 6.
Van alle kunsten zijn de uitvoerende het meest ongrijpbaar. Wat blijft er na een
concert of toneelvoorstelling over behalve een programma, de namen der
uitvoerenden, een kritiek, een foto, een plaatje, en eventueel gegevens over het aantal
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verkochte plaatskaarten? Alles waar het werkelijk om ging, is na de uitvoering voor
altijd vervlogen. De klank van een zangstem, de intonatie der acteurs, maar ook de
directe reactie van het publiek - we kunnen er slechts naar raden. En het vervelende
is: hoe verder terug in de tijd, hoe minder aanknopingspunten. Zo blijven we zitten
met moeilijk of onmogelijk te beantwoorden vragen. Hoe werd er vroeger geacteerd?
Hoe zag het decor eruit? Wat vonden de toeschouwers van de acteursprestatie, het
decor, het toneelstuk zelf?
In haar goed leesbare proefschrift Kijkcijfers toetst en combineert Henny
Ruitenbeek alle mogelijke beschikbare gegevens om te achterhalen wat voor mensen
in 1814-1841 naar de Amsterdamse Schouwburg gingen, welke voorstellingen succes
hadden of juist niet en waarom, wat critici bedoelden met ‘verval van het toneel’ en
of die visie strookte met die van het publiek. Honderden recensies, alle beschikbare
gegevens over premières, reprises en recettes, plus gegevens over inkomensverdeling
en hoeveelheid vrije tijd van het potentiële publiek vormen het fundament van een
minutieuze analyse, waarvan de uitkomsten in bijlagen met tabellen, grafieken en
lijsten weergegeven zijn.
Toch blijft het publiek vrij onzichtbaar. De oorzaak: een oude waarheid, die nog
altijd opgeld opgeld doet: de smaak van recensenten - meestal bovengemiddeld in
de materie ingevoerde lieden - is niet noodzakelijk die van het publiek. Wat in hun
ogen ‘verval’ (slechte smaak) is, hoeft dat voor gewone toeschouwers niet te zijn.
Erger nog: die trekken zich vaak niks aan van de opinie van recensenten. En nog
erger: zij zijn daarom niet per se dommer dan de recensenten, al zien en zagen
laatstgenoemden dat anders.
De manier waarop het publiek in dit proefschrift aan het ‘woord’ komt, blijft
indirect: via de kijkcijfers (‘stemmen met de voeten’) en via eventuele discrepanties
tussen die cijfers en de opinies van recensenten. Kijkcijfers is daarom een proefschrift
om grondig en aandachtig te bestuderen, ook al omdat het een schat aan verspreide
informatie samenbrengt die het reilen en zeilen van de Amsterdamse Schouwburg
kleur en contouren geeft.
ANNA DE HAAS
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[Nummer 4/5]
Redactioneel
Al weken voor de vakantie begint, als het weer nog zijn best doet de gedachte aan
warme zomeravonden verre van ons te houden, liggen ze opgetast: de vakantieboeken.
Snel gemaakte bloemlezingen met instant literatuur. Korte verhalen maar vooral
fragmenten. De literatuur in hapklare brokken, voorzien van een smakelijke
verpakking: Griekenland: reisverhalen, Reizigers. De Leste Nederlandse en Vlaamse
reisverhalen, en Back pack. Verhalen voor en door hack packers. Ze behoren tot de
categorie van het moederdagboek (de mooiste gedichten voor de liefste moeder) en
het winterboek (hete verhalen voor koude nachten). Ze zijn goed bruikbaar als cadeau
en makkelijk voor wie vijf minuten voor vertrek plots bedenkt dat er nog iets te lezen
mee moet. Titel en omslag zijn veelbelovend, al laten ze weinig aan de verbeelding
over: what you see is what you get.
Ik vraag me altijd af wie zulke boeken leest. Wie ze koopt is duidelijk: bijna
iedereen. De stapels zouden anders niet zo snel slinken. Ook ik laat me soms verleiden.
Maar is dit wat wij het liefst lezen? Na twee of drie korte stukken slaat bij mij de
verveling toe: ze zijn al te vaak gekozen vanwege de anekdote, niet vanwege de
verbeelding. Nee, de vakantie is een tijd voor dikke en trage boeken. Voor onmodieuze
boeken ook - weer eens een nog nooit gelezen Vestdijk - en op zijn tijd voor moeilijke
boeken. Misschien moest ik Finnegans Wake maar eens uit de kast halen.
Johan Oosterman
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[Nieuws]
Leesclub voor late luisteraars
De leesclub is in. Een boek is een leuk ding om het over te hebben, dus zoeken lezers
elkaar op. Niet alleen lijfelijk: ook op internet zijn diverse leesgroepen actief. En
vanaf zondag 6 juli start KRO's Leesclub op radio 1. KRO's Leesclub is volgens de
makers een programma dat ‘écht voor lezers is.’ De titels die in de negen uitzendingen
worden besproken, zijn dan ook gekozen uit een lijst met bestverkochte titels. Zo
staat naast Sleuteloog van Hella Haasse ook Baantjer op het programma.
Lezers die zelf willen meepraten over de boeken, moeten op internet zijn:
www.deleesclub.kro.nl. Luisteren is voor avondmensen, want het programma begint
pas om middernacht. Zó populair is lezen toch ook weer niet. [SK]

Overzichtstentoonstelling Theun de Vries in Letterkundig Museum
Met zijn zesennegentig jaar klimt hij nog steeds met enige regelmaat in de pen om
iets te melden op het vlak van letteren of maatschappij. Theun de Vries geldt niet
voor niets als één van Nederlands meest productieve en veelzijdige auteurs. Daarom
wijdt het Letterkundig Museum deze zomer van 28 juni tot en met 7 september een
overzichtstentoonstelling aan zijn leven en werk, onder de titel Vervolg je weg en
laat de lui maar dazen!
Aan de hand van brieven, manuscripten, foto's en andere documenten van of over
De Vries wil het museum een beeld geven van deze schrijver, die bijna de hele
twintigste eeuw bewust en betrokken heeft beleefd. Daarbij komen ook zijn contacten
met tijdgenoten als Vestdijk, Marsman, Nijhoff en Bloem aan bod.
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Theun de Vries. Collectie Letterkundig Museum

Vanaf 1925 publiceerde De Vries meer dan 150 romans, verhalen, poëziebundels,
essays, studies, reisreportages, biografieën, toneelstukken en hoorspelen. Voor zijn
letterkundige oeuvre werd hij in 1962 bekroond met de P.C. Hooftprijs. [SK]

Kleine uitgever in de slag met Bibliotheekdienst
Verboden toegang voor onbevoegden heet de nieuwe dichtbundel van Wijnand
Steemers. Een veelzeggende titel, die een onbedoelde bijbetekenis kreeg toen de
bundel onlangs werd uitgesloten van verwerking door de Nederlandse Bibliotheek
Dienst (NBD). Steemers heeft de publicatie zelf verzorgd; hij is behalve dichter
namelijk ook zelfstandig uitgever. En in die hoedanigheid voelt hij zich door de NBD
tekortgedaan.
De NBD houdt bibliotheken op de hoogte van het actuele aanbod van uitgevers.
Dat doet zij door de boeken te voorzien van een zeer beknopte bespreking, gemaakt
door een groot aantal anonieme en onafhankelijke recensenten, waarvan Wijnand
Steemers er zelf één was. Naar aanleiding van de correspondentie over zijn bundel
zegde hij in april zijn medewerking op.
De NBD selecteert uit een aanbod van zo'n dertigduizend titels jaarlijks
vijftienduizend titels voor bespreking. Daarbij wordt onder meer gekeken naar het
aankoopgedrag van de bibliotheken. Maar volgens Wijnand Steemers geeft de NBD
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in haar selectie bovendien de voorkeur aan gevestigde uitgevers. ‘Dan geldt dus het
recht van de sterkste.’
Alfred Scheepers, secretaris van de Vereniging van Zelfstandige Uitgevers, kent
het verschijnsel uit eigen ervaring. ‘Ik stuur ook af en toe iets op wat niet in de
aanschaf-informatie wordt verwerkt. Ik geloof ook wel

dat dat kleine uitgevers vaker overkomt. Maar ik denk dan: volgende keer opnieuw
proberen.’
Bij de uitgeverijen Querido en Bert Bakker kan men zich inderdaad niet heugen
dat dichtbundels geweigerd werden, ook niet van minder bekende dichters. En uitgever
Joost Nijsen bracht kort geleden in zijn column op de site van Podium nog hulde aan
de NBD. Hij is werd dan ook nimmer teleurgesteld in de behandeling: ‘Wij sturen
álles naar NBD. Er is nog nooit een boek niet besproken.’ Nijsen constateert wel dat
titels in genres als poëzie en Neerlandistiek soms extreem laag ingekocht worden.
‘Dat is spijtig,’ vindt hij, ‘want er wonen verspreid over ons land toch nog wel honderd
intellectuelen?’
Volgens José van Bethlehem van de NBD heeft de grootte van de uitgever er niets
mee te maken. ‘Wij verwerken ook uitgaven in eigen beheer’, zegt ze. ‘Maar het
moet wel geschikt zijn voor een gemiddelde openbare bibliotheek.’
Inmiddels heeft Wijnand Steemers zich weer aangemeld als recensent. ‘Ik heb het
er met collega-uitgevers over gehad,’ verklaart hij. ‘Er werd gezegd: zo verdwijnen
alle goede recensenten. Dat moet natuurlijk niet gebeuren.’ [SK]
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Nieuwe media leiden naar oude druk
‘In De werken van Gerbrand Adriaensz. Bredero uit 1981 wordt hij genoemd: een
druk uit 1612 van het vierde, vijfde, zesde en zevende deel van de Tragische Historiën,
met gedichten van Bredero. Die kennen we uit een druk van meer dan dertig jaar
later. Maar dat er van de eerste druk nog iets over was, was nog niet bekend.’
Piet Verkruijsse, docent Historische Letterkunde en Boekwetenschap aan de

Titelpagina van de De Tragische of claechlijcke Historien

Universiteit van Amsterdam, ontdekte via de World Cat van het Online Computer
Library Center dat in een bibliotheek in het Zweedse Linköping zich een exemplaar
van het vierde deel uit 1612 bevindt. Hij deed die ontdekking tijdens een module
Hulpwetenschappen voor studenten Nederlandse letterkunde en Boekwetenschap,
gewijd aan de relatief onbekende Amsterdamse drukker Comelis Fransz.
Het gaat om een vertaling via het Frans van de Italiaanse Novelle van Matteo
Bandello. De eerste drie delen waren rond 1600 al in Nederlandse vertaling
verschenen. Reinier Telle, vertaler van deel vier tot en met zeven, vroeg zijn vriend
Bredero de oorspronkelijke poëtische intermezzi opnieuw te berijmen.
Nadat uit de internationale catalogus was gebleken dat men in Zweden over een
exemplaar van dit boekje beschikte, wachtte Verkruijsse nog wel een onaangename
verrassing bij het raadplegen van de site van de openbare bibliotheek in Linköping.
‘Ongeveer het eerste wat je op je scherm krijgt, is het verhaal over de brand in 1996,
waarbij de bibliotheek afbrandde en de halve collectie werd verwoest.’ Bij navraag
bleek dit boek gelukkig gespaard.
Het boek wordt momenteel in Zweden met budget van het Instituut voor Cultuur
en Geschiedenis gedigitaliseerd, zodat het beschikbaar is voor onderzoek. ‘Ik mocht
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Een pagina uit De Tragische of claechlijcke Historien

kiezen,’ zegt Verkruijsse: ‘zelf gaan kijken, of het geld gebruiken voor digitalisering.
Een boek vasthouden is natuurlijk het leukste, maar een digitaal bestand kun je nog
eens naslaan.’ Verzenden was er niet bij, ook al leek dat aanvankelijk geen probleem
te zijn. ‘Maar toen ze daar ook doorkregen dat het een unicum was, werd men ineens
een stuk voorzichtiger.’
Op basis van een aantal scans die hem zijn gestuurd, vermoedt Piet Verkruijsse
al dat het boek niet compleet is. Naar verwachting kan hij deze zomer het complete
digitale bestand aan een nader onderzoek onderwerpen. [SK]

Vlaanderen Feest! met poëzie
Op 11 juli is de Guldensporenslag 701 jaar oud en viert Vlaanderen feest. Dit jaar
hebben de festiviteiten voor het eerst een thema meegekregen: poëzie. Wat vele
Vlaamse gemeenten inspireert tot het organiseren van allerlei dichterlijke activiteiten
in de feestweek van 4 tot 11 juli.
De avond van 10 juli is tot Poëzienacht uitgeroepen door de Vlaamse
Museumvereniging. Die greep vorig jaar al de gelegenheid aan om een Nacht van
de Musea te organiseren aan de vooravond van de nationale feestdag. Opnieuw zijn
zo'n vijftien musea in elf Vlaamse steden tot middernacht geopend voor publiek.
Dichters zullen er de poëzie van de tentoongestelde objecten benadrukken door
spontaan ingezette voordrachten. Vlaamse en Nederlandse stadsdichters maken een
ronde langs drie Gentse musea; in het Stedelijk Museum van Aalst bereidt men een
‘totaalspektakel’ rond Louis Paul Boon voor; en in het archeologisch museum Ename
in Oudenaarde worden de gedichten van Hadewijch nieuw leven ingeblazen. Op de
Grote Markt in Brussel is de volgende dag een groot feest met poëzie en muziek.
Tijdens de zomermaanden zijn er in België en Nederland diverse festivals waarin
literatuur een centrale plaats heeft. Op de volgende pagina's een overzicht. [SK]
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Woord en spelen Literaire festivals in Nederland, België
en...Indonesië
Deze zomer eens lekker op vakantie in eigen taal? Tien literatuurfestivals beloven
een aangenaam verblijf in het land der letteren. Hieronder slechts een voorproefje;
gebruik de weblinks (te klikken via www.literatuuronline.nl) voor praktische en
actuele informatie.

Watou, 5 juli-7 september
Poëziezomer Watou
Aan Eva Gerlach ontleent de 23e poëziezomer in Watou haar motto ‘Opzij van het
kijken’. Bij het tatoeëren van zijn biggen had beeldend kunstenaar Wim Delvoye
ook liever gewild dat men even opzij had gekeken. Delvoye, die al eerder getatoeëerde
varkens als levend kunstobject presenteerde, had speciaal voor Watou de blanke
zwijnshuid met poëzie willen vullen. Maar jammer voor hem: de
dierenrechtenactivisten van Gaia maakten stampei. Zodoende scharrelen er deze
zomer geen gekrulstaarte strofen door Watou's vette weiden.
Wat is er wel? Het afgelegen kunstenaarsdorpje Watou biedt elke zomer weer een
bijzonder samenspel van poëzie en beeldende kunst. Vijfentwintig kunstenaars en
vijfendertig dichters hebben de taak gekregen Watou opnieuw uit te vinden, en de
bezoeker ontdekt mee. Op zes zondagen in augustus en september is een aantal
dichters in persoon aanwezig, waaronder Gerrit Komrij, Hugo Claus, Jozef
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Watou: het Hugo Claus-monument door Roger Raveel. Foto: Sabine Allemeersch

Deleu en Rutger Kopland.
Watou is met het openbaar vervoer te bereiken via station Poperinge.
WWW.POEZIEZOMERSWATOU.BE

Beauvoorde, juli-augustus
Beauvoords Poëziefestival
Het Belgische dorpje Beauvoorde ververst in juli haar poëtische tooi. Dit seizoen
zullen gedichten van Miriam van Hee op panelen verspreid door het dorp staan. Op
zondag 3 augustus maakt een poëziewandeling langs de gedichten, met commentaar
en muzikale begeleiding, deel uit van Beauvoordes cultuurdag. Lezingen over poëzie
worden op de dinsdagavonden 29 juli, 5 en 12 augustus verzorgd in de Poëzieschuur
en de Wulveringemkerk.
WWW.BEAUVOORDE.BE

Belgische kuststrook, 19 juli-21 augustus
Literaal
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Aan de Belgische Noordzeestranden is een beetje gedachteloos zonnebaden er deze
zomer niet meer bij. Alsof het kunstoffensief 2003 Beaufort nog niet genoeg beroering
brengt, loopt de strandrecreant dit jaar ook nog eens grote kans op een literaire
confrontatie. De Antwerpse stichting Behoud de Begeerte wil met het project Literaal
‘over de hele kuststrook het goudpoeder van de literatuur uitstrooien’. Daartoe worden
bijvoorbeeld Lekkere Boekenventers ingeschakeld, die hun waar op het strand aan
de man zullen brengen. Ook diverse avondlijke manifestaties met Vlaamse poëten
en een marathonlezing van Hemingways The old man and the sea zullen aan het
strandleven een literair zweem verlenen. Het aanbrengen van teksten in de openbare
ruimte moet de literatuur een blijvende plek in het straatbeeld bezorgen.
WWW.LITERAAL.BE

Mowaffk Al-Sawad met zoon Habyl in de Prinsentuin. Foto: Anton Scheepstra

Groningen, 24-26 juli
Dichters in de Prinsentuin
Een ‘literair botanisch festival’ noemt de organiserende stichting Poëziemarathon
zelf dit Groningse zomerfeest. Tussen het lover van de Prinsentuin kunnen bezoekers
genieten van poëzie, muziek en beeldende kunst. Maar wie de Prinsentuin nog niet
wist te vinden, loopt gedurende het festival grote kans ook in de Groningse binnenstad
een dichter-in-actie tegen het lijf te lopen. Het driedaagse festival sluit op zaterdag
26 juli af met een multimediafeest in het Stadspark, waarvoor dichter-dj Jules Deelder
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zijn hele collectie jazzplaten te voorschijn haalt. Het festival breidt zich voor het
eerst uit naar de andere noordelijke provincies: dit jaar zal een reizend gezelschap
van dichters, muzikanten en beeldend kunstenaars in Leeuwarden (De Koperen Tuin)
en Emmen (dierentuin) een aan de locatie aangepast programma brengen.
WWW.GEOCITIES.COM/PRINSENTUIN
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Deventer, 2 augustus
't Tuinfeest
Aan de vooravond van ‘de grootste boekenmarkt van Europa’ (meer dan 850 kramen!),
wordt op zaterdag 2 augustus vanaf 16.00 uur in de tuinen rondom het theater
Bouwkunde een feest der poëzie aangericht. Om vast in de stemming te komen.
WWW.THEATERBOUWKUNDE.NL/TUINFEEST.HTM OF
WWW.VVVDEVENTER.NL/EVENEMENTENBOEKENMARKT.HTM

Nieuw-beijerland, 22-31 augustus
Bram Roza Festival / Dichter bij de molen
Begin 2001 overleed dichter en beeldend kunstenaar Bram Roza, maar het festival
dat hij jaarlijks in de Hoeksche Waard organiseerde, leeft voort. In het gorslandschap
langs de rivier het Spui wordt tijdelijk een beeldenpark ingericht, dat op 22 augustus
wordt geopend. Op 29 augustus is het woord aan de dichters, die op een buitenpodium
aan de voet van de historische korenmolen De Swaen optreden tegen de achtergrond
van ditzelfde poëtische landschap. IJs en weder diendende, uiteraard; anders biedt
de Graanschuur onderdak.
WWW.DICHTERBIJDEMOLEN.NL

Jakarta, Solo, Denpasar (indonesië), 28-31 augustus
Winternachten
Het jaarlijkse Haagse festival Winternachten, met een focus op literatuur uit de
‘verwantschapslanden’ Indonesië, Zuid-Afrika, Suriname en de Antillen, ging met
een Indonesische editie in 2001 voor de eerste

Winternachten 2001 in Indonesië, Mustafa Stitou. Foto: Serge Ligtenberg
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Tom Lanoye op GDMW 2002, Rotterdam. Foto: SiR 2002/Fred Ernst

maal overzee. Deze zomer reist een literaire afvaardiging opnieuw naar Indonesië
om deel te nemen aan het internationaal literatuurfestival in Jakarta en een korte
tournee over de eilanden te maken.
WWW.WINTERNACHTEN.NL

Antwerpen, 21 september
Zuiderzinnen
Voor de vierde maal is ‘het Zuid’ van Antwerpen een dag lang toneel voor het Woord
in vele verschijningsvormen. Twintig podia bieden van 12 tot 21 uur een doorlopend
programma, dat tegen de spotprijs van 5 euro toegankelijk is. Voor enkele kleine
locaties wordt het misschien dringen, maar zelfs als alles vol is, zijn er altijd nog de
buitenpodia. Dit jaar heeft Zuider Zinnen het thema ‘dead poets society’ meegekregen.
Dat belooft veel eerbetoon aan dode helden.
WWW.ZUIDERZINNEN.BE

Rotterdam, 25-27 september
GDMW (Geen Daden Maar Woorden)
Dit festival voor de nieuwe letteren in de Rotterdamse Schouwburg combineert ‘dans
& poëzie, toneel & film, muziek & proza, cartoons & raps’. Literaire cross-over dus,
maar dat soort belegen termen mogen we van de organisatie niet gebruiken. Dan nog
maar een paar voorbeelden: gedichten van Tjitkse Jansen met dans van Conny Janssen
Danst en animatie van Sander Alt naar poëzie van Menno Wigman. Sinds twee jaar
is ook de MC Battle niet meer weg te denken uit het programma. Verder optredens
van Maarten van Roozendaal, Eboman, Kamagurka & Herr Seele en Wim de Bie.
Na het innemen van zo'n overdosis nieuwe letteren wil je nog maar één ding: geen
woorden, maar dansen! En ook daar zorgt GDMW voor.
WWW.PASSIONATE.NL/GDMW
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Den haag, 27-28 september
Dichter aan huis
Na het prozafestival Verhaal halen afgelopen april pakt de organisatie in september
de poëzie weer op. Vijftig woonkamers en ateliers in statig Den Haag vormen een
intiem decor voor evenzoveel Nederlandse en Vlaamse dichters.
WWW.DICHTERAANHUIS.NL
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De sprong van Van Schaffelaar De schaapherder van Oltmans en de
wording van een heldenverhaal
Jan van Schaffelaar sprong op 16 juli 1482 van de toren in Barneveld. Een kleine
episode in de Hoekse en Kabeljauwse twisten groeide uit tot een voorbeeldige daad
van vaderlandsliefde. De gebeurtenis inspireerde Jan Frederik Oltmans tot zijn
historische roman De schaapherder (1838). Antheun Janse analyseert Oltmans' visie
op de beroemdste sprong uit de vaderlandse geschiedenis. Een voorpublicatie uit De
sprong van Jan van Schaffelaar. Oorlog en partijstrijd in de late Middeleeuwen, dat
in september verschijnt in de reeks Verloren Verleden.
ANTHEUN JANSE

In de laatste decennia van de achttiende eeuw, toen Jan van Schaffelaar een
vaderlandse held werd, bestond er in de Republiek een grote belangstelling voor
ridder- en roververhalen. In Duitsland en Engeland was de historische avonturenroman
een populair en veelbeoefend genre geworden en via vertalingen in het Nederlands
kreeg men ook in de Republiek die smaak te pakken. De verhalen speelden bijna
zonder uitzondering in de Middeleeuwen, de tijd van zuivere liefde en ongerepte
zeden, van ware trouw en moed, van die merkwaardige mengeling van trots en
eenvoud, wreedheid en tederheid. De populariteit van het genre werd een ware rage
toen in 1824 de Nederlandse vertaling van de ridderroman Ivanhoe van Walter Scott
op de markt verscheen. Binnen enkele jaren werden vrijwel alle boeken van deze
auteur vertaald.

Weelderige verbeelding
Ze vonden niet alleen een geestdriftig onthaal, maar inspireerden ook tot zelfstandig
werk. Eén van de auteurs die zich aan het genre waagden, was Jan Frederik Oltmans
(1806-1854), een welgestelde vrijgezel die zich in zijn historische stofkeuze liet
inspireren door de politieke actualiteit. Als zovele Nederlanders was Oltmans zeer
onder de indruk geraakt van de onzelfzuchtige heldendaad van Van Speyk, de
marineofficier die in 1831 bij Antwerpen zijn schip de lucht in had laten vliegen toen
zijn lading munitie in handen van de Belgische vijand dreigde te vallen. Oltmans'
roman Het slot Loevestein in 1570, verschenen onder pseudoniem in 1834, moet dan
ook als een soort eerbetoon aan Van Speyk beschouwd worden. In dit boek komt het
verhaal voor van Herman de Ruyter, de man die zich tijdens de Tachtigjarige Oorlog
met vriend en vijand opblies om te voorkomen dat hij gevangen genomen zou worden.
Oltmans wijst in de roman expliciet op de parallellie met de daad van Van Speyk.
Ook in zijn tweede roman, De Schaapherder (1838), is de hoofdpersoon iemand
die zichzelf de dood injaagt om een hoger doel te dienen. Dit keer is de verwijzing
naar Van Speyk echter niet expliciet. Het gaat de auteur naar eigen zeggen vooral
om het ‘schetsen van de geest der eeuw’, namelijk de geest van de late Middeleeuwen,
de tijd van Jan van Schaffelaar. Daar-
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Negentiende-eeuws schilderij van de sprong van Jan van Schaffelaar van een onbekende schilder die
zich duidelijk heeft laten inspireren door De schaapherder van J.F. Oltmans. Rechts zijn de
schaapherder en Frank afgebeeld. Museum Nairac, Barneveld
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bij toont Oltmans zich een waardig navolger van Walter Scott. Zijn kracht ligt vooral
in de ‘dichterlijke gloed en weelderige verbeelding’, de beschrijving van de ‘couleur
locale’. De lezer wordt verplaatst in een werkelijkheid die in uitvoerige en
gedetailleerde beschrijvingen van gebouwen, voorwerpen en landschappen wordt
geschilderd. Ook in de gebruikte motieven wordt Scott nagevolgd.
Het centrale thema van het boek is de vijandschap tussen Jan van Schaffelaar en
de gefingeerde Perrol met de Rode Hand. Jan wordt voorgesteld als een ridder in
dienst van de bisschop van Utrecht, Perrol als een huurling die overgelopen is van
de bisschop naar de Hoeken. Perrol koestert een diepe haat tegen Jan. Hij probeert
daarom Jans verloofde te verleiden, Maria, de dochter van een wapensmid uit het
Hoekse Amersfoort. Maria wijst Perrol resoluut af. In de loop van het verhaal vat zij
liefde op voor een andere hoofdrolspeler, Jans knecht en vertrouweling Frank. Deze
Frank was opgevoed door een mysterieuze schaapherder. Uiteindelijk blijkt Frank
een bastaard van de Utrechtse bisschop te zijn, verwekt bij de dochter van de
schaapherder. De schaapherder, die steeds onverwachts verschijnt en een
voorspellende geest bezit, is een personage die het hele verhaal door de ‘draden van
de handeling’ in handen blijft houden. Ook daarin toont Oltmans zich een leerling
van Scott.
Voor de ‘couleur locale’ van De schaapherder heeft Oltmans dankbaar gebruik
gemaakt van de Utrechtse kroniek (de oudste bron, uit 1483 daterend, waarin over
de sprong wordt verhaald). Regelmatig geeft hij een korte historische situatieschets.
Enkele gebeurtenissen worden breed uitgemeten. Vooral de strijd rond Eemnes in
december 1481 krijgt veel aandacht. De beschrijving daarvan geldt nog steeds als
een van de kleurrijkste schilderingen van de middeleeuwse oorlogvoering in de
Nederlanden. Dat wil echter niet zeggen dat de roman een historisch betrouwbaar
beeld schetst. Oltmans maakt zich, opnieuw in het spoor van Walter Scott, schuldig
aan een romantische vertekening, die vooral blijkt uit de stereotiepe tekening van de
hoofdpersonen.

J.W. Kaiser (1813-1900), Jan van Schaffelaar, Atlas van Stolk, Rotterdam

De huurling en de ridder
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Jan van Schaffelaar is lang, breedgeschouderd, welgevormd, ernstig en
vertrouwenwekkend. Hij is een edelman, die tegelijk respectvol optreedt tegen zijn
aanstaande schoonouders, eenvoudige burgers. Hij gedraagt zich tegenover zijn
verloofde rustig, trouw en beheerst. Maria is uitzonderlijk mooi en bijzonder
schroomvallig, zoals het in romantische verhalen hoort. Dat zij geen edelvrouw maar
een burgermeisje is, kunnen we beschouwen als een typisch Nederlands trekje in
deze scottiaanse roman. Perrol is de incarnatie van al wat slecht is. Hij was op het
eerste gezicht een aantrekkelijke verschijning, maar hij slaagde er niet in de lage
driften in hem te beheersen, zoals op bepaalde momenten nadrukkelijk bleek:
Wanneer de toorn in hem opwelde, dan was zijn gelaat zoo afschuwelijk,
zoo vreesselijk, dan (...) zag men Perrol met de Roode hand in zijn ware
gedaante, dan was elk zijner woorden eene akelige Godslastering, elk
zijner daden eene gruwelijke misdaad.
Perrol en Van Schaffelaar zijn vertegenwoordigers van twee tegengestelde typen:
de huurling en de ridder. In het gedrag van Jan van Schaffelaar komen we alle
kenmerken van het romantische ridderideaal tegen. Jan is niet alleen moedig en sterk,
bijna onoverwinnelijk in de strijd, maar ook zeer hoffelijk, beheerst, trouw, eerlijk
en nobel. In een tweegevecht verslaat hij Perrol, maar hij doodt hem niet. Perrol
daarentegen is de incarnatie van het kwaad. Hij is een overloper, die met zijn leger
van niets en niemand ontziende huurlingen nu eens deze, dan weer die diende.
Oltmans laat Van Schaffelaar een lange tirade houden tegen dit soort mensen:
Maar er zijn menschen - zijn zij het? zij hebben er ten minste de gedaante
van - die nu den eenen heer, dan den anderen, nu deze, dan gene zaak
voorstaan, altijd rooven, moorden, zwelgen en bloed storten, meer dan
noodig is, meer dan men verlangt; waarom? Omdat zij leven in het bloed;
zij plassen er met genoegen in; het is hun element; het woord vrede is hun
onbekend, het woord verdrag, daarmee spotten zij (...) Die ondieren, die
geen onderscheid kennen tusschen de maagden des Heeren, en de
ongelukkige wezens die hen vervolgen met haar liefkozingen; die de dochter
onteeren in de armen der moeder, en de vrouw onder het oog van den
man; die halve duivels, wier eenige lust zwelgerij en ontucht is (...)
Perrol is iemand die laaghartige methoden hanteert, die tegenstanders in een ongelijk
duel doodt, die zwelgt in wreedheid en onkuisheid, die onnodig bloed vergiet, geen
enkele consideratie heeft met gewone boeren en burgers en die zelfs in het contact
met edelen niet te vertrouwen is.
De tegenstelling met de hoofs-ridderlijke Jan van Schaffelaar komt tot een
dramatisch hoogtepunt tijdens het beleg van de toren van Barneveld. Als Van
Schaffelaar en zijn mannen in Barneveld overnachten, worden zij verraderlijk
overvallen door Perrol en diens Zwarte bende. Van Schaffelaar kan zich met zijn
mannen nog verschansen in de kerk. Zij trekken zich terug op de toren, waar zij door
Perrol worden uitgerookt. De situatie is onhoudbaar en Van Schaffelaar, gekleed in
een blank harnas en met een witte vederdos op het hoofd, begint te onderhandelen.
Hij stelt voor een tweekamp te houden in Utrecht, waar hij zal verschijnen op zijn
erewoord

Literatuur. Jaargang 20

10

Titelpagina van deel 1 van J.F. Oltmans, De schaapherder (1838), gepubliceerd onder pseudoniem J.
van den Hage, Universiteitsbibliotheek Utrecht

als edelman. Perrol, vol van satanische wraakgevoelens en lelijk van haat, slaat het
aanbod af. Hij wil Van Schaffelaar een vernederende dood doen sterven. Zelfs als
Jan aanbiedt zich over te geven, in ruil voor een vrijgeleide voor zijn vrienden, gaat
Perrol daar niet op in. Hij gunt Jan geen heldendood. In plaats daarvan probeert hij
diens vrienden op de toren ertoe te bewegen hem naar beneden te gooien in ruil voor
hun leven. Aan deze smadelijke dood willen de vrienden echter niet meewerken. Zij
vechten zich liever dood. De stemming boven op de toren is ernstig. Men beseft dat
het einde nadert. Vooral Frank, Jans vertrouweling en vriend, toont zich neerslachtig.
Dan neemt Jan zelf resoluut een besluit. Hij klimt de trap op naar de bovenste omgang
van de toren.
Zijn ruiters zagen elkander aan; maar Frank hield alleen het oog naar
boven gewend; hij zag den aanvoerder op den omgang komen, en naar
de voorste zijde van den toren gaan; hij zag hoe hij het schild, dat aan
een riem hing, losmaakte, met de hand over de kleuren van het wapen
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streek en het voorts om den hals hing. Toen zag zijn vriend naar hem en
knikte hem vriendelijk toe. Frank schepte weer adem; maar daar richtte
Van Schaffelaar zich op; zijn oog was vol edele geestdrift, terwijl het over
zijn ruiters ging; zijn stem was aangedaan, maar vol vuur: hij riep:
‘Mannen, ik wil u in geen last brengen, ik moet toch eenmaal sterven!’ en
wenkte hun zijn laatste vaarwel toe.
‘O God, Van Schaffelaar!’ gilde Frank, en snelde naar boven; de ruiters
volgden hem, zoo machteloos als zij waren; doch zij konden geen woord
uitbrengen. Toen Frank bijna boven aan de trap was, zag hij hoe zijn
vriend op de borstwering van den omgang stond. De zon deed die gladde
wapenrusting schitteren; de witte vederbos werd door den wind licht
bewogen, en het wapenschild hing op zijn rug. Het hoofd fier opgeheven
stond hij daar, als een metalen standbeeld van den edelsten vorm; toen
zette hij de handen in de zijden, en riep luid en vol moed: ‘Hier hebt gij
Jan van Schaffelaar!’ - en sprong van den toren...
De vrienden blijven verslagen achter op de toren. Beneden ontstaat een worsteling
tussen Perrol en Jan van Schaffelaar, die wel zwaargewond, maar niet dood is. Jan
weet Perrol een wond toe te brengen, maar moet in deze ongelijke strijd toch het
onderspit delven. De huurling wint het gevecht, maar de morele overwinnaar is
uiteraard de ridder, wiens liefde voor zijn vrienden tot het uiterste ging.

Held van vaderlandse bodem
Behalve de idealisering van de middeleeuwse ridder bevat De schaapherder nog tal
van andere romantische motieven. Frank, Van Schaffelaars vriend, is een bleke,
melancholieke jongeling. De tragische liefde is overvloedig aanwezig: een bij vlagen
waanzinnige jonkvrouw Ada bekent haar liefde aan Frank, ook Maria wordt ondanks
zichzelf verliefd op Frank, maar juist als hun relatie kansrijk lijkt te zijn, verstoort
de bisschop de romance. De heks van de Hunnenberg en de schaapherder zelf staan
garant voor het mysterieuze element dat in romantische avonturenromans een vaste
plaats heeft.
In De Schaapherder herkennen we ook weer het ‘vaderlandse’ motief, de trots op
helden van eigen bodem. Heel duidelijk komt dat uit in een passage naar aanleiding
van het harnas van Jan van Schaffelaar, dat bij zijn val gedeukt raakte. De auteur
grijpt dit aan om een kritische beschouwing te geven over de Nederlandse omgang
met het erfgoed van de vaderlandse helden:
De lezer, die het geduld heeft, om tot hiertoe dit verhaal te lezen, geloove
niet, dat Jan von Schaffelaar geen voornaam krijgsman, of meester Wouter
geen kundig wapensmid was, omdat het harnas, dat de laatste
vervaardigde, en de eerste eenmaal droeg, niet bewaard is gebleven, want
onze voorouders waren even zorgeloos als wij met de wapenrustingen van
hun helden, om niet meer te zeggen, en wij hebben geen museum van
wapenen. Wat nog bestaat van hun wapendos, waarin zoovelen voor hun
vaderland stierven, wat niet bij het pond verkocht is of door
onachtzaamheid verloren is gegaan, verroest hier of daar op de zolders
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van een stadsgebouw. Het is waar, een paar harnassen zijn aan deze
algemeene verdelging ontkomen; maar zij kunnen het verlangen van den
hoogachter van alles, wat het voorgeslacht betreft, niet voldoen; doch er
zijn er weinig meer dan twee: het is alsof zij
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gedoemd zijn, om in het voorvertrek hun opwachting te maken bij de
uitheemsche zeldzaamheden. Men heeft ze een plaats gegund; zij kostten
ook niet veel, zij waren voor het nemen; kon men minder doen, terwijl men
duizenden gaf voor het kostbare poppengoed? Het is waar, de tronie van
een mandarijn of van een anderen afgod is lachwekkender dan die oude
wapenen; het verguldsel, de zijde en het keurige vernis zijn bevalliger om
te zien dan die half verroeste en stroeven wapenrustingen; toch zie ik ze
liever.
Ook in De schaapherder vinden we dus weer die oproep het eigen verleden te
waarderen naast alles wat het buitenland te bieden had. Jan van Schaffelaar was een
held, wat meer was, een held van vaderlandse bodem. En die dient men in ere te
houden. Oltmans' Schaapherder heeft in belangrijke mate bijgedragen tot de blijvende
waardering voor de held uit de Utrechtse oorlog. Bij de dood van de auteur in 1852
werd zijn Schaapherder genoemd als zijn beste boek en zelfs als de beste historische
avonturenroman van de eeuw. Het boek gaf Jan van Schaffelaar een vaste plaats in
de vaderlandse heldengalerij. Zijn naam en heldendaad kregen ‘nationale’ bekendheid
in brede lagen van de bevolking.
BOVENSTAANDE TEKST IS AFKOMSTIG UIT HOOFDSTUK 5: ‘EEN VADERLANDSE
HELD' VAN ANTHEUN JANSE, DE SPRONG VAN JAN VAN SCHAFFELAAR. OORLOG EN
PARTIJSTRIJD IN DE LATE MIDDELEEUWEN, IN SEPTEMBER TE VERSCHIJNEN BIJ
UITGEVERIJ VERLOREN TE HILVERSUM. HET IS DEEL 21 IN DE REEKS VERLOREN
VERLEDEN, EEN INITIATIEF VAN DE HISTORICA ELS KLOEK. DE REEKS BESTAAT UIT
KLEINE, RIJK GEÏLLUSTREERDE BOEKJES WAARIN SPRAAKMAKENDE GEBEURTENISSEN
UIT DE VADERLANDSE GESCHIEDENIS WORDEN BESCHREVEN. EERDERE BOEKJES
GINGEN OVER BIJVOORBEELD ‘EEN HUISHOUDEN VAN JAN STEEN’, ‘PRATEN ALS
BRUGMAN’, ‘DE HONGERWINTER’, ‘754: BONIFATIUS BIJ DOKKUM VERMOORD’ EN
‘1600: SLAG BIJ NIEUWPOORT’. TEGELIJK MET DE SPRONG...VERSCHIJNT EEN DEEL
OVER HET KINDERWETJE VAN VAN HOUTEN, GESCHREVEN DOOR WILLEMIEN
SCHENKEVELD. MUSEUM NAIRAC IN BARNEVELD HEEFT EEN AFDELING GEWIJD AAN
JAN VAN SCHAFFELAAR.

Uitgeverij

Humor
De mens lijkt misschien wel een beschaafd wezen, maar van Norbert Elias hebben
we meegekregen dat dit een flinterdun laagje aangeleerd gedrag is. En zo lijkt dan
misschien het auteursrecht voor ons, nu, een uitgemaakte zaak, rechtvaardig en juist,
maar daar dachten respectabele burgers in de negentiende eeuw anders over. Hoezo
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auteursrecht? Het ontwerpen van een echte Auteurswet was destijds een heet hangijzer
omdat veel mensen domweg niet geloofden in auteursrecht-op-taal: ‘auteurs zijn
toch zeker allemaal plagiatoren: ze jatten uit het woordenboek!’ De redenering is in
haar logica absurd, maar blijft toch hangen. Taal is van niemand in het bijzonder,
maar hoe zit dat met een metafoor, met rangschikking van beelden, met thema's? Als
ik morgen een roman schrijf over mijn saaie jeugd, over ouders die met Oud en
Nieuw braaf een fles appel-bessenwijn openmaakten, terwijl ik mij ondertussen
obsessief bezighield met de beginnende kaalheid van mijn broer, ga ik dan te ver?
Volgens de Nederlandse wet is strikt genomen de vorm (de stijl, woordkeus,
opeenvolging van zinnen) van een literair werk beschermd, niet de inhoud. Maar ja,
vorm en inhoud zijn één, hebben we van de Tachtigers geleerd, dus zo makkelijk is
het onderscheid niet te maken. De intrige van een roman is vaak niet origineel. Denk
bijvoorbeeld aan zovele romans over een man die na een ongelukkig huwelijk zijn
vrouw doodt, zoals in Svevo's Bekentenissen van Zeno en Emants' Een nagelaten
bekentenis. En ik herinner me dat er kort geleden een spannend boek verscheen van
Peter de Zwaan, Het alibi-bureau (2000) over een handige jongen die in ‘alibi's’
handelde. Het leek wel erg op H.J. Hoflands vermakelijke roman De alibicentrale,
inderdaad: ook over een handige jongen die in alibi's handelde. De Zwaans boek
won een Gouden Strop, en er werd in de pers over deze overeenkomst niets meer
vernomen. Men spreekt van cryptomnesie als iemand een ooit gelezen en bewonderd
boek onbewust verwerkt heeft in zijn eigen pennenvrucht. Zo zal het wel gegaan
zijn. Cryptomnesie, plagiaat of bewerking, of hoe je het noemen wilt, komt in de
literatuur zo vaak voor, dat Hans van Straten er een 143 bladzijden tellend boek over
kon schrijven, propvol opmerkelijke voorbeelden, keurig gerangschikt naar
verschillende varianten. Eén soort noemde hij in zijn Opmars der plagiatoren niet.
Dat is de openlijke plagiaat. Komt niet vaak voor, maar inmiddels kent iedereen in
Nederland er één bij naam: Tanja Grotter en de magische contrabas dat, voor het
eerst in vertaling, in Nederland zou verschijnen. De auteur Dimitri Jemetz had dit
boek voor de Russische markt geschreven met - hij gaf het eerlijk toe - Harry Potter
en de steen der wijzen voor zijn neus. Volgens de advocaten van J.K. Rowling, de
auteur van Harry Potter, is het daarom een eenvoudig geval van plagiaat, bedoeld
om een graantje van het succes mee te pikken. Vergelijkbaar dus met de bizarre
Chinese nep-Potters, zoals Harry Potter en de panter loopt naar de draak, Harry
Potter en de kristallen vaas en Harry Potter en de gouden schildpad. Maar volgens
de advocaten van Jemetz is Tanja Grotter een parodie, en dat mág. De Nederlandse
rechters oordeelden dat dat niet het geval was, want het was, om kort te gaan, niet
grappig genoeg voor een parodie. Nu ben ik in mijn leven één keer in Rusland
geweest, en heb daar in de bioscoop, stomtoevallig, een Nederlandse film gezien:
‘Amsterdamned’ van Dick Maas. Een spannende film, met bloedstollende
achtervolgingsscènes, waar een Nederlands bioscooppubliek bij zou zitten zweten.
Wat deden de Russen? Ze gierden het uit van de pret - hadden nog nooit zo'n grappige
comedy gezien. Vermoedelijk dachten ze dat het een parodie was. Als ik rechter was,
zou ik niet durven oordelen over wat humor is, zeker niet Russische humor.
LISA KUITERT
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Onderzoek: de Nederlandse letteren in de boekhandel
Hoe is het gesteld met de Nederlandse boekhandel? En vooral: hoe komt de
Nederlandse letterkunde er vanaf? In maart kondigde de Literatuur-redactie een
kwaliteitsonderzoek aan. In de daaropvolgende maanden bezochten we enkele
tientallen boekwinkels: een eerste steekproef.
SASJA KOETSIER

Vorige zomer trokken Geert Mak en Felix Rottenberg door het oosten van het land
om de toestand van de boekhandel in kaart te brengen. Hun relaas begint als volgt:
De tocht begon op een vroege donderdagmorgen in augustus. ‘Wat was
ook alweer die nachtmerrie van George Steiner?’, vroeg een van de twee
reizigers aan zijn metgezel. ‘O ja, dat je over een halve eeuw in een stad
loopt en dat je iemand aanschiet en fluistert: waar is hier een
boekhandelaar? Die je vervolgens door een wirwar van achterafstraatjes
loodst en meewarig op een klein tandje wijst: daar op de hoek, daar woont
nog een boekhandelaar’.
Dit angstwekkende toekomstvisioen laat het eindpunt zien van een ontwikkeling
waarbij boekhandels onder druk van stijgende vastgoedprijzen en slinkende klandizie
de zaak sluiten, of hun brede assortiment versmallen tot een beperkt aanbod van
snelverkopende titels. Het werpt de vraag op, in hoeverre de speciale functie van een
boekhandel in een markteconomie door de overheid moet worden beschermd. Is een
boek een cultuurgoed of een economisch product? Moet een boekhandel niet meer
als een culturele instelling dan als commercieel bedrijf worden behandeld?
De Belgische boekenbranche heeft flink geleden onder de afschaffing van de vaste
boekenprijs in 1984. Het literaire tijdschrift Gierik, dat ons voorging in de
boekhandelstest, telde bij de laatste ronde in 2002 nog maar dertig zelfstandige
boekhandels. Ter vergelijking: in Nederland zijn dat er altijd nog zo'n driehonderd.
Inmiddels heeft de Belgische regering nieuwe wetgeving in voorbereiding. In
Nederland wacht een wetsvoorstel om de vaste boekenprijs te behouden op een advies
van de Raad van State.
De reis van Mak en Rottenberg gaf vooral een hoopgevende blik op wat de
initiatiefrijke boekhandelaar als antwoord op het Steiner-doemscenario nog allemaal
vermag. Maar daar waren de bewuste boekhandels dan ook op geselecteerd door de
voorzitter van de Nederlandse Boekverkopersbond Arie Doeser.
Tijdens de verrassingsbezoeken die Literatuur in de maanden maart en april aflegde,
werden de bezochte plaatsen en boekhandels vaak door het toeval ingegeven, wat
een compleet noch representatief beeld van Nederland oplevert. Het oosten en zuiden
van het land zijn bij deze steekproef bijvoorbeeld slecht vertegenwoordigd. Een
uitstekende boekhandel als Athena's in Groningen is in onze steekproef overgeslagen,
maar in ruil daarvoor lieten we ons in Deventer verrassen door de goed gesorteerde
en mooi ingerichte winkel van Praamstra.

De criteria
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Aanwezige titels Romans en verhalen Allas, De generaal met de zes
vingers - Boon, De Kapellekensbaan - Claus, Het verdriet van België Couperus, Eline Vere - Haasse, Oeroeg - Hemmerechts, Een jaar als (g)een
ander - Hermans, Nooit meer slapen - Van der Jagt, Gstaad - Kuik, De
patriot - Mortier Marcel (of Sluitertijd) - Multatuli, Max Havelaar - Reve,
Nader tot u - Roosenboom, Publieke Werken - Vestdijk, De koperen tuin
- Van den Vos Reynaerde - De Wispelaere, Het verkoolde alfabet Poëzie
Van Alphen, Kleine Gedigten voor Kinderen - Brassinga, Verschiet Gerhardt, Verzamelde gedichten - Nijhoff, Verzamelde gedichten Oosterhof, Wij zagen ons in een kleine groep mensen veranderen - Tentije,
Wat het licht doet - Vasalis, De oude kustlijn - Van Vliet, Gigantische
dagen Non-fictie Büch, De Goethe-industrie - Korsten, Lessen in literatuur
- Mathijsen, De gemaskerde eeuw - Middag, Vrolijk als een vergelijking
- Prick, Van Deyssel-biografie (deel I en II) - Westerman, De
graanrepubliek En verder Service: is het personeel deskundig, behulpzaam
en aardig? - Hoe groot is het assortiment literaire tijdschriften (en is
Literatuur verkrijgbaar)? - Inrichting: bijv. kasthoogte, aanduiding,
verlichting, loop-, sta- en zitruimte? - Is er betrokkenheid bij het
organiseren van eigenzinnige literaire activiteiten? - Beoordelen volgens
de categorieën goed, voldoende, slecht en neutraal, plus een korte
beschrijving van de goede en minder goede kanten van de winkel
De boekhandels worden in ons onderzoek op twee manieren beoordeeld. In de eerste
plaats aan de hand van een lijstje met dertig titels van recente en minder recente
(maar nog leverbare) uitgaven van Nederlandse literatuur. De hierbij behaalde score
is bepalend voor de toekenning van sterren. In de tweede plaats kijken we bij het
bezoek aan de winkel natuurlijk naar de inrichting van de winkel, de indeling van
de boeken, de service van het winkelpersoneel, het assortiment aan literaire
tijdschriften en de betrokkenheid bij literaire
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De sterren
***
Amsterdam, Athenaeum Boekhandel 4 titels ontbreken
Eén nadeel slechts: de zaak is te klein. Je kunt er niet zitten en steeds botsen mensen
tegen je op.
Groningen, Boekhandel Scholtens-Wristers 4 titels ontbreken
Prettig interieur met veel afgescheiden hoekjes, dat geeft een intieme sfeer.
Haarlem, Athenaeum Boekhandel 5 titels ontbreken
Ruime, lichte winkel, geen zitjes, geen koffie, eigenlijk geen mogelijkheid een
boek op een tafel in te kijken. Boeken zijn vaak moeilijk te vinden.
Leeuwarden, De Tille 5 titels ontbreken Hele mooie winkel, je kunt er ook
nog een kop koffie uit een automaat halen en even rustig zitten.
Rotterdam, Donner 5 titels ontbreken Boekhandel die pretendeert de grootste
van Nederland te zijn is goed gesorteerd. Maar eigenlijk verwacht je hier alles:
waarom maar één titel van Couperus, maar één titel van Vestdijk?
**
Amstelveen, Venstra Boekhandel 10 titels ontbreken
Momenteel nog gehuisvest in een veel te klein pand, maar binnenkort driemaal
zo groot: we komen dan zeker opnieuw kijken! Amsterdam, Scheltema 7 titels
ontbreken
Een prima zaak, alleen: te groot. De literair geïnteresseerde lezer raakt buiten adem
als hij op zoek is naar (bijvoorbeeld) een grensgeval tussen fictie en non-fictie.
Amsterdam, VU Boekhandel 9 titels ontbreken
Behoorlijk compleet, alleen bij de poëzie ontbreekt er verrassend veel.

Athenaeum Boekhandel, Amsterdam

Deventer, Praamstra 8 titels ontbreken Prachtige ruime en lichte zaak; een
van de weinige met alle gedichtenbundels: prachtige keuze poëzie!
's-Hertogenbosch, Boekhandel Adr. Heinen 9 titels ontbreken
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De poëzieserre met (de enige) leestafel; participatie in het maandelijkse Literair
Café.
Leeuwarden, Van de Velde 9 titels ontbreken Hier werken mensen met liefde
voor de literatuur: het ontbreken van de gedichten van Nijhoff wordt stante pede met
een bestelling goedgemaakt.
Leiden, Kooyker 10 titels ontbreken Personeel verscholen achter computers,
essays en poëzie wat weggestopt en dus moeilijk te vinden.
Leiden, Van Stockum 9 titels ontbreken Aangename winkel met ruime leestafel
waarop dagelijks alle belangrijke dagbladen vers te lezen zijn; mooie etalages.
Middelburg, De Drvkkerij 9 titels ontbreken
Een aangename lichte winkel met veel hoekjes. De winkel is een trefpunt voor
cultureel Middelburg, er worden avonden georganiseerd, op een eigen podium in de
zaak.
Nijmegen, Dekker Van de Vegt 7 titels ontbreken
Ruime, overzichtelijke winkel; koffiebar centraal in de winkel met kranten en
tijdschriften en lekkere cake en koek.
*
Amsterdam, De Bijenkorf 14 titels ontbreken
Een fijne lederen bank waarin je even met een nog niet gekocht boek kunt
wegzinken; soms veel exemplaren van volstrekt incourante titels: raadselachtig beleid.
Amsterdam, Het Martyrium 15 titels ontbreken
Een volgepropte winkel; afzonderlijke kast voor biografieën, maar de letterkunde
is naar het verdomhoekje verbannen, verstopt onder de uitstaltafel. Een teken van
de tijd.
Amsterdam, Boekhandel Panthéon 12 titels ontbreken
Nijmegen, Boekhandels Roelants (v/h De Oude Mol) 12 titels ontbreken
Prachtig ramsjaanbod, op de website actueel vermeld.
Purmerend, Het Boekeneiland 13 titels ontbreken
Prettige winkel, er zijn titels uit series als de Griffioen, Deltareeks en Nederlandse
klassieken op voorraad; personeel is zeer vriendelijk en terzake kundig.
Rotterdam, Van Gennep 14 titels ontbreken
EEN VOLLEDIG OVERZICHT VAN DE DOOR ONS BEZOCHTE BOEKHANDELS MET EEN
VERANTWOORDING VAN ONZE BEOORDELINGSPUNTEN IS TE VINDEN OP
WWW.LITERATUURONLINE.NL
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activiteiten. Boekhandels die in deze ‘zachte’ categorieën erg goed scoren, krijgen
bij de beoordeling een smiley mee ten teken van onze speciale waardering.
Onder de drieëndertig boekhandels die we in deze eerste steekproef aandeden,
mochten we vijfmaal de topscore van drie sterren uitdelen aan boekhandels waar
hooguit vijf titels uit ons lijstje ontbraken. In lijn met de verwachting zijn de grote
boekwarenhuizen Donner in Rotterdam en Scholtens-Wristers in Groningen daarbij.
Beide winkels zijn onderdeel van Boekhandels Groep Nederland, de Albert Heijn
onder de boekwinkelketens. De Tille in Leeuwarden hoort daar ook bij, waarbij moet
worden aangemerkt dat deze zaak er met zijn uitstekende service in positieve zin
uitspringt. Verrassend is eigenlijk vooral, dat Scheltema Holkema Vermeulen in
Amsterdam en Kooyker in Leiden, aangesloten bij dezelfde keten en mikkend op
hetzelfde academische publiek, minder goed gesorteerd zijn.
Ook Athenaeum Boekhandel aan het Amsterdamse Spui is een voorspelbare topper,
zij het dat voor een zelfstandige boekhandel die prestatie meer respect afdwingt.
Maar wat vooral indruk maakt, is dat de nevenvestiging in Haarlem op het gebied
van Nederlandse letterkunde evenveel te bieden heeft.
Ook bij twee- en éénsterrenboekhandels zijn wel enkele bijzondere verrassingen,
zoals De Drvkkery in Middelburg, zeer actief in het organiseren van literaire
evenementen waarvoor de winkel zelf het podium biedt; Praamstra in Deventer, die
opvalt door een uitgebreide collectie poëzie; en Het Boekeneiland in Purmerend,
waarover de inspectie meldt: ‘Het personeel is zeer vriendelijk en ter zake kundig:
deze mensen verdienen een ander, groter pand met meer ruimte voor boeken en
tijdschriften.’
Verschillende malen moeten de inspecteurs zich tijdens het onderzoek bekend
maken, wanneer we er niet zeker van zijn of we wel echt op de goede plek hebben
gekeken bijvoorbeeld. Dan blijkt dat het onderzoek van het assortiment bij veel
winkels uiterst serieus wordt genomen. Bij Van de Velde in Leeuwarden reageert
men op het ontbreken van de Verzamelde gedichten

Boekhandel Praamstra in Deventer

van Nijhoff door het meteen te bestellen voor op de plank. De boekhandelaar van de
Kennemer boekhandel in Haarlem lijkt zelf een beetje te schrikken van het feit dat
meer dan de helft van onze titels er niet te vinden is. Maar bij Gilissen & Co, ook in
Haarlem, wordt slechts met een wezenloos gegiechel op ons gereageerd, terwijl bij
Stumpel in Hoorn het zelfbewuste antwoord luidt: ‘Wij mijden de
literatuurwetenschap.’ Het boekenvak is tenslotte een kwestie van keuzes maken.
Boekhandel Praamstra
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Keizerstraat 2
Deventer
www.boekhandelpraamstra.nl
5 romans en verhalen ontbreken
0 gedichtenbundels ontbreken
3 non-fictietitels ontbreken (maar bij het doen van navraag blijkt één titel
nog die middag te arriveren: ‘Zullen we het voor u achterhouden?’)
Praamstra verhuisde in 2001 naar het huidige hoge pand aan de
Keizerstraat, waar een prachtige, ruime en zeer lichte winkel werd ingericht.
De mooie ligging in de stad en de prettige atmosfeer nodigen uit om vaak
even binnen te lopen, en er vervolgens lang te blijven. De eigenaren, de
familie Van Marissing, zijn ook zeer betrokken bij alles wat er in Deventer
boekenstad gebeurt.
Het personeel is zeer behulpzaam: terwijl ze een gevraagd boek al voor
me van de andere etage willen halen, maak ik me maar bekend als
‘Michelin-inspecteur’. In de winkel is duidelijk aangegeven wat waar te
vinden is, maar omdat er veel uitstaltafels zijn moet je toch wel eens zoeken
naar een boek. Op de tweede etage een ruime leestafel met koffie voor 1
euro per kop.
Naast literatuur beschikt Praamstra over een rijk assortiment kunst,
theologie, geschiedenis en Deventeriana. Poëzie is een liefhebberij van de
eigenaar, en dat blijkt uit alles. Ik vind er de tien jaar geleden verschenen
Verzamelde gedichten van Jac. van Hattum: geen winkeldochter, maar een
kakelvers exemplaar dat er hooguit een half jaar staat. Hier houden ze hun
poëzie in ere. [JO]
WELKE BOEKHANDEL MAG LITERATUUR ZEKER NIET MISSEN? MELD JE FAVORIETE
BOEKWINKEL OP WWW.LITERATUURONLINE.NL
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‘Veel mensen uit het vak verklaren ons voor gek’
Uitgeverij Wagner & Van Santen geportretteerd
In Sliedrecht bevindt zich uitgeverij Wagner & Van Santen, een klein fonds dat
inmiddels zes jaar aan de weg timmert. Er wordt vrijwel uitsluitend poëzie uitgegeven,
voor het overgrote deel ook nog eens vertaalde poëzie, de marge binnen de marge
dus. Ruim veertig prachtig vormgegeven titels zijn verschenen, de verkoop verloopt
niet spectaculair. Toch houdt Richard van den Dool, een van de oprichters, de moed
erin.
JORIS VAN CASTEREN

‘Ik wilde heel graag poëzie uitgeven van vooral Engelse dichters die ik bewonder.
Klassiekers als Anne Sexton, Edward Thomas, Sylvia Plath en W.B. Yeats, maar
ook in Nederland nauwelijks bekende dichters als Weldon Kees, Mina Loy. Ik vond
dat die dichters aandacht verdienden en vertaald moesten worden. Reguliere
uitgeverijen zouden zich er niet zo gauw aan wagen, daarom besloten wij dat maar
te gaan doen.’
De eerste titel, verschenen in 1997, was De ziel moet altijd op een kier van Emily
Dickinson, een vertaling van Jan Eijkelboom, plaatsgenoot en vriend van de in
Dordrecht woonachtige Van den Dool. ‘Ik had Jan Eijkelboom al eens gevraagd of
we niet eens een heleboel goede, in Nederland onbekende Engelse dichters moesten
gaan uitgeven, door hen te vertalen. Hij voelde er zeker voor maar net als bijna
iedereen hadden wij het druk en dus schoven we het voor ons uit. Op een dag had
Eijkelboom toch z'n vertaling gereed. Dat was het startschot. We begonnen en zouden
wel zien waar het heen ging.’
Richard van den Dool betrok enkele goede vrienden van hem bij het avontuur,
medeoprichtster Carolien van Santen en wat later Huib Fens. Eerste heeft naast haar
werkzaamheden voor de uitgeverij een leidinggevende functie op een drukkerij en
handelt vooral de praktische kant van het uitgeven af. Fens, een beeldhouwer, doet
net als Van den Dool de redactie. Daarnaast is er sinds kort nog een parttime
medewerkster voor redactie en correctie en springen er nogal eens vrienden bij om
te helpen. Geen van de krachten wil meer ontvangen dan onkostenvergoedingen.
Zelf is Van den Dool, afgezien van zijn werk als schilder, een groot deel van zijn
leven actief geweest als grafisch vormgever in het boekenvak. Hij verzorgde lang
geleden veel boeken voor uitgeverijen als
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Het uitgeverswezen is harde business geworden. Weinig lol, weinig
echte liefde voor het boekenvak en de literatuur, al die afschuwelijke
marketing. Het lijkt wel of het veel uitgevers niet uitmaakt of ze Toyota's
verkopen of gedichtenbundels.
Reflex en Kwadraat, vooral Nederlandse literatuur, literatuurstudies en
gedichtenbundels, daarna ontwierp hij een keur aan museumcatalogi en boeken over
schilderkunst. ‘Het in opdracht van anderen vormgeven ben ik na zo veel jaar helemaal
zat,’ zegt hij. ‘Zo lang dezelfde soort boeken maken met ook altijd dezelfde stress,
ik had er genoeg van. Bovendien kan ik nu, wat ontwerpen betreft, doen wat ik wil,
zonder opdrachtgevers die beperkingen opleggen.’ Hij kwam veel in Londen en hield
er de poëzieschappen nauwlettend in de gaten. ‘Ik ontdekte de prachtigste gedichten
die vrijwel nooit vertaald bleken.’

Lievelings dichters
Wagner & Van Santen besloot zich nergens bij aan te sluiten. Niet bij het
uitgeversverbond en niet bij het boekhandelarenverbond. ‘Ik weet niet eens hoe ze
heten. Je hebt die vereniging met die lange naam. KVVB? Wij distribueren zelf. We
zijn dus ook niet bij het Centraal Boekhuis aangesloten, we doen het ouderwets met
pakjes. Inpakken in Sliedrecht op de paktafel met dozen en rolletjes plakband. We
wilden ons niet aansluiten omdat het duur is, maar nog meer omdat het zelf verzenden
iets heel aardigs heeft: je hebt goed contact met de boekhandel, je krijgt zelf de
bestellingen binnen. En er zijn soms vleiende
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opmerkingen. Wat mooi, stuur er nog maar twee, staat er dan op een fax. We hebben
een vertegenwoordiger, Pieter van Duuren, die naast ons nog een stuk of tien wat
kleinere uitgeverijen vertegenwoordigt. Met groot enthousiasme verkoopt hij in het
voor- en najaar onze boeken. En gelukkig hebben de boekhandels veel vertrouwen
in ons, ze kopen onze uitgaven bijna altijd ongezien in, zonder dummy's of vooraf
gemaakte omslagen.’
Heel optimistisch besloot het fris opgerichte uitgeverijtje Eijkelbooms vertaling
van Dickinson in een oplage van ruim duizend exemplaren uit te brengen. Van den
Dool: ‘We dachten: dat zijn we vrij snel kwijt. Maar pas nu, zes jaar later, zijn we
er bijna doorheen.’ Na Dickinson bracht Wagner & Van Santen enkele
lievelingsdichters van Richard van den Dool uit. Eerst Edward Thomas, die prachtige
natuurlyriek schreef, vervolgens Weldon Kees, de Amerikaanse dichter, schilder,
jazzmuzikant, van wie hij ooit een motto las in een bundel van Ad Zuiderent. ‘Dat
motto was zo prachtig dat ik Kees’ gedichten direct besteld heb.’ Over Kees en
Thomas werd behoorlijk geschreven in de pers. ‘Totaal niet verkocht natuurlijk,’
zegt Van den Dool. ‘Er was wel een Kees-hype in Rotterdam. Een tijdschrift wijdde
er ook
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een speciaal nummer aan. Het aantal daardoor meer verkochte exemplaren was nul.
In Rotterdam verkoop je helaas weinig poëzie, ondanks enkele goede boekhandels,
zoals v/h Van Gennep, en ondanks het jaarlijkse Poetry International Festival, ter
gelegenheid waarvan we ieder jaar een bundel uitbrengen van een van de optredende
dichters. Ongeveer de helft van onze verkoop gaat naar Amsterdam. Een paar
boekhandels daar zijn onze grootste afnemers, die bestellen er standaard tien en
bestellen dezelfde week soms nog bij. Verder hebben we een aantal trouwe afnemers
van Groningen tot Maastricht, die ons complete fonds in voorraad houden.’
Na die eerste uitgaven werden de oplagen wat meer naar beneden bijgesteld. Van
iets bekendere dichters drukt Wagner & Van Santen nu 650 exemplaren, van
onbekendere vijfhonderd. ‘Gemiddeld verkopen we er ruim driehonderd,’ zegt Van
den Dool. ‘Driehonderd raak je er altijd wel kwijt.’ Alleen heel soms lukt dat zelfs
om onverklaarbare redenen niet. ‘Van Ledo Ivo, een belangrijke Braziliaanse dichter,
prachtig vertaald door August Willemsen, verkochten we heel weinig. Terwijl we
eerder van de eveneens in Nederland onbekende Portugese dichter Nuno Júdice, ook
vertaald door Willemsen, vrij veel hadden verkocht.’
Het was liefde voor poëzie en het boek dat tot de oprichting van Wagner & Van
Santen leidde. Veel had het ook te maken met de vercommercialisering die zich,
volgens de uitgeverij, in dit vak steeds meer voordoet. Van den Dool: ‘Ook het
uitgeverswezen is harde business geworden. Weinig lol, weinig echte liefde voor het
boekenvak en de literatuur, al die afschuwelijke marketing. Het lijkt wel of het veel
uitgevers niet uitmaakt of ze Toyota's verkopen of gedichtenbundels.’
Volgens Van den Dool is hun uitgeverij af en toe ook slachtoffer van het gewraakte
uitgeverswezen. ‘Er was laatst een kans dat wij een goede debuutroman zouden
krijgen. We dachten dat eenmaal te doen, om eens wat geld te verdienen. Een vriend
van mij uit Oxford, belde op. Hij zei: probeer de rechten van deze briljante roman
te krijgen, die beslist bij jullie moet verschijnen. In heel Engeland wordt er al over
gespro-
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Anne Sexton

ken en in veel Europese landen zijn de rechten al verkocht. We hebben het toen
geprobeerd en hadden tot het laatste moment het hoogste bod. Op het moment dat
het ging sluiten heeft een grote uitgeverij het bod verdrievoudigd! Zo gaat dat dus
tegenwoordig.’
Met de gedichten van Czeslaw Milosz verliep het net zo. ‘De vertaler had al een
selectie gemaakt. Het was bijna rond toen we bericht kregen dat alle rechten in handen
waren gekomen van een collegauitgever. Hadden ze, misschien wel op de Frankfurter
Buchmesse, waar wij nooit heengaan, die rechten weer verhandeld. Ja, zei de Engelse
agente als excuus, ik begreep dat u een kleine academische uitgeverij bent, dus het
leek mij beter deze dichter bij een grotere uitgeverij onder te brengen. Het is soms
erg frustrerend als je steeds maar bezig bent prachtige poëzie uit te brengen met
verlies of schamele winsten, gewoon omdat wij vinden dat die bundels er moeten
komen, en de grote uitgeverijen gaan er mee vandoor wanneer het commercieel
aantrekkelijk lijkt.’

Meer oorspronkelijk nederlands
Bij Wagner & Van Santen ontbreekt een prafdeling ten enen male. ‘We ontwikkelen
geen enkele marketing-gedachte of ideeën over hoe we een bestseller kunnen maken.
Ons voornemen is om poëzie te blijven uitgeven zonder concessies. We kunnen een
keer een zijstap maken naar brieven of
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andere dingen, zoals de Lucretia-strips annex gedichten van Toine Moerbeek, maar
in principe willen we alleen poëzie uit blijven geven. Misschien een beetje meer
oorspronkelijk Nederlands. We hebben alleen twee kleine bundeltjes van L.F. Rosen
en een bundel van Marijn Backer. Wel komt er binnenkort een bundel van Anton
Ent uit, waarmee we heel blij zijn. We krijgen veel aangeboden. We worden niet
bedolven maar er komt nogal eens een pakket binnen. We wijzen ook nogal wat af.
We willen onze uitgaven zo zorgvuldig mogelijk blijven selecteren.’
Hardop rekent Van den Dool voor wat het kost om één van die prachtboeken op
de hun kenmerkende bescheiden wijze uit te brengen. ‘Royalty's zijn vaak de grootste
kostenpost. Het is stukken goedkoper als de dichter zelf de rechten heeft, bij overleden
dichters heb je echter te maken met erven of agenten, die zijn vaak niet gemakkelijk.
Van de verkoopprijs gaat zo'n zestig procent af aan boekbandelskorting,
vertegenwoordiger, vertaalkosten, dan blijft er veertig procent over. Van dat gedeelte
moeten we het boek produceren, de rechten kopen en het uiteindelijk verzenden. Als
je een boek verzendt kan het meestal net door de bus en mag je er 2,25 euro op doen.
Bestellen ze er twee, dan moet er een pakketzegel op van 5,50 euro. Waarom bestellen
ze er niet drie, denk ik dan. Bij twee maken we verlies.’
Als het boek eenmaal klaar is en verstuurd, begint het grote wachten. ‘Meestal
worden onze boeken goed besproken, hoewel soms een recensent meent zogenoemde
vertalerskwaliteiten te moeten doen gelden door kritiek te uiten op de vertaling. Dat
is ons een paar keer overkomen, gelukkig bleek in de meeste gevallen de kritiek
onjuist te zijn. Wel verkoop je dan daardoor soms minder boeken. Maar zelfs als er
lovend geschreven wordt betekent dat niet automatisch meer verkoop. ‘Neem de
Stèles van Victor Segalen, vertaald door Maarten Elzinga. Daar schreef iemand een
paginagroot, inhoudelijk zeer goed, lovend stuk over voorop de boekenbijlage van
het NRC Handelsblad. Aantal extra verkopen de weken erna: nul. Niet één. Dat vind
ik onbegrijpelijk.’
Op de tafel voor hem liggen de ruim veertig uitgaven, ietwat slordig opgestapeld.
Richard van den Dool laat zijn hand langs de ruggen glijden. ‘Ik ben verschrikkelijk
trots, dat snap je. Dit is de nieuwste, net uit, Roberto Juarroz, Verticale poëzie, een
Argentijnse dichter die vermoedelijk niet veel mensen in Nederland kennen.’ Er zijn
enkele stofomslagen bij, uit de klassiekers bungelt een leeslint. Wagner & Van Santen
drukt de verzen het liefst op zo natuurlijk mogelijke papiersoorten. ‘Dat is niet alleen
mooi, maar misschien gaan onze uitgaven dan ook een paar decennia langer mee dan
de meeste boeken.’
Terugblikkend op de afgelopen zes jaar zegt Richard van den Dool: ‘Ik denk dat het
avontuur wel geslaagd is. Als bedrijf natuurlijk niet. We draaien nog wat verlies.
Alleen van Yeats is een tweede druk geweest. We moeten natuurlijk meer erbij
hebben wat goed verkoopt. Maar iets als populaire bloemlezingen zou ik echt niet
willen. Veel mensen uit het vak verklaren ons voor gek. Een in Nederland niet bekende
dichter gebonden uitbrengen, ze snappen dat niet.’ Van den Dool beseft terdege dat
ze de norm zo hoop kunnen leggen omdat hij en z'n compagnons ook nog andere
inkomsten hebben. Ondanks dat vindt hij dat het niet te gek moet worden. ‘Er zijn
grenzen. Het zou mooi zijn als we quitte zouden spelen. Wagner & Van Santen is
geen amateur-uitgeverijtje maar een serieuze aangelegenheid. We willen een
kwaliteitsfonds neerzetten.’ Mocht Wagner & Van Santen ooit, om welke reden dan
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ook, een succes-story worden, dan zullen ze zich nooit over laten nemen, bezweert
Van den Dool.
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Het tweede boek
Mirjam Rotenstreich
Wat betekent het voor een schrijver om na alle belevenissen rondom de eersteling
te werken aan de opvolger? Deze keer de overwegingen van Mirjam Rotenstreich
(1959).
Mirjam Rotenstreich, neerlandica, debuteerde vorig jaar met de roman Salieristraat
no 100. Eerder stelde ze de verhalenbundels Macho's & Prinsessen (1996) en Nooit
op zondag (1996) samen en publiceerde ze het essay ‘Over den titel dienen wij ons
geen zorgen te maken. Het slot van De Avonden in het licht van Tolstoi’ (1997). Met
Lisa Kuitert verzorgde ze het literaire fotoalbum De gevoelige plaat (1995) en Hella
Haases oerboek Een netwerk van relaties (2002); eerste boek van de Oerboekenreeks,
waarin nooit uitgegeven teksten worden ontsloten die de basis vormen voor het latere
werk van de schrijver. Het idee hiervoor kwam van Mirjam Rotenstreich zelf, die
initiator was van het Oerboeknummer van wijlen literair tijdschrift Maatstaf, waarvan
ze drie jaar redacteur is geweest. Mirjam Rotenstreichs officiële literaire debuut is
haar bijdrage aan de verhalenbundel De olifant & het joodse probleem die Jessica
Durlacher in 1994 samenstelde, met bijdragen over het joodse verleden of over de
betekenis daarvan voor het werk. Over joods verleden gaat in feite ook haar eerste
literaire roman: een jonge zwangere vrouw en haar schrijvende echtgenoot worden
opgeschrikt door de duistere voodoopraktijk van hun onderbuurman en doen een
reeks lugubere ontdekkingen, waardoor de vrouw onverwacht wordt teruggeworpen
op haar diep weggestopte joodse familiegeschiedenis. Op de achterflap staat vermeld
dat Mirjam Rotenstreich in Amsterdam woont met schrijver A.F.Th. van der Heijden
en hun zoon Tonio, wat voor een deel misschien de heftige kritiek op het boek
verklaart: Salieristraat no 100 werd door een aantal recensenten niet bepaald
zachtzinnig aangepakt.
‘Het ene moment wil je niks van je joods-zijn weten, dan weer raak je in
een soort hysterische joodse kramp en vervolgens stort je je in een depressie
vanwege een joodse stem. Wat wil je nou eigenlijl?’
‘Ik wil graag in vrijheid aan mijn tweede boek werken en dat betekent dat ik er met
niemand over praat. Dat was bij mijn eerste boek ook al het geval. Ik heb toen een
voorpublicatie in Maatstaf gehad, maar verder had ik het er niet over. Pas toen het
in ruwe vorm af was, kreeg mijn redacteur het te lezen en met haar ben ik vervolgens
aan de slag gegaan om de puntjes op de i te zetten. Toen mijn debuut was verschenen,
heeft het enkele maanden geduurd voor ik aan iets nieuws kon beginnen. Ik moest
die periode op de een of andere manier afsluiten. Wat
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de kritieken betreft was ik natuurlijk we op het een en ander voorbereid als ‘de vrouw
van’. Het vervelende is alleen dat je ook nog eens te maken krijgt met allerlei
frustraties van de recensenten persoonlijk. Kijk, ik kan er niets aan doen dat Max
Pam niet of half of half-om, of hoe je het ook wilt formuleren, joods is, of zou willen
zijn en dan verblind door ergernis daarover niet goed leest wat ik in dat opzicht te
melden heb. Het hele idee over de doodsangst- en daarmee bedoel ik niet de angst
om dood te gaan maar de angst van de hoofdpersoon om niets te zullen voelen als
een van haar ouders sterft- heeft hij bijvoorbeeld niet begrepen. Jammer, maar het
zij zo. Kwalijker vind ik het als je ex-redacteur, die zelf gedesillusioneerd bij een
uitgeverij is weggegaan, maar met wie je, dacht je, een goed contact had,jouw boek
gaat bespreken en dan allerlei verdachtmakingen over je denkt te mogen uitstorten.
Dat je boek niet uitgegeven zou zijn als je een onbekende dame uit de Achterhoek
zou zijn geweest. Je kunt je afvragen waar deze meneer, Tomas Vanheste, geweest
zou zijn als hij een onbeduidend mannetje uit de Achterhoek was, in plaats van een
zoon van de beroemde literatuurwetenschapper uit Nijmegen. Kruiwagens zijn niet
altijd om mest te vervoeren.
Ik ben voor mijn tweede boek niet anders gaan schrijven vanwege die kritieken,
ik ben anders gaan schrijven omdat je nu eenmaal een ontwikkeling doormaakt. Ik
ben nu veel meer met de karakterontwikkeling en de vorm bezig. Dat eerste boek
heb ik op een heel onbevangen manier geschreven. Ik had het hele verhaal in mijn
hoofd en dat moest eruit. Bij deze roman denk ik veel meer na over wat ik nu eigenlijk
wil met het boek. Als er al invloed uitgaat van de kritieken, dan is het dat ik juist
ontzettend veel zin heb gekregen een volgend boek te schrijven. Om het uiterste uit
mezelf te halen. Ik heb er erg veel energie door gekregen. Ik hoop over twee jaar
mijn volgende boek af te hebben, al moet ik er meteen bij zeggen dat deze planning
nogal uit de lucht gegrepen is. Het kan ook heel goed zijn dat het drie jaar wordt. Ze
zeggen altijd dat het schrijven van een tweede boek zoveel moeilijker is dan het
schrijven van een eerste boek. Bij
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je eerste boek zit niemand er op te wachten en bovendien ben je je bij een tweede
boek vee meer bewust van de problemen. Het klopt dat het moeilijker is, maar ik
moet zeggen dat het ook leuker is, juist doordat je zoveel beter weet wat de problemen
zijn. Jij alleen moet het zien te klaren, alles ligt in jouw handen. Wat mij betreft mag
dat altijd zo doorgaan. In de periode dat ik niet kon schrijven omdat ik aan het
‘opladen’ was, voelde ik me ook helemaal niet zo goed - nu ik weer bezig ben, voel
ik me vrolijk, licht. Maar ik verlang er ook naar dat mijn tweede boek af is. Lijkt me
heerlijk. Ook prettig: de recensenten kunnen niet nog een keer gaan zeiken dat ik ‘de
vrouw van’ ben.’
COR VOS
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Unieke tekeningen bij kindergedichten
De ‘uitvinder’ van de kinderliteratuur, Hiëronymus van Alphen, overleed tweehonderd
jaar geleden op 2 april 1803. Hoeveel hil ook schreef, het zijn de Kleine Gedigten
voor Kinderen die maken dat hij niet vergeten is. De bijbehorende illustraties zijn
haast even bekend. De ontwerpen, pentekeningen van Jacobus Buijs, bevinden zich
sinds enige tijd in het Letterkundig Museum. Een bijzondere aanwinst.
LEONTINE BUIJNSTERS-SMETS

‘De Pruimeboom’ uit: 45 pentekeningen door J. Buijs voor Hièronymus van Alphens Proeve van
Kleine Gedigten voor Kinderen (Amsterdam, 1778-1781). Collectie Letterkundig Museum

Het Nederlands Letterkundig Museum in Den Haag kwam eind 2001 door aankoop
in het bezit van een bijzondere reeks gewassen pentekeningen. Het gaat hier om 45
ontwerpen voor de illustraties in wat gerust de bekendste poëziebundels uit de
achttiende eeuw genoemd mogen worden, namelijk de Proeve van Kleine Gedigten
voor Kinderen en het eerste Vervolg daarop door Hiëronymus van Alphen.
Van Alphen, die juist zijn jonge vrouw Johanna Maria van Goens in het kraambed
had verloren, schreef deze versjes voor hun drie kleine kinderen: Jantje, Daniël en
Hiëronymus. Aanvankelijk verschenen beide bundeltjes kindergedichten in 1778
zonder plaatjes bij van Terveen te Utrecht. Omdat deze uitgever weinig animo
vertoonde voor bijpassende illustraties, liet de Amsterdamse boekhandelaar-uitgever
Johannes Allart
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‘Alexis’ uit: 45 pentekeningen door J. Buijs voor Hièronymus van Alphens Proeve van Kleine Gedigten
voor Kinderen (Amsterdam, 1778-1781). Collectie Letterkundig Museum

ze (in overleg met de dichter) voor eigen rekening maken. De koper kon ze dan zelf
bij de ‘kale’ tekst laten inbinden, iets wat in die tijd wel vaker gebeurde. De keuze
van Van Alphen en Allart viel hiervoor op de kunstschilder Jacobus Buijs
(1724-1801), een van de veelbelovendste jonge boekillustratoren in de tweede helft
van de achttiende eeuw. Hij zou later ook de ontwerpen tekenen voor de verluchting
van spraakmakende romans als Wolff en Dekens Sara Burgerhart en Feiths Julia,
nadat hij eerder al naam had gemaakt met zijn ontwerpillustraties voor de Nederlandse
editie van Gellerts Fabelen en Vertelsels (1772-1774).
Buijs' gewassen pentekeningen bij van Alphens kindergedichten zijn voor deze
eerste twee bundels in koper gegraveerd door Jan Punt en Noach van der Meer jr.
Het voordeel is dat door het wassen schaduwen duidelijker aangebracht kunnen
worden, zodat de graveur de bedoeling van de tekenaar beter in de prent kan
overbrengen.
Deze pentekeningen, die nauw aansluiten bij de voor die tijd korte en pittige tekst,
geven een aardig beeld van de interieurs, tuinaanleg en kleding van de gegoede
burgerij uit de laatste kwart van de achttiende eeuw. Zo staat bijvoorbeeld de vader,
gekleed in kniebroek, vest, lange jas en breed gegespte schoenen en buitenshuis ook
nog met hoed op staartpruik, model voor de oudste jongen. Ook de meisjes laat Buijs
in hun uiterlijke verschijning graag zien als een verkleind evenbeeld van hun moeders,
met hetzelfde hoog opgestoken haar en lange jurken. Alleen de allerjongste kinderen
dragen lossere kleding en hun eigen korte haren.
De tuinaanleg weerspiegelt eveneens de smaak van de welgestelde bourgeoisie:
parken met hoge geschoren heggen, tuinbeelden en vazen. Jacobus Buijs geeft dit
alles helder en gedetailleerd weer. De figuren zijn plastisch vormgegeven en vooral
de kinderen bezitten een natuurlijke beweeglijkheid en dynamiek. Alexis (in het
gelijknamige gedicht) kan bijvoorbeeld heel lief zijn voor zijn zusje, maar zo gauw
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zij vraagt of ze een speelgoedje van hem mag gebruiken, wordt hij nijdig en afwerend.
Dat verbeeldt Buijs duidelijk in beider houding, gebaren en mimiek.
Van Alphens kindergedichten onderscheiden zich niet alleen naar vorm maar ook
naar inhoud van alles wat vóór die tijd in Nederland geschreven werd. De kinderen
die hier aan het woord komen lijken geen ander doel te hebben dan zich vlijtig en
oppassend te gedragen. En dat niet met frisse tegenzin maar in alle blijmoedigheid,
want zo alleen zullen ze het hoogste geluk van de verlichte burger verwerven:
dankbaarheid, tevredenheid en vrolijkheid.
Dat wil niet zeggen dat dit ideaal altijd even gemakkelijk bereikt wordt. In het
gedicht ‘De Kinderliefde’, dat opent met: ‘Mijn vader is mijn beste vriend’, bekent
het jongetje: ‘Ik ben ook somtijds wel eens stout,/ Maar als mijn ondeugd mij
berouwt,/ Dan wordt zijn vaderhart bewogen’. Door gezichtsuitdrukking en
handgebaar geeft Jacobus Buijs in de illustratie bij dit
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gedicht de vermanende houding van de vader goed weer. Maar tegelijk laat hij ook
de innige verbondenheid en vertrouwelijke omgang tussen de vader en zijn zoontje
zien.
Hoewel Van Alphen in zijn teksten veel nadruk legt op het leren van schoolse
lessen, schenkt hij in diverse gedichten volop aandacht aan het kinderspel, al blijkt
dat spelen eigenlijk ook een vorm van leren. Het kleine meisje vlecht een
bloemenkrans of zingt, terwijl ze zichzelf begeleidt op de citer. Het jongetje speelt
met de vogel op de kruk of met zijn hond en loopt achter zijn drijftol aan. Voor de
illustrator zijn dit concrete onderwerpen, waarbij hij dan ook met veel verve een
aardig tafereeltje kan schetsen. Moeilijker wordt het waaneer hij abstracte begrippen
als ‘ledigheid’, ‘naarstigheid’ (vlijt) of geduld moet uitbeelden. Niettemin slaagt
Buijs er in om door gezichtsuitdrukking en sfeer of geholpen door een voorbeeld
van de schrijver deze deugden weer te geven. Zo laat van Alphen bij ‘Het Geduld’
de jongen een kat observeren ‘Die uuren lang gedoken zat,/ Om op een rat te loeren./
Zij ging niet heen voor zij de rat,/ Gevangen, in haar klauwen had’. En Buijs heeft
zo een aanknopingspunt voor zijn illustratie.
Het verkoopsucces van van Alphens Kleine Gedigten voor Kinderen is niet alleen

‘Het Geduld’ uit: 45 pentekeningen door J. Buijs voor Hiëronymus van Alphens Proeve van Kleine
Gedigten voor Kinderen (Amsterdam, 1778-1781). Collectie Letterkundig Museum

te danken geweest aan de treffende, voor kinderen begrijpelijke tekst, maar ook aan
de fraaie, door bekwame graveurs in prent gebrachte tekeningen van Jacobus Buijs.
Het is heel uniek dat van een boek uit de achttiende eeuw met zoveel illustraties een
dergelijke set van 45 te voorschijn is gekomen. Bovendien laat het ons zien dat ook
in die vroege periode men zich veel moeite gaf, financieel en vooral artistiek, om
een kinderboek zo aantrekkelijk mogelijk uit te geven.
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[Schrijver & straat]

Onze vaderlandse auteurs gaven hun naam aan ontelbare straten in België en
Nederland. Literatuur speurt en keurt. Herkennen we de geest van de schrijver?
Aflevering 4: de Haagse Beetsstraat

Verbeelding keert zich naar 't Weleer
Spoorwijk in Den Haag is misschien wel de enige wijk in Nederland waar schrijvers,
pseudoniemen, boektitels en romanpersonages dwars door elkaar lopen. Hier vind
je bijvoorbeeld naast de Douwes Dekkerstraat ook de Multatuli- en de Max
Havelaarstraat. Maar de best vertegenwoordigde schrijver is Nicolaas Beets
(1814-1903), wiens persoon en creaties naam gaven aan de Beetsstraat, de
Hildebrandstraat, de Camera Obscurastraat, de Stastokstraat en de Keggestraat.
De Beetsstraat is een lange straat met een grote bouwput in het midden: fase 1 van
de vernieuwing van Spoorwijk. Ook in de rest van de straat zullen in de komende
jaren de oude huizen, sociale woningbouw uit de jaren dertig, gesloopt worden om
plaats te maken voor nieuwbouw. Niet iedereen is daar rouwig om. Nadia, die samen
met haar dochtertje woont in het deel van de Beetsstraat dat volgend jaar tegen de
vlakte gaat, kijkt ernaar uit om te verhuizen. In Rijswijk heeft ze een huis gevonden:
‘Lekker rustig.’ Heimwee naar de Beetsstraat zal ze niet hebben: ‘Het is hier een
ghetto. Allemaal junken.’ Ze zegt het lachend, dat nog wel. ‘Schrijf maar op dat het
hell is!’
Met name de oudere bewoners zien de vernieuwing echter met lede ogen aan. In
het buurtcentrum waar ze samenkomen, leven nog de herinneringen aan hun oude
Spoorwijk. ‘Het was hier vroeger een dorp in de stad: lage huizen, rustige straten.
Nog geen tien jaar geleden hebben ze de boel nog gerenoveerd, en nu moet het
allemaal toch verdwijnen. Dat is toch weggegooid geld?’ constateert een authentieke
Spoorwijker. De meeste bewoners zullen na vertrek niet meer terugkeren. Voor hen
is de ‘nieuwe hedendaagse tuinstad’ die projectbureau Ceres op deze plek laat
verrijzen, niet bedoeld. Het nieuwe Spoorwijk bevat nog maar een kwart
huurwoningen en ook die zullen, met hun vloerverwarming en ‘vraaggestuurde
ventilatie’, we in een andere prijsklasse vallen dan de vooroorlogse gezinswoninkjes
die ervoor worden gesloopt.
In zijn stichtelijke verzen predikt dominee Beets graag tegeltjeswijsheden. Zouden
de oudjes iets van Beets hebben geweten (wat niet het geval is), dan had hij ze ter
troost het volgende geboden:

Onbereikbaar (naar rückert).
Is iets voor uw bereik te hoog,
Gij moet den blik niet derwaarts keeren
Tenzij dan met zoo scherp een oog
Dat u doet zien: ‘Ik kan 't ontberen.’
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Toch doen we Beets geen recht als we niet ook even een kijkje nemen in de
Hildebrandstraat. Onder pseudoniem schreef Beets in zijn jonge jaren tenslotte zijn
meest bekende werk, de Camera Obscura. Van de lichtvoetige romantiek die het
zijn populariteit bezorgde, moest Beets later niets meer hebben.
Ook in de Hildebrandstraat is, hoewel anders, het verval ontegenzeglijk. Het is
een drukke doorgangsweg die aan één kant is ingericht als winkelstraat. Maar de
levendigheid die daar op een zaterdagmiddag bij hoort, ontbreekt. Een aantal
winkelpanden staat leeg, andere zijn gevuld met wat ongeregelde negotie: een winkel
met kleding voor vijf euro, een kringloopwinkel. Een belwinkel en een islamitische
slagerij bedienen de migranten in de wijk.

Hildebrandstraat

Beetsstraat

De langstzittende ondernemers zijn een groentenwinkel, en een winkel voor
tijdschriften en tabak annex postagentschap en lottokantoor. Zij weten nog te vertellen
hoe het hier zo'n zeven, acht jaar geleden was. En dat was voor de komst van de
C1000 op het Goeverneurplein.
‘Dat is gewoon geen goede beslissing geweest, op deze plek zo'n grote supermarkt,’
zegt Uw groenteman Frans. In de loop van de jaren heeft hij vele kleine winkeltjes
zien verdwijnen, de warme bakker, de slager, de melkboer en de juwelier. ‘Vroeger
zag je ze op zaterdagochtend in een stoet uit de wijk komen, om te winkelen. Het
werd hier “e goudkustvan Spoorwijk” genoemd. Nu kom je hier niet meer voor de
gezelligheid. Want wat komt ervoor terug? Een uitzendbureau, een belwinkel.’ Wat
de luimige student Hildebrand hierop zou hebben gezegd? Hij had zich er
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waarschijnlijk toe beperkt op te tekenen hoe Frans in de bak met preien grijpt, nadat
zijn vrouw hem heeft geroepen: ‘Deze dame komt voor een praatje.’ Of hoe zij
halverwege het gesprek waarschuwt: ‘Je komt niet makkelijk van hem af, hoor!’
Dominee Beets daarentegen zou zijn antwoord klaar hebben, passend of niet:

Tempus actum.
Verbeelding keert zich naar't Weleer;
Zoo als zij 't ziet, wenscht zij 't ons weer;
Maar kwam het weder zoo als 't was,
't Bedrogen hart verwenschte 't ras.

Beets mag in de straatnaamgeving prominent aanwezig zijn, een verstandige
wijkcoördinator haalt zijn inspiratie elders vandaan.
SASJA KOETSIER
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IJverig, drankzuchtig en onkuis
Spanjaarden over zeventiende-eeuwse Hollanders
De Tachtigjarige Oorlog: strijd van de Watergeuzen, Piet Hein en andere helden
tegen de bloedige, Spaanse onderdrukking. Daar denkt de vijand van toen anders
over. Yolanda Rodríguez Pérez bestudeerde de Spaanse beeldvorming over de
Nederlanders en ontdekte dat die minder eenzijdig is dan de Nederlandse over de
‘Spaanse spekken’.
VERA ROS

In De hond van de hertog van Alva, een zeventiende-eeuwse, Nederlandse roman,
krijgt de beruchte hertog van Alva bezoek van zijn geweten, een vrouw in een wit
gewaad dat is bespat met bloed van onschuldige Nederlanders. Het beeld sluit
naadloos aan bij de zogeheten ‘zwarte legende’, waarmee de Spaanse overheersing
voortleeft in onze herinnering. ‘Dat negatieve beeld verraste me zeer,’ zegt de uit
Spanje afkomstige literatuurwetenschapper Yolanda Rodríguez Pérez. ‘In Spanje
wordt Alva beschouwd als een held die vocht voor zijn vaderland.’ Geïntrigeerd door
die verschillen besloot Rodríguez onderzoek te doen naar beeldvorming van
Spanjaarden over de Nederlanders (waarmee de inwoners van de Lage Landen worden
bedoeld) tijdens de Tachtigjarige Oorlog én het beeld dat ze van zichzelf hadden.
De resultaten van haar onderzoek, waarop ze in mei aan de Universiteit Utrecht
promoveerde, verschenen in boekvorm bij uitgeverij Vantilt.
‘Het beeld van de ander ontstaat altijd in wisselwerking met het zelfbeeld. Oor-

Yolanda Rodríguez Pérez

logssituaties versterken dat beeld,’ verklaart Rodríguez. ‘Het ontstaat nooit zomaar,
maar heeft altijd een lange voorgeschiedenis.’ Daarom bestudeerde Rodríguez eerst
Hispanolatijnse en Spaanse bronnen uit de Oudheid en de Middeleeuwen, zoals
reisverslagen. Die schrijven vrij genuanceerd over de Nederlanders. Ze zijn ijverig,
strijdlustig en vindingrijk. Maar ze zijn ook onkuis (vooral vrouwen zijn losjes in de
omgang), drankzuchtig en inhalig. Tegenover de moreel verslapte Nederlander staat
de verheven Spanjaard, toonbeeld van christelijke deugdzaamheid, met hoogmoed
als enige minpunt.

Wreed en barbaars
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Ook de oorlogskronieken uit de Tachtigjarige Oorlog die Rodríguez onderzocht,
reflecteren die gemengde visie op de Nederlanders. Opvallend is het onderscheid
tussen de inwoners van de opstandige gewesten en die van de koningsgezinde
gewesten (na het Twaalfjarig Bestand vaker aangeduid met Holandeses respectievelijk
Flamencos). De Opstand beschrijven deze kroniekschrijvers als een burgeroorlog,
waarin Willem van Oranje en zijn ‘ketterse’ edelen de onschuldige bevolking
meeslepen. ‘Deze auteurs scheren Nederlanders niet altijd over één kam,’ vindt
Rodríguez. ‘Een bekende kroniekschrijver als Bernardino de Mendoza bijvoorbeeld
schrijft vrij neutraal over de Nederlanders maar prijst hun strijdlust en dapperheid.’
Tijdens het Twaalfjarig Bestand verdwijnt de Nederlandse vijand naar de
achtergrond, daarna begint de Spaanse propagandamachine op volle toeren te draaien.
Relaciones, vlugschriften met oorlogsnieuws, verzwijgen hardnekkig Spaanse
nederlagen om het glorieuze zelfbeeld in ere te houden. Het vijandbeeld wordt
negatiever maar concentreert zich vooral op de Holandeses. Positieve beelden worden
nu omgebogen in negatieve; de voorheen zo vindingrijke Hollanders brengen nu met
hun ‘onoverwinnelijke vestingwerken’ de oorlog terug tot een ‘mechanische
krijgskunde, waarbij magere nijverheid het belangrijkste is en moed nutteloos blijkt’,
aldus een relacion uit 1638. Het gedrag van de Holandeses in de Amerikaanse
koloniën wordt als wreed en barbaars afgeschilderd, waarmee de Spanjaarden hun
eigen zwarte legende creëren.
Naast historische bronnen onderzocht Rodríguez ook literaire bronnen als gedichten
en toneelstukken. ‘Literatuur weerspiegelt vaak de heersende denkbeelden. Toneel
was erg populair en de oorlog vormde een dankbaar onderwerp voor historische
drama's en gelegenheidsstukken waarin overwinningen werden gevierd. Wie geen
kronieken of relaciones las, kreeg zo toch een beeld van de oorlog en de tegenstander.’
Dat beeld blijkt vrijwel overeen te komen met dat uit de historische bronnen.
Pikante bijzonderheid in de toneelstukken uit de eerste oorlogsfase is de rol van
Nederlandse vrouwen, die steevast verliefd worden op de heldhaftige Spanjaarden
en voor hen zelfs hun leven wagen. ‘Zodra ik een Spanjaard zie, gaat mijn ziel hem
achterna en denk ik dat van hem de zonnestralen uitgaan,’ laat de grote Spaanse
toneelschrijver Lope de Vega één van zijn Nederlandse heldinnen zeggen. Het is ook
een manier om de Spaanse superioriteit te onderstrepen.
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Portret van Francisco de Quevedo Y Villegas, anoniem; Uit: De Tachtigjarige Oorlog in Spaanse
ogen, Yolanda Rodríguez Pérez

Rechts: La rendición de Breda, Diego de Silva y Velázquez, Museo del Prado, Madrid. Uit: De
Tachtigjarige Oorlog in Spaanse ogen, Yolanda Rodríguez Pérez
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Een wereldmacht wordt altijd gehaat
Kunnen we nu concluderen dat de Spanjaarden genuanceerder terugblikken op de
Tachtigjarige Oorlog en hun voormalige tegenstanders dan de Nederlanders? ‘Het
lijkt er wel op, maar het zou interessant zijn om Nederlandse bronnen te bestuderen
op dezelfde manier als ik heb gedaan. Volgens mij was de situatie toen minder
zwart-wit dan wordt verondersteld. Je had koningsgezinden en opstandelingen,
katholieken en protestanten. Maar niet elke protestant was tegen de monarchie.
Eventuele dissonante geluiden zijn waarschijnlijk verdrongen door het heersende
beeld, dat wordt bepaald door de Opstand en het ontstaan van de Republiek.’
Spanje daarentegen beschouwde zijn toenmalige rol als die van machtigste
monarchie op aarde, waartegen ketterse en rebelse elementen het ongehoorde lef
hadden zich te verzetten. Vandaar dat minder eenzijdige vijandbeeld, denkt de
onderzoekster. ‘Gehaat worden hoorde trouwens bij een wereldmacht. Die mentaliteit
signaleerde ik in veel bronnen.’
In Nederland bleef het negatieve vijandbeeld na de oorlog daarom levendig terwijl
het in Spanje vervaagde. ‘Andere tegenstanders, Frankrijk en Engeland, eisten
bovendien de aandacht op.’ De oorlog leeft dan ook nog nauwelijks voort in de
collectieve Spaanse herinnering. ‘In 1998 bezocht ik een expositie in het Escorial
rond de vierhonderdste sterfdag van Filips II,’ vertelt Rodríguez. ‘Enkele schilderijen
en geschriften over Spaanse overwinningen waren de enige verwijzingen naar de
strijd in de Nederlanden. Bezoekers die niet beter wisten, moeten de indruk hebben
gekregen dat Spanje de oorlog had gewonnen.’
Omdat ze toch benieuwd was welk vijandbeeld de huidige Spaanse lezers wordt
voorgespiegeld, nam Rodríguez tijdens haar onderzoek ook het werk van de
hedendaagse auteur Arturo Pérez-Reverte onder de loep. Vanaf 1996 publiceerde hij
een serie historische romans over de avonturen van de Spaanse officier Alatriste
tijdens de Tachtigjarige oorlog. Grondig gedocumenteerde boeken die in Spanje zeer
goed werden ontvangen en zelfs als stripverhaal in het dagblad El País verschenen.
Hoewel Pérez-Reverte stereotypen als hebzuchtige, onkuise Hollanders van stal
haalt, zijn deze vooral een geduchte vijand en onderdeel van het historisch decor.
Dat decor gebruikt hij om de Spaanse heldhaftigheid te benadrukken, waarmee hij
teruggrijpt op de zeventiende-eeuwse zelfverheerlijking. Modern is wel de manier
waarop de voormalige oorlogsverslaggever de oorlog beschrijft. Het zijn vooral
gewone soldaten en onschuldige burgers die lijden onder de verschrikkingen. Toch
heeft hij een nuchtere houding van “oorlog is oorlog, slachtoffers vallen er altijd”,’
concludeert Rodríguez. ‘Een subtiele manier om de zwarte legende goed te praten.’
DE TACHTIGJARIGE OORLOG IN SPAANSE OGEN [...] IS VERSCHENEN BIJ UITGEVERIJ
VANTILT EN KOST € 24,90. ISBN 90 75697 91 0
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Wandelen

In een tijd waarin de mens zich vervoert per auto, trein, vliegtuig of fiets, is wandelen
een luxe geworden. Wandelen is hierdoor omgeven met een sfeer van
oorspronkelijkheid. Wie loopt hervindt zichzelf, komt tot rust, ontwikkelt grootse
ideeën. Lopen, voor de mens de natuurlijke manier van voortbewegen, is voor velen
geworden tot een leefwijze, de uitdrukking van een eigenzinnige kijk op het leven.
De wandelaar, kort gezegd, staat dicht hij de aarde en dicht hij zichzelf de wandelaar
deugt. Maar leest de wandelaar ook?
Lezen terwijl men loopt gaat moeilijk: een reisgids, dat gaat nog, maar wie een echt
hoek wil lezen moet toch halt houden, en liefst gaan zitten aan de kant van de weg.
Wie dat nalaat raakt te water, lezen we in de bijdrage van Willem van den Berg.
Toch bestaat er een innige verhouding tussen de wandelaar en de literatuur, in dit
dossier laten we daarvan verschillende aspecten zien. In de romantiek wandelden
dichters op zoek naar inspiratie, die ze steevast vonden, en ook in deze tijd kan de
wandeling de schrijver op weg helpen - Koos van Zomeren schrijft hierover, maar
vertelt meteen dat de schrijver zich niet hij iedere wandeling op zijn gemak voelt.
Een voettocht kan ook tot het onderwerp van literatuur worden: ze biedt een duidelijke
structuur, of het nu gaat om het dichterlijk verslag van Aafjes' reis naar Rome, danwel
om de fictieve beschrijving uit de zeventiende eeuw van een tocht te voet naar
Ockenburgh. Omgekeerd kan literatuur aanzetten tot wandelen: de lezer wandelt
door de wereld van het literaire werk om zo nog beter (of anders) de waarde van dat
werk te doorgronden. Het is duidelijk: de literatuur en de wandelaar horen bij elkaar.
De moderne Nederlandse literatuur begint er zelfs mee: De Wandelaar van M.
Nijhoff(die dan ook, vijftig jaar na het overlijden van de dichter, in dit dossier niet
mag ontbreken).
De redactie van Literatuur trekt nu zélf de wandelschoenen aan, en vermoedt dat de
lezer hetzelfde zal doen. Bijvoorbeeld om een gedeelte van het twintig jaar oude
Pieterpad te verkennen. Om ook daar niet helemaal verstoken te zijn van de schone
letteren hebben we dit dossier voorzien van het Pieterpad literair. Onze vakantietoeslag
voor alle liefhebbers van literatuur.
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Carl Spitzweg, Sonntagsspaziergang, 1841
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[Literair Pieterpad]

Het Pieterpad is de oudste langeafstands-wandelroute van Nederland, keurig
voorzien van rood-witte markeringen, uitvoerig beschreven in twee boekjes en
bovenal druk belopen. De route voert grotendeels door het dunbevolkte oosten
van Nederland. De redactie van Literatuur heeft deze route van een aantal
literaire markeringspunten voorzien (en was verrast door de grote literaire
dichtheid van de streken die het pad doorkruist). De markeringspunten bevinden
zich vaak precies op de route, soms ook even bezijden het gebaande pad, om
daarmee de wandelaar te verleiden tot een literaire omweg. Het mooist zou het
natuurlijk zijn om het literaire Pieterpad gestalte te geven in de vorm van
duurzame gevelstenen, tekstborden en keien met ingebeitelde teksten die de
wandelaar bij toeval tegenkomt. Voorlopig moet hij het doen met deze
vergankelijker papieren versie. Het gewicht ervan hoeft geen beletsel te zijn
haar in de rugzak mee te nemen.
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Handwijzer in Pieterburen. Foto: Wim van der Ende

Groninger land. Foto Alfred Oosterman

De Loo in Pieterburen
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1 Tessa de Loo woonde begin jaren tachtig in Pieterburen. De Randstad ontvlucht
schreef ze hier De meisjes van de suikerwerkfabriek, haar debuut. Maar belangrijker
misschien: ze ontleende de stof voor haar roman Meander aan ‘Pieterburense
toestanden’. Jarenlang was Pieterburen het domicilie van de geruchtmakende
leefgemeenschap ‘Impuls’ en De Loo vond hierin een dankbaar onderwerp voor een
roman. En hoewel ze het verhaal veiligheidshalve had overgeplaatst naar
Zeeuws-Vlaanderen, was een van de voormalige bewoners van ‘Impuls’ zo
lichtgeraakt dat hij de schrijfster een proces wilde aandoen. ‘Volgens hardnekkige
geruchten overweegt één ex-lid van Impuls een aanklacht in te dienen tegen Tessa
de Loo wegens smaad’, meldt het Nieuwsblad van het Noorden van 3 december
1986, al suggereert de krant dat het gerucht misschien door Martin Ros, haar uitgever,
in de wereld is gebracht. In elk geval is er nadien van leefgemeenschap en proces
niets meer vernomen. Het boek is wel goed verkocht, zeer goed zelfs.

Sytzama in Bellingeweer
2 Drie jaar oud was Clara Feyoena van Sytzama toen zij in 1732 verhuisde van
Beslinga-State in het Friese Friens naar Bellingeweer in Groningen. Vanzelfsprekend
had de peuter zelf geen stem in die verhuizing: haar vader besloot te hertrouwen met
de Vrouwe van Bellingeweer, Geertrui Fuck. Het was niet de laatste beslissing van
vader Sytzama die het leven van zijn dochter sterk beïnvloedde. Hij was het, die in
1746 besloot tot publicatie van de Bellingeweerder Uytspanningen, een bundel
gedichten van de zestienjarige Clara. Het boekje is opgetuigd met een reeks van
lofdichten van Groninger dichters met lang vergeten namen als Petrus Lollema en
Frederika Alida Tegneus.

Literatuur. Jaargang 20

29
De Bellingeweerder Uytspanningen verschenen enkele maanden nadat Gerard
Nicolaas Heerkens een baksteen in de overigens kalm rijmelende Groninger
dichtvijver had geworpen. In een pamflet had hij de vloer aangeveegd met alle
prulverzen die er in het sociale circuit geschreven werden en in de schotschriften die
volgden ontzag hij ook Clara niet. En niet helemaal onterecht: de verzen zijn kinderlijk
maakwerk, waar de schrijfster zich later van zou distantiëren. Ondanks de titel is er
weinig Bellingeweers aan. Haar kerkgang ontlokt haar slechts religieuze
gemeenplaatsen: ‘Naar uw tempel ga ik, Heer, Nu al weer, Ach mogt ik met open
oren Naar uw woord en uw gebod Grote God! Dog aandagtiglijk gaan horen.’
Het was haar privédocent Justus Conring die haar een andere, pastorale toon leerde
aanslaan. Clara kwam terecht in een vriendenkring, waarin iedereen getooid ging
met een herderspseudoniem en men elkaar onder die vlag frequent toezong. Uit de
gedichten blijkt dat Clara (Fillis) en Conring (Coridon) in 1748 verliefd raakten.
Clara dicht over een warme zomerdag (die we ons maar nabij Bellingeweer moeten
voorstellen) dan bijvoorbeeld:
Toen ging Fillis zich verlusten
Daar een breede populier
Haar deed in zijn schaduw rusten;
O Hoe lieflijk was het hier!
[...]

Anoniem, Clara Feyoena van Sytzama, 1746
Fillis hier dus neergezeten,
Deunde straks haar Herders lof.
't Rustend vee scheen op te leeven,
Op den naam van CORIDON,
't Windje zelf scheen zacht te
zweeven
Of 't de klanken vangen kon.

De liefde liep spaak op politieke meningsverschillen tussen Conring en, opnieuw,
vader Sytzama. Conring stierf nog datzelfde jaar en Clara verliet op advies van haar
vader Bellingeweer om een nieuw bestaan op te bouwen in Overijssel.

Schrijvers in Garnwerd
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3 Sommige plaatsen mogen eenvoudig niet overgeslagen worden. Garnwerd is er
een van: hier kwam Van Lennep langs tijdens zijn grote wandeling in de zomer van
1823, hier woonde Fritzi Harmsen van Beek jarenlang, hier heeft Louis Paul Boon
in 1977 tot zijn genoegen iets gebruikt, want hier is café Hammingh: je loopt er aan
voorbij als je even niet oplet, maar het heeft, met zijn literaire avonden, vele schrijvers
van Garnwerd doen houden.

Garnwerd. Foto Alfred Oosterman

Krol in Groningen
4 ‘O Groninge, pilaar en hoofdstad van de Friezen,/Van waar begint men best t'
ontvouwen uwen lof?’ schreef Vondel in 1672 in zijn gedicht ‘Op de doorluchtige
zege van Groningen’. De stad was juist bevrijd van de belegering door de bisschop
van Münster, beter
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bekend als Bommen Berend. Groningen is van alle steden aan het Pieterpad het meest
aanwezig in de literatuur, samen met Maastricht, aan het andere einde van die route.
Gerrit Krol is geboren in Stad, zoals Groningers hun woonplaats kortweg noemen,
en hij schreef er prachtige bladzijden over. De novelle Een ongenode gast uit 1988
bevat er vele. Het derde hoofdstuk beschrijft een wandeling van Eiso, een van de
hoofdpersonages, die met het boek in de hand is na te lopen. En in hoofdstuk vier
kijkt beeldend kunstenaar Johan Hooghiemstra over de daken van stad, wat hem
brengt tot bespiegelingen over tijd en vergankelijkheid.
Johan stond voor het raam met de handen in zijn zij en hij keek over de stad heen.
Wat hij zag was een rode zee. Een eeuwenoude nederzetting van huizen en straten in een merkwaardig tweedimensionaal verband. Elk huis stond aan een straat, of
aan meer straten tegelijk en elke straat bestond uit één of meer huizen. Merkwaardig
vond hij, omdat die huizen in de loop der eeuwen plaats hadden gemaakt voor geheel
andere huizen, terwijl de straten al die tijd dezelfde waren gebleven, een straat heeft
nu eenmaal een veel langer leven dan welk huis ook. Hoe lang? Wanneer, peinsde
Johan, zou bij voorbeeld de Kijk in 't Jatstraat ophouden te bestaan? Welke straat
zal ophouden te bestaan, überhaupt?
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In Groningen heeft het tot tweemaal toe weinig gescheeld of hele straten waren
verdwenen. In 1945 werd de binnenstad gebombardeerd door de Engelsen; rond de
Grote Markt zijn de sporen daarvan nog steeds zichtbaar in de vorm van voortdurende
nieuwbouwprojecten. En eeuwen eerder, in 1672, werd de stad geteisterd door Berends
bommenregen. De stad verrees uit zijn as, en Vondel schreef: ‘O Groninge, uit het
puin en as en stof verrezen,/Vergeet de weldaad niet, die God u heeft bewezen.’
VERVOLG OP PAGINA
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Koos van Zomeren
Ik loop, dus ik ben
Sleur is het beste, een vaste route elke dag. En hij moet alleen zijn. De schrijver loopt
om orde te scheppen, om een tekst in de steigers te zetten, om het ritme van de
woorden te vinden. En soms is hij met vakantie, of is het te warm, of wandelt hij
samen. Dan haakt de schrijver in hem af.
Iemand vraagt waarom ik zo weinig over planten schrijf en ik denk: ik schrijf
helemaal niet weinig over planten, méér in ieder geval dan de meeste andere
schrijvers. Bij mijn junivakanties houd ik bovendien uitdrukkelijk rekening met de
bloei van voorjaarsgentiaan en witte muggenorchis. Het geel van aurikel kan in mijn
herinnering de vorm van een intens verlangen aannemen.
Maar het is waar: je ziet in mijn landschappen eerder vogels vliegen of koeien
grazen dan bloemen staan, ik heb beslist meer met dieren dan met planten, zeker als
het op schrijven aankomt, en daar komt het uiteindelijk altijd op aan.
Op dit punt aangekomen besluit ik de vraag te accepteren. Voor de verdere
behandeling ervan is het van belang te weten dat het gesprek waarin zij oorspronkelijk
gesteld werd allang beëindigd is. Dit is de neerslag van de voortzetting bij mijzelf,
terwijl ik buiten loop.
Ik denk: ik zie geen drama bij planten. Let wel, ik zeg niet dat er geen drama ís
bij planten, er zijn mensen die er heel smakelijk over kunnen vertellen, maar ik zie
het niet.
Ik denk: planten hebben geen bedoeling, planten nemen geen beslissingen. Planten,
dat is het punt, beschikken niet over een eigen bewegingsapparaat. Ze groeien wel,
ze bewegen wel, maar ze verplaatsen zich niet, althans niet buiten het toeval van de
wind zoals die waait en het water zoals dat stroomt.
En nu al, in een oogwenk eigenlijk, onze gedachten komen met de snelheid van
het licht (en met dezelfde snelheid verdwijnen ze gewoonlijk ook)...nu al mondt deze
gedachtegang uit in een panorama met ontzaglijke bergkammen en wijdvertakte
rivierdalen. Hoe het leven op aarde ooit het rijk van de wil heeft betreden, letterlijk:
door zich in beweging te zetten. Waarheen, daarheen. De oerbeslissing. Zwemmen,
lopen, vliegen - dit soort bewegen is beslissen.
Van beslissingen kom je op het bewustzijn, van het bewustzijn op het geheugen,
van het geheugen op verwachtingen, van verwachtingen op drama, want dat ís drama:
een beslissing die niet aan de verwachtingen voldoet, en als er eenmaal drama is, is
er iets te schrijven Nee, dit beeld, dit panorama met bergkammen en rivierdalen, dit als uitzicht
vermomde inzicht, is te statisch. Het verraadt dat ik een gedachte probeer te fixeren
die inderdaad met de snelheid van het licht gepasseerd is, een voetstap in nat zand Juist dat vluchtige, die plotselinge opwinding, die koorts, die als een slechtvalk
neersuizende begeerte...en aan de andere kant: wat zou schrijven anders kunnen zijn
dan een poging om te fixeren -
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Laten we het over mijn jonge hond hebben, ons speelkwartiertje op de gang, zijn
dubieuze praktijken als doelverdediger. Gegooide ballen plukt hij uit de lucht,
geschoten ballen laat hij allemaal door. In eerste instantie is dit een teleurstellende
observatie.
Zijn reflexen zijn dik in orde en aan scherpte ontbreekt het hem ook niet - als hij
een bal eenmaal heeft doorgelaten, gaat hij er met des te meer enthousiasme achteraan;
hij is dol op zijn bal.
Dus we spelen op de gang. Ik sta klaar om te schieten en de hond drukt zich in de
hoogste staat van paraatheid tegen de vloer. Hij kijkt naar mijn gezicht. Nu mij opvalt
dat hij naar mijn gezicht kijkt, begint die teleurstellende observatie iets eigenaardigs
te krijgen.
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Dit realiseer ik me niet op het moment zelf, maar ergens achteraf pas, als het toneel
me zo'n beetje door het hoofd speelt. Hij is dol op zijn bal, de hond, maar als ik ga
schieten vindt hij mijn gezicht interessanter. En voortaan zal ik me, steeds als ik een
bal schiet, afvragen wat er dan wel op mijn gezicht gebeurt.
Verder is het wachten op een treffende zin om deze sequentie mee te besluiten en
een gelegenheid om haar te publicerenEssentieel voor het zien, begrijpen en uiteindelijk verwoorden van dit soort sensaties
is een trage, bijna landerige gemoedsgesteldheid. Ik had het zojuist over een
neersuizende slechtvalk, maar dat is natuurlijk maar een paar tellen op een dag die
verder vooral uit rondhangen bestaat Er zit een schrijver in mij. Hij fluistert me dingen in bij een spelletje patience, bij
een aflevering van The Sopranos op Nederland 3 of bij Driebergen op de A12. Hij
kan zich ook heel coöperatief opstellen als ik domweg achter mijn bureau ga zitten.
Maar het meest mededeelzaam is hij toch als ik buiten loop.
Ik loop een uur of twee per dag, dat is wat de schrijver in mij nodig heeft, en
regelmatig nog een uur of twee meer, dat is wat die jonge hond van mij erbij weet
te smokkelen.
Hij weigert op mijn kamer te komen liggen als ik aan het werk ben. Hij heeft een
hekel aan de schrijfmachine die ik gebruik en/of de opera's die ik draai en/of de
sigaren die ik rook, of gewoon aan mijn kamer. Zijn afwezigheid hindert me. Onder
mijn werk sudderen steeds deze twee vragen: waar is hij en wat doet hij daar?
Als ik ga kijken, verwacht hij dat hij wordt uitgelaten. Of misschien ben ik het
zelf die verwacht dat hij dat verwacht. In ieder geval dreigt er zo iets dwangmatigs
in het lopen binnen te sluipen. Het is nu maar net hoe de schrijver in mij dat oppakt
Zónder kan ook. Toen mijn oude hond oud werd, heb ik veel alleen gelopen en ik
geloof niet dat mijn productiviteit eronder geleden heeft. Maar als ik mag kiezen,
doe mij dan maar mét. Een hond is concreet. Een hond houdt je een beetje bij de
wereld. Een hond herinnert me aan het dierlijke element in wat we aan het doen zijn.
Lopen is onze natuurlijke manier van voortbewegen.
Met lopen bedoel ik niet meer dan 5 km per uur.
Vroeger liep ik veel minder dan nu.
Vroeger bekommerde ik mij ook minder om de muziek in mijn werk [De DBNL is niet gemachtigd een illustratie uit het origineel hier weer te geven]
Koos van Zomeren. Foto Klaas Koppe

Soms, als ik buiten loop, denk ik aan de borrels die op hetzelfde moment overal
in Nederland gehouden worden, aan de contacten en de kansen en de stimulansen
die ik mis, en dan ben ik volmaakt gelukkig, dan denk ik: maar ík loop tenminste
buiten -

Literatuur. Jaargang 20

Het weer doet er weinig toe. Ikzelf ben een liefhebber van mistige ochtenden en
besneeuwde nachten, een groot bewonderaar van vliegende storm en bittere kou, en
een regenbuitje kan een verademing zijn, maar al het andere mag ook. Alleen bij
overdreven hitte laat de schrijver in mij het afweten.
Het landschap doet er ook weinig toe. In Woerden was het de polder, in Arnhem
is het het bos. In de polder de wisseling van luchten en het geluid van tureluur, in
het bos de worteling van beuken, net of ze met olifantspoten
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in de grond staan, en het geluid van boomklever. Het gaat er maar om dat je een eind
vooruit kunt zonder direct onder een auto te lopen.
Ideaal zou het zijn om nergens een snelweg te horen, nooit een moutainbiker tegen
te komen, geen enkele zonsondergang beschadigd te zien worden door een
heteluchtballon. Maar voor het ideale zijn wij niet in de wieg gelegd, met een zekere
verstoring moet je kunnen leven, een zekere verstoring kan zelfs vaart geven aan je
gedachtegangen.
Je moet de weg weten. Beslissingen over de route en de daarmee gemoeide tijd
mogen nauwelijks aandacht vergen. Sleur met minimale variaties, dat is verreweg
het beste.
Je moet alléén zijn (met de hond om te voorkomen dat het benauwend wordt).
Ikzelf heb er geen bezwaar tegen dat er eens iemand meeloopt, zeker niet als zo
iemand langdurig z'n mond kan houden, maar de schrijver in mij moet daar niets van
hebben. Zelfs als het Iris is, zelfs als zij meters achter me gaat lopen, blijft hij zwijgen.
Je moet je niet moe maken, althans niet zo moe dat vermoeidheid de overhand
krijgt. Ikzelf mag graag van tijd tot tijd een hele dag gaan lopen, maar dan haakt de
schrijver in mij ongeveer halverwege af. Ik zelf mag ook graag bergwandelen, maar
daar begínt de schrijver in mij niet eens aan. Hij verdraagt geen zweet, honger of
dorst, en zere knieën verdraagt hij al helemaal niet.
Als we met vakantie gaan neem ik altijd een leeg notitieboekje mee, je kunt niet
weten, en dat neem ik ook altijd leeg weer mee terug. De schrijver zat thuis Soms maak ik een wandeling om de indrukken te verwerken die ik tijdens de vorige
wandeling heb opgedaan Soms denk ik dat het andersom is, dat ik niet loop om te kunnen schrijven, maar
schrijf om te kunnen lopen Of ik vraag me met een lichte beklemming af: je kunt tot op hoge leeftijd blijven
schrijven, maar kun je ook tot op hoge leeftijd blijven lopen?
Lopen dempt de onrust. Lopen schept orde. Lopen brengt je in een soort halfslaap.
Je kunt je gedachten de vrije teugel laten, ze weten zelf wel waar ze moeten zijn altijd bij de tekst die op dat moment bijna klaar is of net in de steigers wordt gezet.
Zinnen die nog geschreven moeten worden of zinnen die al geschreven zijn maar
zich willen verbeteren - ze wentelen zich om en om, net zo lang tot alles op zijn
plaats staat. Op een of andere manier voegen ze zich naar het ritme waarin je je
beweegt. Achter de schrijfmachine is het meer de betekenis, bij het lopen meer de
melodie, Ik hoor ze, mijn zinnen. Met mijn voeten geef ik de maat aan, op mijn
vingers tel ik de woorden.
Het lopen vertelt me dat ergens nog drie lettergrepen moeten worden vervangen
door twee. Het lopen beslist over de klank en kracht van bijvoeglijke naamwoorden.
Het lopen heeft me ook van mijn angst voor bijzinnen verlost, en nog maar een
komma, en nog maar een, als ze het niet meteen begrijpen, lezen ze het maar een
keertje over - er is toch geen haast bij?
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Voor NRC Handelsblad heb ik een tijdlang dagelijks een stukje van een kleine
driehonderd woorden geschreven. Vast pandoer op literaire avonden: hoelang doet
u nu over zo'n stukje? En dan zei ik: twintig minuten, en dat was waar!
Een stukje van deze lengte paste precies in vijf kwartier Hollandse Kade. Eerste
zin, laatste zin, en meestal zit er dan nog wel een alinea tussen die haar draai niet
kan vinden, maar vaak was ook dat al opgelost - in feite kwam ik met een kant en
klaar stukje thuis, ik hoefde het alleen nog maar uit te tikken.
Mij zul je niet horen zeggen dat ik eigenlijk altijd werk. Ik zou nog liever zeggen
dat ik eigenlijk nooit werk Schoenen, hemden, overhemden, broeken, truien, jassen, alles in de verwachting van
eindeloze wandelingen en gedenkwaardige weersomstandigheden. De schrijver in
mij wil er als een woudloper uitzien. En de P.C. Hooftprijswirmaar in de schrijver
in mij zorgt nu en dan voor een net colbertje Zeker, er zijn schrijvers die fantastische resultaten behalen zonder ooit een voet
buiten de deur te zetten. Misschien ijsberen zij. Maar ik sluit ook niet uit dat de
combinatie tussen lopen en schrijven een volstrekt willekeurige is. Bij mij werkt het
zo. Als ik dacht dat het bij een ander ook zo werkte, zou ik zeggen: blijf toch thuis,
er zijn schrijvers zat in Nederland.
Dat lopen, dat schrijven, misschien zijn het alleen maar twee verschijningsvormen
van een verslaving. Vreselijk. Zoals iedereen: verslaafd aan het verstrijken van de
tijd Dinsdag over het Rozendaalse veld, gisteren door de bossen langs de Schelmseweg,
vandaag naar Sonsbeek en via Zijpendaal en Moscowa weer terug. Verder was het
een fluitje van een cent.
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[Literair Pieterpad]
Kopland bij de Drentse A
5 Wie Drentse A zegt, zegt Kopland. Het ongerepte beekdal in Noord-Drente is het
archetypische Koplandlandschap en door vele bundels stroomt de A. En wie de
Drentse A én het werk van Rutger Kopland kent, weet eigenlijk niet meer hoe ze
elkaar hebben veranderd: de gedichten en de rivier. Zie ik een gedicht, als ik naar
het water kijk? Lees ik een landschap als ik ‘Morgens aan de rivier’ lees? Driemaal
verscheen de A met naam en toenaam in de gedichten: in Koplands debuut Onder
het vee (1966) staat ‘Gezicht op de Drentse A’, in Wie wat vindt heeft slecht gezocht
(1972) staat ‘Gedicht over de Drentse A’, en in Dit uitzicht (1982) staat ‘Drentse A’,
een vierdelige cyclus, met als laatste en meest uitgebeende gedicht: ‘Morgen aan de
rivier,/ morgen waarin hij eindelijk/ niets meer zal zijn/ dan de rivier.‘ De dichter
heeft de romantische werkelijkheid zozeer uitgebeend dat de A nadien in zijn poëzie
niet meer genoemd wordt. En toch stroomt ze door, zelfs in Koplands laatste, Over
het verlangen naar een sigaret (2001), als ik me niet vergis:

Beek
Je staat ergens, aan de oever van een beek,
om je heen een paradijselijk dal,
wallen met kleine eiken, uitbundig bloeiend gras,
en aan je voeten gaat het water,
oud, heel stil water - zo langzaam,
het is alsof het aarzelt, niet wil
dat het voorbij gaat.

Van Lennep in Zuidlaren
6 Jacob van Lennep liep in de zomer van 1823 samen met Dirk van Hogendorp door
Nederland. Het was voor deze Leidse studenten hun Grand tour, niet naar verre
streken, maar naar de minstens even onbekende uithoeken van hun eigen land. Van
Lenneps reis is prachtig uitgegeven door Geert Mak en Marita Mathijsen en heeft
ruime aandacht gekregen. Meer dan eens kruisten de reisgenoten het toen natuurlijk
nog onbestaande Pieterpad. Bijvoorbeeld in Garnwerd, Doetinchem, Hardenberg én
hier, in Zuidlaren, waar de wandelaars op 28 juni aankwamen:
Het dorp zag er vanuit een prachtig bos van hoge eiken schitterend uit en
onze verwachtingen werden niet bedrogen. Middenin het dorp is een open
plein met een omtrek van twee à drie roeden, waar eiken omheen staan,
wat een schilderachtig gezicht opleverdt. Van half acht tot half tien dronken
wij koffie, en telden onze uitgaven op, omdat wij precies een maand
onderweg waren.
[De DBNL is niet gemachtigd een illustratie uit het origineel hier weer te geven]
J.J. Voskuil, foto: Klaas Koppe
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Voskuil in Noord-Sleen
7 Maarten Koning, Voskuils alter ego, wandelde veel voor zijn genoegen, maar niet
in Drente. Hier kwam hij voor volkskundig onderzoek: hoe dorsen de boeren, hoe
zien de wanden van hun woningen er uit? En op een mooie dag in de zomer van 1979
bezocht Maarten, met alle mensen van zijn afdeling, de omgeving van Emmen

voor een personeelsuitje: fietsen in de omgeving van Emmen. Hij beleeft er de
gelukkigste momenten uit zijn loopbaan:
De schaduwen werden langer. De zon verloor zijn warmte. Het land
ademde een onwezenlijke rust. Ze reden door Noord-Sleen, waar zo kort
na zessen niemand meer op straat was, en fietsten over een doodstille weg,
met links en rechts bomen, tussen de weilanden in de richting van Emmen.
Maarten had zich laten afzakken en reed met Ad een eind achter de
anderen. ‘Het ging wel, hè?’ zei hij.
‘Ik geloof dat ze het wel aardig vonden.’

Van Hattum in Erm
8 ‘Hieronder volgen gedichtjes van v.H. te E.’ noteerde J. Buma, Hoofd der Openbare
School te Oost-Knollendam boven zeventien gedichten die hij had gebloemleesd uit
De vrije mensch. Achter v.H. gaat Jac. van Hattum schuil, die toen, in de vroege
jaren twintig, nog onmiskenbaar tot de socialistische dichters behoorde. Van Hattum
(1900-1981) was dichter en onderwijzer en vond van juli 1922 tot april 1924 zijn
eerste baantje in Erm, vlakbij Sleen. ‘Eigenlijk was hij maar liever nooit onderwijzer
geworden’ weet Th. Oegema van der Wal in zijn Van en over Jac. van Hattum. Alleen
het vaste inkomen en de overvloedige vrije dagen bevielen hem, ‘hij telde de dagen
vóór de vakanties - voor het uitleven van zijn dichterschap. “Ik meende,” zei Van
Hattum bijna vijftig jaar later, “dat de dichtkunst belangrijk was. En ook dàt bleek
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een vergissing.”’ Jac. van Hattum was nog niet zo lang geleden een dichter die
meetelde - in 1993 verscheen, prachtig uitgegeven, zijn Verzameld werk - maar lijkt
inmiddels verslonden door de vergetelheid. En dat terwijl hij zulke mooie verzen
schreef. ‘Vreemd aan het vandaag’, geschreven na herlezen van vroege verzen (zo
weet Oegema van der Wal), is er zo een, en de tweede strofe, met zijn turf en
schaapskooi, herinnert aan Erm in de jaren twintig. Dat kan niet anders:
Vreemd aan het vandaag- en toch geschreven
door dezelfde hand die ook dit schrijft,
lees ik de historie van een leven,
dat me even ver als 't heden blijft.
Turfrook speur ik van vergeten dorpen,
achter heggen vlaagt een tweegesprek;
in de winterschaapskooi blaten worpen,
hoop gaan stemmen in een vreemd vertrek.
VERVOLG OP PAGINA
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Marja Pruis
Wandelaar en zwartziener Het debuut van Martinus Nijhoff
In 1916 betrad Martinus Nijhoff (1894-1953) de Nederlandse literatuur, als wandelaar
- zij het tussen kamerwanden. Zijn werk behoort tot de belangrijkste poëzie van de
twintigste eeuw. De Wandelaar, zijn debuut, opent met het gelijkluidende gedicht:
één om je blijvend over te verbazen.

De wandelaar
Mijn eenzaam leven wandelt in de straten,
Langs een landschap of tusschen kamerwanden.
Er stroomt geen bloed meer tusschen mijn doode handen,
Stil heeft mijn hart de daden, sterven laten.
Kloosterling uit den tijd der Carolingen,
Zit ik met ernstig Vlaamsch gelaat voor 't raam;
Zie menschen op een zonnig grasveld gaan,
En hoor matrozen langs de kaden zingen.
Kunstenaar uit den tijd der Renaissance,
Teeken ik 's nachts den glimlach van een vrouw,
Of buig me over een spiegel en beschouw
Van de eigen oogen het ontzaglijk glanzen.
Een dichter uit den tijd van Baudelaire,
- Daagsch tussen boeken, 's nachts in een café Vloek ik mijn liefde en dans als Salomé.
De wereld heeft haar weelde en haar misère.
Toeschouwer ben ik uit een hoogen toren,
Een ruimte scheidt mij van de wereld af,
Die 'k kleiner zie en als van heel ver-af,
En die ik niet aanraken kan en hooren.
Toen zich mijn handen tot geen daad meer hieven,
Zagen mijn oogen kalm de dingen aan:
Een stoet van beelden zag ik langs mij gaan,
Stil mozaïkspel zonder perspectieven.

Met het echte wandelen heeft Martinus Nijhoffs gedicht ‘De wandelaar’, uit de
gelijknamige bundel, niet zoveel uit te staan. Hierin geen tocht, zoals in andere
wandelaargedichten, langs gehurkte huisjes en verlaten tuinen (Vasalis) of langs over
elkaar gelegde landschappen (Eddy van Vliet). In Nijhoffs verzen wordt
binnenskamers gewandeld, maar dan wel weer tussen hemel en aarde. Hij had zijn
entree in de letterkunde dan ook niet onder een treffender noemer kunnen maken.
Onmiddellijk is duidelijk dat zijn poëzie zich beweegt tussen het aardse en
contemplatieve, tussen leven en dood, berustend en rusteloos tegelijk. Voorzover hij
dat zelf zou mogen, vergeten, zal hij hieraan ook de rest van zijn leven herinnerd
blijven worden. Wandelaar in de werkelijkheid noemde Theun de Vries de monografie
die hij in 1946 aan de dichter wijdde, en als Nijhoff in de jaren vijftig zijn woning
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in Den Haag betrekt, heet het in een beschouwing: ‘De wandelaar heeft eindelijk
zijn koffers uitgepakt en is neergestreken.’

Onvergetelijke tover
Het is moeilijk voorstelbaar dat de dichter van ‘De wandelaar’ pas tweeëntwintig
jaar oud is. Aan de andere kant: de graad van absoluutheid waarmee een afkeer van
‘de wereld’ wordt beleden, heeft ook wel iets hemelbestormend jongs. Uit het gedicht
spreekt het levensgevoel van de kunstenaar die, nadat hij verscheidene posities heeft
overwogen, ieder handelen moe is. Het is een levensgevoel dat in zijn tijd werd
gezien als ‘modern’, temeer omdat het werd verwoord in klare taal. Zo hadden voor
schrijver/ dichter Cola Debrot, die Nijhoff in de jaren dertig persoonlijk zou leren
kennen in Utrecht, de gedichten in De
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wandelaar een therapeutische waarde. In ‘Ontmoetingen met M. Nijhoff’ (opgenomen
in het Verzameld Werk, deel V) beschrijft hij hoe Nijhoffs poëzie aansloot bij zijn
eigen diep gevoelde melancholie. En hoe hij, daarin zwelgend, vele wandelingen
maakte in de omstreken van Groesbeek, ‘het liefst in de motregen, het liefst als het
vaag woei in de takken van de iepen.’ Ook criticus C.J. Kelk gewaagt van de
‘onvergetelijke tover’ die ‘voor ons jongeren’ van Nijhoffs eerste poëzie uitging.
De dichter laat zien dat hij met lege handen staat. Onthecht en alleen
wandelt hij door een wereld waarmee hij geen enkele band heeft.
Zo'n soort acute betovering is nu bijna niet meer terug te halen. Daarvoor is ten eerste
de breuk met het versleten dichterlijk jargon dat tot dan toe overheerste, niet meer
in die mate voelbaar. Ten tweede behoren Nijhoffs dichtregels inmiddels tot het
bezonken cultuurgoed (‘een stoét van beelden zag ik lángs mij gaan’), waardoor de
eerste frisse blik bijna niet meer achterhaalbaar lijkt. Sterker nog: de poëzie van
Nijhoff en de bestudering daarvan hebben hun eigen jargon opgeleverd inmiddels.
Een illustratie daarvan vond ik in de dundrukeditie Verzamelde gedichten (1990) die
ik uit de openbare bibliotheek leende. Waarschijnlijk is het een ijverige student
Nederlands die

Martinus Nijhoff. Collectie Letterkundig Museum

hierin zijn sporen heeft nagelaten, weliswaar in potlood, maar toch. Alle gedichten
uit de bundel Nieuwe gedichten zijn in de kantlijn van commentaar en uitleg voorzien.
Een greep: bezighouden met de realiteit; romantisch verlangen naar verte, vlucht van
het aardse naar een droomwereld; ik herkent zich in soldaat-schrijver; met de dood
is het voorbij; klimop zegt dat ik met beide benen in de werkelijkheid moet staan;
streven naar het onbekende en hogere kan fataal aflopen; relatie tussen ik en moeder
staat centraal. De sectie gedichten uit De wandelaar is blijkbaar niet behandeld tijdens
het college, maar zou met niet al te veel creativiteit met dezelfde kreten te lijf gegaan
kunnen worden. En om zeep gebracht, een beetje.

Hardop lezen, proeven
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Nijhoffs poëzie, met haar eigen idioom, klassieke vorm en suggestieve symboliek,
nodigt uit tot dooddenken. ‘Een gedicht bestaat uit woorden, niet uit gedachten,’
waarschuwt de dichter in een voordracht over eigen werk, in 1935 (afgedrukt als
inleiding op de bloemlezing Lees maar, er staat niet wat er staat, 1959). Hij vond
dat je een gedicht moest ondergaan, zonder te proberen het in gedachten over te
brengen. ‘Het verdraagt de overheveling niet.’ Om onmiddellijk hieraan toe te voegen:
‘Ik was me bewust dat ik dit uit een soort gemakzucht zei.’ Vervolgens gaat hij op
zoek naar wat kenmerkend zou kunnen zijn voor de poëzie van zijn tijd, misschien
zelfs voor die van hemzelf. En hij constateert dat de moderne dichters raadselachtiger
zijn dan hun voorgangers, omdat zij niet meer bezig zijn hun gevoel direct op papier
te storten. In tegendeel: zij construeren en componeren ‘korte stukjes geobjectiveerd
leven’, en stellen daarbij hoge eisen aan de taal die, aldus Nijhoff, zuiverder en
onderzoekender dan ooit wordt ingezet.
Met het oog op dat zuivere en onderzoekende helpt het
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om ‘De wandelaar’ een keer hardop te lezen. Het strakke rijmschema te proeven op
de tong (Carolingen - zingen, Baudelaire - misère), langzaam mee te lopen met de
archaische wendingen (‘Stil heeft mijn hart de daden sterven laten’, ‘Toen zich mijn
handen tot geen daad meer hieven’), andermaal de raadselachtige openingsregel te
beschouwen (‘Mijn eenzaam leven wandelt in de straten’) en de even raadselachtige
slotregel (‘Stil mozaïkspel zonder perspectieven’). Niet een gedicht om ontmoedigend
eerbiedig over te doen, maar wel één om je blijvend over te verbazen. Omdat het
zonder een lyrische gevoelsuitstorting te zijn, een desolate indruk wekt.
In het niet zo grote oeuvre van Nijhoff neemt ‘De wandelaar’ vanwege het
veronderstelde programmatische karakter een bijzondere plaats in. Zelf was de dichter
er niet erg happig op bij een stroming of beweging te worden gerekend: ‘Ik wil niet
tot een kamp behooren, maar tot de poëzie’ schreef hij in 1926 aan Marsman. Hij
zou tot zijn tevredenheid kunnen constateren dat in de Nederlandse
literatuurgeschiedenis hij een apart hoofdstuk krijgt toebedeeld, zij het onder de
twijfelachtige noemer ‘overgangsfiguur’. Over het algemeen beschouwt men zijn
debuut, en in het bijzonder het titelgedicht, als een afrekening met de romantische
erfenis van de negentiende eeuw. In ‘De wandelaar’ toont de dichter zijn papieren,
of liever gezegd: laat hij zien dat hij met lege handen staat. Onthecht en alleen wandelt
hij door een wereld waarmee hij geen enkele band heeft. Wat er wel is of was, zijn
onmachtige pogingen gebleken. ‘Stil heeft mijn hart de daden sterven laten.’ Of hij
nu als een middeleeuwse monnik het wereldse leven aan zich voorbij zou laten
trekken, als een kunstenaar ten tijde van de Renaissance zich aan narcisme bezondigt,
of als een Baudelairiaanse poète maudit ten onder zou gaan aan drank en vrouwen,
hij blijft buiten de wereld staan. ‘Een ruimte scheidt mij van de wereld af’ In de
slotstrofe wordt onder ogen gezien dat slechts dadenloosheid en stilstand resten:
‘Toen zich mijn handen tot geen daad meer hieven,/ Zagen mijn oogen kalm de
dingen aan’.

Klassiek door zijn regels
Als startschot voor een dichtersloopbaan lijkt ‘De wandelaar’ een nogal fatalistische
boodschap te verkondigen. Hierin schuilt ook de afrekening: anders dan zijn
voorgangers wil Nijhoff niet zijn poëzie zich ervoor laten lenen om uitzicht te bieden
op iets mooiers of op een dieper verband tussen de dingen. Ook uit de andere
gedichten in de bundel komt het beeld naar voren van de dichter die slechts wandelaar
kan zijn tussen de hem omringende dingen, waarvan hij ‘door een groote stilte’
(‘Lente’) vervreemd is. Soms kan weliswaar ‘alles schoon en goed’ zijn, bijvoorbeeld
vanwege ‘een melodie/ Die in me dringt en mijn hart bersten doet’ - maar over het
algemeen zijn ‘de dingen (...) niet meer dan hunne naam’ en de dichter ‘niet meer
dan een ontdaan gelaat’ (‘De eenzame’). Wandelen is het enige wat rest, vervreemd
en wel.
Martinus Nijhoff bracht onder woorden dat poëzie eerder beperkt is dan
almachtig. Een moderne opvatting die klassieke gedichten voortbracht.
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Nu heb ik tot nog toe mooi alle religieuze verwijzingen weten te vermijden. Wat
betreft het openingsgedicht kan ik daar ook nog wel mee wegkomen. In veel van
Nijhoffs gedichten, ook in zijn debuutbundel, klinkt echter een religieuze ondertoon
die wel degelijk verbonden is met een troostend visioen of een hemels verlangen. In
1926 verscheen de tweede editie van De wandelaar en daarin bracht Nijhoff nogal
wat wijzigingen aan. Onder andere koos hij voor een ander openingsgedicht, ‘Het
licht’, dat oorspronkelijk het tweede gedicht in de bundel was. Voorzover dit gedicht
de overheveling verdraagt van woorden naar gedachten, draagt het twee overheersende
ideeën uit: opoffering (‘En mijn ziel breekt zich als ze woorden spreekt’) en roeping
(‘Mijn raam is open, open zijn mijn deuren -/ Hier is mijn hart, hier is mijn lichaam:
breekt!’). En dan is er in de derde strofe opeens een zacht visioen, als wordt hier het
offer gerechtvaardigd: ‘De grond is zacht van lente. Door de boomen/ Weeft zich
een waas van groen, en menschen komen/ Wandelen langs de vijvers in het gras -’.
In 1941 kwam de derde druk van De wandelaar uit, en daarin herstelde Nijhoff
de oorspronkelijke volgorde: eerst ‘De wandelaar’, daarna ‘Het licht’. Over de diepere
bedoeling van het een en ander kan eindeloos worden nagedacht. Feit is dat Nijhoff
een klassiek dichter werd door zijn regels, en niet door zijn bedoelingen, zoals Gerrit
Komrij opmerkte in een lezing over Nijhoff als erflater van de twintigste eeuw, in
1989. Feit is echter ook dat de spanning tussen het desolate van ‘De wandelaar’ en
het zachte
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van ‘Het licht’, als je daar eenmaal oog voor hebt, ieder vers afzonderlijk in de bundel
zijn dynamiek geeft. In de wisselende gedaantes van danser, clown, troubadour en
alchemist wordt telkens een conflict opgevoerd tussen daadkracht en dadenloosheid,
muziek en stilte, bloei en ondergang, soms binnen een enkele strofe: ‘Ieder mensch
is een hovenier,/ Ieder mensch is een graver:/ En zacht en diep graven we hier/ Een
kuil voor ons cadaver.’ (‘De tuinman’).
Met De wandelaar bracht Martinus Nijhoff onder woorden dat poëzie eerder
beperkt is dan almachtig, maar wel bestaat bij gratie van die almacht. Een moderne
opvatting die, strak en in heldere taal getoonzet, klassieke gedichten voortbracht.
Nijhoff wordt nog steeds gelezen, ook door nieuwe wandelaars. Zo klinkt bijvoorbeeld
in ‘Ik wil wel’ van de 26-jarige Remco Campert (uit de bundel Met man en muis,
1955) een echo door van de jonge Nijhoff. Opnieuw modern - minder fatalistisch
(‘Ik wil wel’) en meer ironisch (‘Daar staan mijn handen nu eenmaal naar’) - maar
net zo beweeglijk tussen hemel en aarde: ‘hoe ik dichter ben/ bij de gratie van
aardoppervlak/ hemelbodem ook/ wel genoemd.’ Lees maar.

Ik wil wel
Ik wil wel graven
naar poëzie, maar niet
te diep. Je weet
hoe ik dichter ben
bij de gratie van
aardoppervlak
hemelbodem ook
wel genoemd. Daar
staan mijn handen
nu eenmaal naar. Dus
wandelaar en zwartziener,
geen delver
maar werper
van stenen, laatste
en eerste. Scherend
over aarde, daar
nesten mij bouwend
als zwaluw.
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[Literair Pieterpad]

Ulfers in Hardenberg
9 Wie kan zich nog iets voorstellen bij ‘een dominee van den ring’? Op lezers zonder
gedegen protestantse achtergrond moet de roman Oostloorn van Siebold Ulfers uit
1903 wel een hoogst exotische indruk maken. In dit boek met dorpsschetsen, ooit
een bestseller, tovert Ulfers Hardenberg om tot de besloten gemeenschap Oostloorn,
waar een socialistisch gekleurd Christendom de levens bepaalt van lieden met namen
als Wiegen, Ake en Snippenietige, nederige personages in een overweldigend
natuurdecor. Ondanks gekte, dood en de strijd tussen synodaal hervormden en
dolerend gereformeerden (compleet met veldslag om het kerkgebouw), ademen de
bladzijden een wonderlijke, nog altijd melancholisch stemmende harmonie.
Onderlinge verschillen worden bijgelegd op de dorpsbrink en zodra het er echt op
aankomt, voelen allen zich één, één in hun kleinheid, zoals wanneer de vrouw van
dolerend dominee Senserff sterft:
De rouw was binnengekomen in het dorp, alsof ieder in zijn huis een doode
had. En als één een voorbeeld had durven geven, om de gordijnen neer te
laten en de blinden aan te zetten, - zij zouden het allen gedaan hebben in
geheel Oostloorn; want het was in ieders hart om het te doen. Schepers
had gezegd: ‘Het komt mij niet toe, om dat voorbeeld te geven; zouden zij
niet denken, dat ik mij voor den eerste in het dorp hield?’ En toen hij het
niet durfde, had niemand het gedurfd. Maar het hart van een iegelijk in
Oostloorn was als het hart van een, die achter gesloten blinden en
neergelaten gordijnen zit.
Ulfers was zelf predikant, en hij veroorloofde zich in een van de laatste
hoofdstukken een literair grapje, wanneer hij iemand tegen zijn Senserff laat zeggen:
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‘Het wordt tijd, dat schrijvers eens uitscheiden, pastorale romans te
dichten! Anders zie je er hier ook nog een komen, en die neemt jou en je
dorp en je persoon meê in een boek; prettig voor jou, als jij je daar
geobjectiveerd in vindt!’
Even treedt de auteur hier, via een soort droste-effect, binnen in zijn eigen
droomwereld: Oostloorn.

Van Buren in Hellendoorn
Het Pieterpad voert over de 10 ‘Hellendoornse berg’, eigenlijk een gordel van beboste
heuvels. De berg biedt najaarswandelaars precies het juiste gezichtspunt voor de
lezing van Johanna van Burens impressie van ‘Het darpien in harfskleur’ uit 1928,
waarvan hier de eerste strofe:
O, darpien, mien darpien,
Wat lig iej door mooi!
De roo en de goldgelle
Blae zint oew tooi.
Ik sta op den barg en
Ik kieke noa oew,
O, darpien, mien darpien,
Wat mooi ziej toch noew!

Van Buren (1881-1962), die zelf haar leven lang in Hellendoorn woonde, beschreef
in de streekeigen taal de gehele regio van Salland en Twente. Zelf verkoos ze de
term ‘leedties’ (liedjes) voor haar werk, waarover ze aan het einde van haar leven
schreef: ‘'t Waan gin “gedichten” allemoal.’ Die bescheidenheid past goed bij de
thematiek van haar werk: kleine, alledaagse gebeurtenissen en plaatselijk nieuws,
van een satirisch vers over fietsbelastingplaatjes tot een loflied op de smaak van
nieuwe aardappelen. Het merendeel van haar dichtwerk verscheen als ‘vessies’ in
het Twentsch Zondagsblad, en voor het overige schreef ze vooral
gelegenheidsgedichten. Ze geldt dan ook als een echte volkskunstenares.
Wie vanaf Hellendoorn het pad naar Holten volgt, kan in plaats van de roodwitte
markering ook Van Burens Leedtien veur Holten tot wandelgids kiezen. De route,
die zij per fiets aflegde, loopt iets oostelijk van het Pieterpad door het buurtschap
Noetsele - nu opgeslokt door Nijverdal - en ging dan vermoedelijk via de Holterweg
en de Plaggenweg naar de Oude Hellendoornse weg, waar de route weer met het
Pieterpad samenvalt. Typerend voor haar anekdotische stijl begint Van Buren het
gedicht met een strofe over ‘zonnen besten Holter jongen,’ die haar vraagt eens een
‘leedtjen oaver Hoolten’ te maken. Volgt een nauwkeurige beschrijving van de route
vanaf Hellendoorn, ‘biej de Budde Noosel [Noetsele] in’, langs ‘den bosch van
Hègejan’, over de ‘Holterbarg’, langs ‘zon mooie mölle,/ Den door op ne heugte
steet’, en dan ‘veerder 't darp in, woer de/ Weg zoo onder 't spoor deur geet’. De
wandelaar die deze 75 jaar oude verzen toetst aan de hedendaagse realiteit, komt er
dan bijvoorbeeld achter dat café De Budde in Nijverdal nog steeds in bedrijf is, maar
dat er geen molen meer op de Holterberg staat; deze ging in 1945 in vlammen op.
En bij aankomst in Holten even kijken wat er is gebeurd met Van Burens advies aan
de dorpelingen: ‘Oewe vèènsters van 't gemeent'huus/ Door moet neug een värfien
op!’
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Willem van den Berg
Lopend lezen? De romantische lezer
Lezen doe je in bed, niet terwijl je loopt. Toch horen reizen en lezen bij elkaar: de
lezer trekt er op uit, al gaat hij er bij zitten als hij een boek opslaat. Behalve de
excentriekeling: die loopt en leest tegelijk.
Als we Alberto Manguel (A History of Reading, 1996) mogen geloven is van
oudsher, vanaf de Grieken tot nu toe, vanaf Chaucer tot Proust het bed de meest
favoriete leesplek geweest. Het bed ademt een beslotenheid die ook andere
leesruimtes, zoals de studeerkamer en zelfs het toilet tot geliefde leeslocaties maakten.
En omdat lezers nu eenmaal op hun gemak gesteld zijn, werden zij in de loop der
eeuwen op hun wenken bediend door een leger van schrijnwerkers/uitvinders die de
meest ingenieuze en wonderbaarlijke leesmeubels of liever leesmachines ontwierpen.
Men sla er de prachtige catalogus Die Kunst des Lesens (1985) van Eva-Maria
Hanebutt-Benz maar op na om te zien hoeveel technisch vernuft gestoken is in het
ontwerpen van lezenaars die het boek met radertjes en katrollen in de meest geschikte
stand richtten en via rug-, voet- en handsteunen het welbevinden van de lezer
optimaliseerden.
Halverwege de achttiende eeuw gaat dat veranderen. Het reizen raakt in, men
ontdekt de natuur, trekt als het even kan naar buiten en de boeken gaan mee. Geen
folianten, maar draagbare pocketlectuur in klein octavo of duodecimo, voor in de
reis- of broekzak, of om te verstoppen in de wijde mouwen van jonge meisjes, zeker
als de inhoud zweemde naar het libertijnse.
De ontdekking van de natuur had iets van een leesrevolutie. Om te beginnen
promoveerde de natuur zelf tot boek, een reusachtige foliant, waar men eindeloos in
kon blijven lezen. De indrukwekkende en idyllische natuur heette van toen af
‘romantisch’, omdat men de natuur ging lezen als één grote roman. Het kon ook
anders: wie met een schildersoog naar de natuur blikte, noemde haar ‘pittoresk’.
Door het lezen van de natuur kwam ook de literatuur weer in beeld. Immers, de
natuurtaferelen herinnerden aan eerdere, vaak emotionele leeservaringen. Goethe
begon er mee. Als na een zwaar onweer de natuur weer opleeft, staren in Die Leiden
des jungen Werthers Lotte en Werther door het venster naar buiten. Met tranen in
de ogen legt Lotte haar hand op die van Werther en stamelt ‘Klopstock’. Het alleen
maar noemen van de auteur van Die Frühlingsfeier is voldoende voor Werther om
te verzinken in ‘dem Strome von Empfindungen, den sie in dieser Losung über mich
ausgoss’. Klopstock doet het ook goed bij Nederlandse schrijfsters. In Het land in
brieven (1788) van E.M. Post heet het: ‘Als ik hier, tegen het vallen van de avond
met KLOPSTOCK in de hand nederzit, en zelfs aan 't peinzen geraak, voert mijn
verbeelding wel eens naar zijn graf’. In Voor eenzamen (1789) geraakt ze zo onder
de indruk van het natuurschoon, dat ze om dat alles in woorden uit te kunnen drukken
‘groote KLOPSTOCK!/ Om een vonkje van uw vuur’ zou willen beschikken. Ook Kleist
vermag haar te inspireren. In Het land in brieven kan zij het ‘binnen de muren niet
uithouden; met Kleist, dien schonen lentezanger in de hand’ gaat ze ‘evenals de
kapellen van de ene rustplaats naar de andere’.
Er gaat zo een wisselwerking tussen literatuur en natuur ontstaan. De natuurbeleving
bevestigt de echtheid van het gelezene en het lezen van literatuur over de natuur
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intensiveert de natuurbeleving. Men dient echter wel de juiste locatie en het geëigende
moment uit te zoeken: graven bij maanlicht scoren hoog, prieeltjes, oude eiken, veelal
ook minder toegankelijke plekken, ver van de woelige wereld. Het wordt op het eind
van de achttiende eeuw zo'n mode, dat in tuintheorieën en almanakken, verlucht met
instructieve plaatjes, de meest geschikte plaatsen voor eenzame lectuur worden
geschetst.

De lezer gaat op reis
Als in de negentiende eeuw het reizen naar pittoreske streken steeds grotere vormen
begint aan te nemen, raakt het lezen met een boekje in een idyllisch hoekje uit de
gratie. De zittende lezer staat op, trekt er op uit en geeft al voortgaande ogen en oren
de kost. Nieuwe omgevingen noden nu tot het ophalen van verhalen, vertelsels en
sagen die gekoppeld zijn aan de bezochte pleisterplaatsen. In zijn tweedelige bundel
Het Noorden (1835-1840) maakt Potgieter het wel heel bont: om de haverklap laat
hij de bereisde plaatsen en streken vollopen met zijn immense
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Carl Spitzweg, Samstagnachmittag (fragment)

literaire eruditie. Luchtiger en uiterst functioneel is de wijze waarop Jacob Geel in
Het gesprek op den Drachenfels (1835) literatuur aan natuur koppelt: in de zoektocht
naar het wezen van de romantiek echoot in het imponerende landschap bij elke
wending omhoog de favoriete lectuur van de drie bergbeklimmers.
Volgens Tucholsky vormt tegenwoordig het reizen een ideale impetus om een
boek ter hand te nemen: ‘Denn in dieser Position, sitzend bewegt, will der Mensch
sich verzaubern lassen’. Tucholsky denkt aan trein en tram, in de negentiende eeuw
las men op stoomboot, trekschuit en diligence. Kneppelhout vertelt in een van zijn
reisverhalen hoe een reiziger aan boord van de stoomboot een boek te voorschijn
haalt en in de lectuur verdiept raakt. Voor sommige reizigers gaan reizen en lezen
maar moeilijk samen. Zo pent Nicolaas Beets in zijn dagboek neer hoe hij op 7 januari
1835 op het nippertje de diligence van Haarlem naar Amsterdam miste. Om de tijd
te doden haalt hij in het wachtlokaal Sternes fenomenale antiroman Tristram Shandy
uit zijn zak en raakt zo verdiept in die lectuur, dat hij ternauwernood de volgende
diligence haalt. In dat wiebelend voertuig vermag hij de lezing niet voort te zetten.
Met in zijn achterhoofd nog Sternes verdeling van reizigers in verschillende klassen
begint hij daarom maar zijn medereizigers te observeren. Zijn minutieuze beschrijving
staat opgetekend in zijn dagboek en zal later grotendeels overgeheveld worden naar
de diligence-scène, waarmee De familie Stastok opent. Zo kan een afgebroken lezing
toch nog tot eigen creativiteit leiden.
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Lezend te water
Zijn er onder de reizende lezers in de negentiende eeuw ook wandelende lezers aan
te treffen? Legio zijn de voorbeelden van wandelaars die halverwege hun tocht halt
houden, een rustig plekje opzoeken en liggend of zittend een boek openslaan. Maar
wandelende lezers? Ik ben er maar weinig tegengekomen. In De reisontmoetingen
van Joachim Polsbroekerwoud en zijn vrienden (1841) komt een sentimentele
dichterlijke figuur Holstaff voor die de avond en de nacht prefereert boven de dag.
Dichters, zo zegt hij, brengen hem steevast de tranen in de ogen, ‘althans zoo is het
mij dikwijls gegaan, wanneer ik in den avond ronddwaalde, met mijn lievelings-auteur
in den hand, terwijl ik, door het zachte maanlicht beschenen, nog eens de regelen
van Eduard aan den Maan nalas[...]’. Tragischer loopt het af met de wandelende
lezer in een kennelijke parodie op de overgevoelige romantische held, gepubliceerd
in de Almanak voor den vrijgeestigen (1829). Onder de titel ‘Het gevaar van onmatig
lezen’ wordt daar de treurige ondergang geschetst van een zekere Willem, een
Byron-adept, die wandelend langs de rivier zozeer opgaat in de lectuur van één van
de versvertellingen van de Engelse romanticus dat hij te water geraakt en jammerlijk
verdrinkt: ‘Zijn bezorgde vrienden vonden tussen het riet de opgezwollen en aan
elkaar verkleefde bladzijden van Childe Harold’.
Het wandelend lezen schijnt dus niet voorbehouden aan normale reizigers, maar
aan excentrieke outsiders. Al wandelend kan men nog wel een reisgidsje, landkaart
of routebeschrijving bestuderen, maar lopend literatuur consumeren is vrijwel
onmogelijk. Een dergelijk leesgedrag lijkt zowel een belediging van de natuur als
van de literatuur. De natuurgenieter wil de omgeving lezen. De literatuurminnaar
staakt zijn wandeling en gaat er bij zitten. Wie lopend een boek leest, laat de natuur
de natuur en beweegt zich in een papieren wereld. De lopende lezer heeft iets van
een zijn brevier lezende monnik en kan de meest introverte wandelende lezer uit de
Nederlandse poëzie een hand geven:
Toen, als er een door de stamrijen ging
in een blanke lentmijmering
in een denken zeer sterk en ingetogen
en heeft het stille hoofd nimmer afgebogen
en scheen lezende met alle verstand
in een boekske open in zijne hand, [...].

WILLEM VAN DEN BERG IS EMERITUS HOOGLERAAR MODERNE NEDERLANDSE
LETTERKUNDE AAN DE UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM.
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[Literair Pieterpad]

Jeroen Brouwers, foto: Vincent Mentzel

Brouwers in Exel
11 Het is niet meer dan een gehucht, maar voor literatuurliefhebbers een
bedevaartsoord. Mits men ‘into Brouwers’ is natuurlijk. We kennen Exel (gemeente
Lochem) van zijn ‘Exelse testamenten’, maar de plaatsnaam staat ook als plaats van
verzending boven de magistrale brieven in Kroniek van een karakter (1987, 2 dln).
Hier woonde Brouwers in huize Louwhoek, van 1976 tot in 1991. Het waren
vruchtbare jaren. In het landelijke Exel werd een belangrijk deel van Brouwers'
oeuvre geschreven: Zonsopgangen boven zee, De laatste deur, Het Verzonkene, het
polemische De Nieuwe Revisor en de brieven uit Kroniek. In die brieven is er, anders
dan in de romans, veel aandacht voor alles-wat-groeit-en-bloeit. Brouwers liefhebbert
in de tuin, en heeft nogal wat te stellen met allerhande ongedierte. ‘Wij kregen te
kampen met een: slakkenplaag’, zo schrijft hij op 7 augustus 1985 in een brief aan
Cherry Duyns.
Vingergrote, worstdikke, naakte, zwarte slakken bevonden zich en
‘bewogen’ zich op uiterst mysterieuze wijze (ze ‘bewegen’ zogenaamd
niet) vanaf zeker moment rondom ons huis: honderden, misschien wel
duizenden. Je kon geen stap zetten of je zag er wel twintig. Je kon geen
stap zetten of je trapte er wel een of twee tot moes. Zolang dit geteisem
buiten bleef, gedroegen wij ons tolerant. Maar op zekere ochtend werd ik
wakker met zo'n slak vlak voor mijn oog op mijn kussen. Andere slakken
waren bezig tepen mijn bedpoot en -schoeiing op te klimmen. Een had zich
in mijn instapschoen gevestigd en deze stoorde ik dus toen ik mijn blote
voet in dit schoeisel stootte. Slakken bloeden door een afscheiding van
wittig, rullig, kroketvulling-achtig, traag uit hun lijf stulpend vocht. Dank
u. Dat zat toen aan mijn grote teen. Onderzoek. Bleek: de buitenmuren
van ons huis waren behangen met deze slakken, - de wezens leken door
de muren heen naar binnen te schuiven.
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Met een elan, vergelijkbaar met dat waarmee hij in deze periode ook zowel het
Rasterproza als de ‘jongetjesschrijvers’ te lijf ging, werd de strijd met de slakken
aangebonden. Een rigoureus slakkenverdelgingsmiddel bood soelaas. Helaas maar
tijdelijk.

Staring in Vorden
12 Een natuurmens, geboren in een van de mooiste streken van Nederland. Dat moet
wel tot poëzie leiden. Met regels als ‘Ik ben uit Geldersch bloed - Oprecht is mijn
gemoed’ maakte A.C.W. Staring (1767-1840) zich tot een geliefde Gelderse dichter.
Hij was geboren in Gendringen, en woonde later op het landgoed De Wildenborch,
bij Vorden, dat gelukkig de tand des tijds heeft doorstaan en nog altijd door een
Staring wordt bewoond. A.C.W. Staring was behalve dichter ook
natuurwetenschapper, wat je in zijn gedichten terug kunt vinden.
Nu was het in zijn tijd een topos om over de natuur te dichten, maar Staring had
oog voor technische details. Hij zag er zelfs geen been in om een gedicht te schrijven
over bijvoorbeeld ‘Het stoomtuig’, of het ‘Stoomrijtuig’. Ook dichtte hij een loflied
op de zogenaamde uitvinder van de boekdrukkunst, Lourens Janszoon Koster. Een
wandeling langs De Wildenborch kan het best gepaard gaan met een van zijn
beroemdste gedichten, het ‘Oogstlied’, dat gezien het marstempo ook een uitstekend
wandellied is. We beperken ons tot de eerste en de laatste strofe:
Sikkels klinken;
sikkels blinken;
Ruischend valt het graan.
Zie de bindster gaâren!
Zie, in lange scharen,
Garf bij garven staan!
[...]
Slaat uwe oogen
Naar den hoogen:
Alles kwam van daar!
Zachte regen daalde,
Vriendlijk zonlicht straalde
Mild op halm en aar.
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Johan Koppenol
Een wonderlijke wandeling Met Westerbaen naar Ockenburgh
Jacob Westerbaen (1599-1670), rentenierend arts en dichter, wandelt met de lezer
naar zijn buiten Ockenburgh. Onderweg ziet hij van alles en vertelt hij wonderlijke
verhalen. Een wandeling met Westerbaen is een reis door de verbeeldingswereld.
Het was natuurlijk vooral lopen wat de zeventiende-eeuwer deed: lopen om een
stuk brood, lopen met koopwaar naar de markt, lopen om een nieuwtje naar het
stadhuis, lopen naar je familie een dorp verderop of aan het andere eind van de stad.
Men liep uit armoede of bij gebrek aan ander vervoer. Toch werd er ook wel degelijk
gewandeld en geflaneerd. Jong en oud liet zich bekijken onder de linden op het
Haagse Voorhout en men slenterde graag langs de kramen van de Amsterdamse
marktkoopplui. De inwoners van Leiden maakten bij mooi weer graag een rondje
om de singels en ze adviseerden alle toeristen hetzelfde te doen. En in Haarlem was
men ervan overtuigd dat de omgeving van de stad, met het Blink en de blekerijen
het mooiste stukje van Gods schepping was.
Als we mogen afgaan op de literatuur, dan waren de buitenplaatsen van de nouveau
riche ook wandelplekken bij uitstek. In de talrijke zogenaamde hofdichten die over
deze landgoederen zijn geschreven, wordt de lezer steevast meegenomen op een
wandeling door de boomgaard en de moestuin, langs de paden en priëlen, naar de
vijver en soms naar het huis zelf. De dichters staan daarbij steeds uitvoerig stil bij
de gewassen, de vogels en de insecten en ze weten daar altijd wel een nuttige les of
een godsdienstige overweging aan te verbinden. Niets voor niets gaf Willemien de
Vries haar proefschrift over het hofdicht de titel Wandeling en verhandeling. De
oudste Nederlandse hofdichten zijn Den Binckhorst van Philibert van Borsselen uit
1613 en De Moufe-schans van Petrus Hondius uit 1618 (een uitgebreide versie
verscheen in 1621). Zijn definitieve opmars begon het genre echter in de jaren vijftig
van de zeventiende eeuw, toen achtereenvolgens Constantijn Huygens, Jacob
Westerbaen en Jacob Cats hun buitens in omvangrijke gedichten vereeuwigden.

Leven als een herenboer
Jacob Westerbaen (1599-1670) bezat de buitenplaats Ockenburgh even ten zuiden
van Den Haag. Hij deed daar weinig meer dan van het leven genieten door te eten
en te drinken, te jagen en te vissen, te lezen en te dichten. Hij was opgeleid tot arts,
maar een huwelijk met zijn schatrijke patiënte Anna Weytsen stelde hem al op jonge
leeftijd in staat te leven als een herenboer. Anna was de weduwe van Reinier van
Oldenbarnevelt die was terechtgesteld vanwege het beramen van een aanslag op
prins Maurits. Aanvankelijk woonde het paar op West-Escamp, een buiten uit het
bezit van de Oldenbarnevelts. Na de dood van Anna Weytsen in 1648 begon
Westerbaen niet ver van West-Escamp met de aanleg van zijn Ockenburgh.
Westerbaen maakte er geen geheim van dat hij zich voor zijn grote gedicht (meer
dan vijfenveertighonderd versregels lang) had laten inspireren door Huygens' Hofwijck
(1653). Huygens was in veel opzichten zijn voorbeeld. Toch is Arctoa Tempe.
Ockenburgh alles behalve een slaafse navolging. Westerbaen beschrijft op eigen
wijze hoe hij zijn tijd doorbrengt en met welke genoegens de vier jaargetijden op
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zijn buiten gepaard gaan. Huygens had zijn buitenplaats beschreven zoals die er over
een eeuw zou uitzien en zijn jonge aanplant afgeschilderd als volgroeide bomen.
Westerbaen gaat nog een stap verder: in de inleiding van zijn grote werk zegt hij dat
hij bomen zal beschrijven die alleen maar in zijn hoofd bestaan. Hij zal zaken voor
het geestesoog van zijn lezers roepen die er niet zijn, de verbeelding krijgt alle ruimte.
Dat moeten we in gedachten houden wanneer we meewandelen naar Ockenburgh.
Dat was namelijk één van de nieuwe elementen die Westerbaen introduceerde in zijn
hofdicht: een beschrijving van de omgeving. De dichter nodigt ons uit om hem te
komen opzoeken op Ockenburgh. De wandeling begint dus in dit geval al buiten het
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idyllisch domein van het eigen landgoed. Westerbaen voert zijn lezers mee vanuit
Den Haag:
Wie Ockenburg wil sien, en is belust te weten
Waer het te vinden is, waer 't legt of is geseten,
Die neeme wat gedulds, ick sal hem wysen aen
Wat wegh hy derwaerts heeft te ryden of te gaen.
De plaetse, waer van daen ick hem wil gaen gheleyden,
Stel ick der Graven-Haeg; het Vack dat tusschen beyden
D'een van den andren scheydt, is eene mijle langh,
Hy heeft een uyr van doen die sich begeeft ter gangh [=lopend];
Hy gae de West-poort uyt en volg' de Heere-wegen.
En wacht' sich in te slaen [=slaat niet af], ontmoet hy dwerse steegen,
Noch aen de slincker zy noch aen de rechter hand.
Die speelen vaeren wil door 't schoone kooren land,
Door 't tarw-rijck West-land heen, moet dese baen oock houwen,
Van waer hy lanx een Vliet siet roggen-ackers bouwen
En vaers' en koeyen treen ten knien toe door het gras
Daer eertijds voor het vee geen groene pijl en was.

De wandeling voert door een fraai duinlandschap. Eerst komt men langs de heuvel
waar volgens de legende het kasteel Hennenberg zou hebben gestaan. Het kasteel
zou door Gods toorn zijn verzwolgen door de aarde. Volgens de volksverhalen
spookte het er 's nachts: rond middernacht klonk diep onder de grond het gerammel
van potten en braadspitten.
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De kindervloed van loosduinen
Iets verder op de route treft de wandelaar het kerkje van Loosduinen en ook daar
vertelt Westerbaen een wonderlijke geschiedenis. In de kerk zijn twee doopbekkens
te zien die horen bij een wel heel ongewone geboorte. Ooit, in het jaar 1275, had er
in de streek namelijk een arme vrouw gewoond die moeder was van een tweeling.
Toen zij Vrouw Margriet, de gravin van Hennenberg, eens om een aalmoes vroeg,
had die haar resoluut weggejaagd. ‘Wie een tweeling baarde,’ zei de gravin, ‘had
ongetwijfeld ook met twee mannen seksuele omgang gehad’. De arme vrouw was
door deze vreselijke beschuldiging diep gekwetst en uit wraak had zij een vloek over
de gravin afgeroepen. Zij

Boven: houten herinneringsbord met daaraan gemonteerd de doopbekkens waarin de 365 kinderen
van de gravin van Hennenberg gedoopt zouden zijn. Dit bord is gemaakt in de 17de eeuw, ter
vervanging van een ouder, verloren gegaan exemplaar. Het is inmiddels gerestaureerd en hangt in
de Abdijkerk te Loosduinen
Ockenburgh. Anonieme gravure uit de roofdruk van Ockenburgh, verschenen in Delft bij Arnold Bon
in 1654
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De gravin beschuldigt de bedelares, moeder van een tweeling. Gravure bij een Engelse ballade uit
1620 over de wonderlijke geboorte

sprak de wens uit dat de gravin evenveel kinderen zou krijgen als er dagen in het
jaar zijn. En zo geschiedde: op Goede Vrijdag 1276 baarde Vrouw Margriet 365
kinderen. Ze werden gedoopt door de bisschop van Utrecht: alle jongentjes werden
Jan genoemd, alle meisjes Lys. De kinderen waren kort daarop gestorven, maar de
kerk met de doopbekkens was niettemin uitgegroeid tot een bedevaartsoord voor
vrouwen die zwanger wilden worden.
En Vrouw Margriet was oudt nu veertigh jaer en twee,
Of weynigh min of meer, doe [=toen] de verhoorde bee
Van een verstoorde [=boze] vrouw soo veel gelyfde zielen
Uyt Floris dochter dee als poppe-menschjes krielen;
Op goede vrydag was 't dat sy in't bed gelagh [=beviel]
En gaf aen Hennenbergh dees laeten Almanach
Des morgens voor den noen, ontrent het uyr van negen.
Dat's man en paerd genoemt en dagh noch stond [=uur] versweghen.

Het is een wat komisch en wonderlijk verhaal. Minstens even wonderlijk lijkt echter
de houding van Westerbaen. Die zegt namelijk dat hij niet weet wat er waar en niet
waar is van dit wonderverhaal. Hij zet zich met de lezer op een bankje en vertelt een
hele reeks andere ongelofelijke geboorteverhalen, waarbij vrouwen negen, twintig
of zesendertig kinderen in een keer op de wereld zetten. Hij besluit dan met:
Men houw' het dan voor waer of voor een avontuyrtje,
Voor ouder wijven praet van Tryn of haer gebuyrtje,
En 'tzy, of dat het waer, of dat het valsch magh zyn,
Elck heeft syn keus daer van, so doe ick oock de myn.

Waar of niet - Westerbaen doet geen uitspraak. In de zeventiende eeuw was die
houding al aanleiding voor de dichter Joachim Oudaan om goedmoedig wat de draak
te steken met de goedgelovige Westerbaen en dat onbegrip was er ook in de vorige
eeuw nog.
De vraag is wat er nu eigenlijk gebeurt in deze passage van Ockenburgh. De dichter
voert ons naar zijn buitenplaats en komt onderweg met sterke verhalen. Hij vertelt -
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letterlijk - bakerpraatjes en houdt vervolgens de vraag open of deze verhalen waar
zijn of niet. Betekent dat dat we moeten aannemen dat Jacob Westerbaen serieus
rekening heeft gehouden met een driehondervijfenzestigvoudige bevalling? Was hij
echt zo onnozel, Jacob Westerbaen, die nota bene gepromoveerd geneeskundige
was?
Een sleutel tot een zinvolle interpretatie van deze passage ligt in de inleiding van
Ockenburgh. Daar had Westerbaen immers verteld dat hij, als dichter, zijn eigen
wereld zou scheppen. In de wandeling naar zijn buitenplaats bereidt hij de lezer voor
op het betreden van zijn verbeeldingswereld. De volksverhalen en legenden die hij
opdist langs de route naar Ockenburgh kunnen worden opgevat als een waarschuwing,
als een signaal dat de beschrijving van Ockenburgh die volgt een creatie is van de
dichter, een product van de verbeelding. Niet voor niets noemt Westerbaen de
kindervloed van Vrouw Margriet een ‘almanak’, een jaarboekje. En een jaarboekje
is precies wat hij ons vervolgens zal voorschotelen, Ockenburgh bevat namelijk de
beschrijving van één jaar leven op het landgoed. Of liever: de verbeelding daarvan.
Wie met Westerbaen is opgewandeld, is gewaarschuwd.
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[Literair Pieterpad]
Johan Andreas Dèr Mouw (Adwaita) in Doetinchem
13 Hét verhaal dat Dèr Mouw (1863-1919) en Doetinchem met elkaar verbindt, is
het schandaal dat leidde tot zijn vertrek. Tot op heden bezit Doetinchem geen
gedenkteken of straatnaam die herinnert aan Johan Andreas Dèr Mouw, hoewel hij
er van 1888 tot 1903 klassieke talen doceerde aan het Doetinchemse gymnasium.
Met zijn onderwijsmethode, die stoelde op een filosofische instelling en een
anti-autoritaire benadering, werd hij door veel van zijn leerlingen bewonderd, maar
gewantrouwd door collega's. Het leidde ertoe dat Dèr Mouw jarenlang in betrekkelijke
afzijdigheid opereerde, een afzijdigheid die hij eenmaal opgaf - met grote gevolgen.
De rector van de school, die bijlessen verzorgde voor de leerlingen van wie de
ouders het konden opbrengen, wist die leerlingen nog eens extra te bevoordelen door
examenopgaven met ze voor te bereiden. Deze vorm van elite-onderwijs stuitte Dèr
Mouw zodanig tegen de borst, dat hij op zekere dag in opstand kwam en tegen de
rector uitviel. Niet zo handig was dat hij zijn protest verwoordde in de eis een van
zijn eigen protegés ook een extra steuntje te geven. Zo kwam het, dat Dèr Mouw
ervan beschuldigd werd zelf juist de jongens uit minder bedeelde milieus te
bevoordelen. En dat nog wel met ‘ignobele’ bedoelingen. Het meest getroffen was
Dèr Mouw door het verraad van Max Schwartz, de zoon van de rector, die hij met
zijn eigen pedagogische inspanningen tot een zuiver en oprecht mens hoopte te
maken. Uiteindelijk kostte de hele affaire hem bijna zijn leven: Dèr Mouw probeerde
in deze periode tweemaal zichzelf te doden. Pas toen hij naar Den Haag was
vertrokken en zich op de mystieke wijsbegeerte stortte, kon hij zich met het verleden
uiteenzetten.
In versleutelde vorm komt de Doetinchemse episode terug in zijn mystieke poëzie.
Zijn mislukking als pedagoog lijkt in het lange gedicht In de hoogte meermalen
onderwerp van de tirade van ‘Brahman’ aan zijn eigen adres, bijvoorbeeld in het
volgende fragment:
'K sloeg met bronzen bekkendonder kapot,
Episch en groot, 't elegisch klokgetinkel:
Nocturnespinsel van Venusgetwinkel,
Mijn storm verbrandde 't onder fluitenspot.
En 't klonk als kanonnades, schot na schot,
En 't klonk als lang rinkink'lend glasgerinkel,
Toen 'k ver in 't dal zwiepte met bliksemkrinkel
Kristallen koepelbouw van gletschergrot.
Op ieder wolkenblad een gouden letter,
Orakelde ik, en noodlot en sibylle:
Jouw wezenheid verwerklijkt zich niet hier.
En toen 'k - mijn laatste wijding - sloeg te pletter
'T half zelfbedrog, de half tragische idylle,
Gaf ik je als troost de stemming van King Lear.

Nescio in Elten
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14 De grootmeester van de korte baan, zo kun je Nescio wel noemen. Een paar korte
novellen, stuk voor stuk klassiekers, hebben de roem gevestigd van een schrijver die
vaak helemaal geen schrijver wilde zijn - over hem wordt verteld: ‘Waarom schrijf
je niet weer eens iets? Nescio: - Hoef ik dan? Ik ben gepensioneerd.’ Hij ging door
het leven als J.H.F. Grönloh, directeur en later advi-

seur van de Holland-Bombay Trading Company. In zijn vrije tijd trok hij erop uit en
was hij een scherp waarnemer van het landschap en de natuur; gedurende de tien
jaar van 1946 tot 1955 noteerde hij zijn observaties, soms droog als een boekhouder,
vaak ook lyrisch als een dichter. Zijn postuum uitgegeven Natuurdagboek beschrijft
tientallen plaatsen langs het Pieterpad. Elten, in de jaren na de oorlog als
genoegdoening bij Nederland gevoegd, was een van die plaatsen. Grönloh (of was
het Nescio zo gauw hij schreef?) registreerde de langzame vernederlandsing van het
plaatsje en genoot van de omgeving.
Hotelletje Waning als verleden jaar, zelfde kamer. Wat geslapen en na vieren de
berg op gewandeld en boven thee gedronken en op den Rijn gekeken. Hüthum,
Rindern, de Schwaneturm heeft weer een spits, oliefabriek. Daarna op zij van het
‘Kurhaus’ gekeken naar 's Heerenberg en Duitschland in, geheel geel van de bloemen
tot den horizon, met overal struiken en boomen. Voor den eten voor het hotel gezeten
en naar de zonneëffectjes gekeken.
's Avonds om 8 uur met een auto naar Lobith, Tolkamer (net een stadje maar nix
moois), Spijck en nog iets verder. Enorme Rijn. Langs de voormalige grensweg
(rechts ergens een vroolijk voorheen Duitsch café, tegen de grens aan). Schitterende
zonsondergang links. Over de Wildt naar den grooten weg, mochten te voet even
door den slagboom en over 't bruggetje tot de grenspaal, net over het bruggetje.
Wildt hier breed met nog wat avondkleur. Zomeravond en vogels. Om 9 uur in Elten
terug en nog drie kwartier op het pleintje gezeten. De lichtgrijze hooge hoed van
Schubert. Exceptionele dag.
De Waalbrug bij Nijmegen, van waaraf Japi (De uitvreter) de dood tegemoet sprong,
is hooguit bij helder weer in de verte te zien.

Debrot in de Bossen bij Groesbeek
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15 Hij las bij voorkeur romantici: Byron, Heine. Maar in zijn eerste Nederlandse
jaren maakte Cola Debrot (1902-1981), geboren en getogen op Bonaire, voor het
eerst kennis met de moderne poëzie: Herman van den Bergh, Hendrik de Vries en
M. Nijhoff. Het was in de jaren 1918-1920, hij woonde in Nijmegen - ‘Ik maakte
daarbij veel wandelingen in de omstreken van Groesbeek, het liefst in de motregen,
het liefst als het vaag woei in de takken van iepen.’ Maar hij bleef niet zwerven door
de bossen. Uiteindelijk bracht de lectuur van de moderne poëzie hem terug naar het
centrum van de stad. De Pieterpadwandelaar kan zich hierdoor misschien laten
verleiden tot een kort oponthoud in Nijmegen...
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Bert Vanheste
Een stad lezen, een boek wandelen
Omtrent het schrijven van leeswandelingen
Literaire wandelingen te over: langs het geboortehuis van de schrijver, de school
waar hij op zat, de grafsteen waar hij onder ligt. Maar wat leren ze over de literatuur?
De leeswandeling wil iets anders: ze verbindt de tekst met de beschreven omgeving.
Er onstaat een nieuwe manier van lezen, en van wandelen.
Misschien zag de leeswandeling wel het levenslicht in Epineuil-le-Fleuriel. Het
dorp van den bloeyenden meidoorn, in Le grand Meaulnes/Het grote avontuur
omgetoverd in Sainte-Agathe. Die dag in 1992 spande de zon zich in om de
dorpsschool even mooi te maken als die ooit, honderd jaar eerder, was geweest voor
Alain-Fournier. Ik las: ‘Een lang rood gebouw met vijf glazen deuren, door wilde
wingerd overgroeid aan de rand van het dorp; een reusachtige binnenplaats - met
overdekte speelplaatsen en een washok - die aan de voorzijde met een groot ijzeren
hek aan de kant van het dorp uitkwam...’ In de ogen van Paul de Wispelaere,
herinnerde ik mij, stak de werkelijkheid schamel af tegen het door Alain-Fournier
verbeelde schooltje. Ik moest toegeven dat het gebouw minder lang en minder rood
was dan in de roman, de binnenplaats niet bepaald reusachtig en het ijzeren hek niet
echt groot. Alain-Fourniers verteller, François Seurel, maakt zich in zijn herinneringen
immers klein. Althans in de geciteerde regels. Want nog op dezelfde eerste bladzijde
kantelt het perspectief: ‘Woning waar onze avonturen een aanvang namen en ook
weer hun einde vonden, als golven die op een eenzame rots weer komen stukbreken’.
De verteller kijkt nu met andere ogen. Hij is de nuchtere volwassene die terugblikt
op een geromantiseerd verleden, het meeslepende ervan erkent, maar evenzeer het
misleidende. Zijn held Meaulnes is gevaarlijk groot. Hij idealiseert de liefde waardoor
zij dodelijk wordt. Seurel maakt van een romantisch boek tevens een ‘remedie tegen
de liefde’. Alain-Fournier nodigt uit tot een complexe vorm van lezen, tot een
confrontatie van twee visies. De lezer kan zich, kritisch, identificeren met twee
tegengestelde, complementaire rollen.
Die ochtend in Epineuil-le-Fleuriel, een kilometer of vijftig onder Bourges, vergastte
de vijfde en laatste opvolger van Alain-Fourniers vader mij op een literaire wandeling.
Hij, Henri Lullier, had het samen met zijn vrouw Andrée voor elkaar gekregen het
in 1873 geopende dorpsschooltje, waar Alain-Fournier (1886-1914) van 1891 tot
1898 bij zijn vader Henri Alban Fournier in de klas had gezeten, in te richten als
museum ‘Ecole Alain-Fournier’. Op een deur na die vervangen werd door een raam
en het fornuis dat weggehaald werd, is de school nog precies zoals honderd jaar
geleden. Het hek, de put, de speelplaatsen, de twee klaslokalen met de grote banken
met ieder vijf stoelen en het bord, Fourniers/Seurels zolderkamertje...Ook het dorp
en de omgeving zijn nauwelijks veranderd. De gepensioneerde onderwijzer openbaart
de voorwerpen en oorden als bouwstenen voor Alain-Fourniers literaire droom.
Hiermee verlaat Lullier het vertrouwde pad van de literaire wandeling. Mondeling
en in zijn brochure Sur les traces d'Augustin Meaulnes waagt hij zich aan de relatie
tussen de literaire tekst en de reële context. Wie deze heilige plaatsen bezoekt,
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verkondigt hij, kan de concrete oorsprong van de droom ontdekken, maar evenzeer
van de zichtbare werkelijkheid opstijgen naar de droom.
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De wandelaar leest Le grand Meaulnes; de lezer waar ook ter wereld wandelt door
Epineuil-le-Fleuriel.

Van reisverslag naar reisverhaal
Toen de mens zijn nomadenbestaan had opgegeven, ontkwam hij er niet aan te reizen.
Tijdelijk verliet hij de plaats waar hij zich gevestigd had om te gaan plunderen, handel
te drijven, zijn cultuur te verrijken en uit te dragen. Zijn bevindingen gaf hij door,
mondeling en spoedig ook schriftelijk in zakelijke reisverslagen, scheepsjournalen,
reisgidsen. Horatius, Marco Polo, Bontekoe, Goethe. Soms, en sinds een paar eeuwen
steeds vaker, vond de schrijver het nodig zijn reisbeschrijving literair uit te werken:
een persoonlijker verslag en een daarbij aansluitende grotere aandacht voor de
verwoording. Flaubert, Chateaubriand, Heine, Couperus, Emants en thans Cees
Nooteboom, Lieve Joris, Paul de Wispelaere en tientallen anderen alleen al in het
Nederlands. Overigens gaf De Wispelaere zijn recente bundel Zuid-Amerikaanse
reisverslagen de titel mee: Cuba en andere reisverhalen. Op het omslag wordt het
behoren tot het literaire genre van het reisverhaal nog eens benadrukt: hij kijkt ‘met
het oog van de romancier’. Het literaire reisverslag ontpopt zich als reisverhaal of
beter als reisproza. De beschrijving van de bezochte plaatsen, van de ontmoetingen
en gebeurtenissen moet wijken voor de reflectie erop, voor bespiegelingen van de
schrijver. Wat zich in het bewustzijn van de auteur afspeelt, is belangrijker geworden
dan de waargenomen feiten. Hiermee vervaagt het verschil met het hiervoor
aangehaalde fragment over Le grand Meaulnes uit De

Alain-Fournier op 19-jarige leeftijd

Wispelaeres roman Brieven uit Nergenskuizen. De schrijver overschrijdt de
onzichtbare grens tussen twee genres, hij neemt dit en meer reisverhalen op als
bouwstenen van zijn romanconstructie. Nog één stap verder en we komen terecht bij
romans waarin de personages niet op reis gaan naar vreemde steden of landen, maar
nauw verbonden zijn met de eigen stad of regio. De Wispelaere verkent Nergenshuizen
tussen de Blinker en de Stinker. Couperus legt Den Haag bloot en Gilliams
Antwerpen. Georges Rodenbach openbaart de reien en Willem Elsschot de
Kloosterstraat. Essentieel is niet of de locatie eigen is of vreemd, wel of de
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verwoording beschrijvend is of verbeeldend, of de feitelijkheid voorop staat of de
literaire transpositie van ervaringen.

Van literaire wandeling naar leeswandeling
Eeuwenlang bleef het vrijetijdsreizen voorbehouden aan een adellijke en burgerlijke
bovenlaag. Het bekendste voorbeeld daarvan was de Grand Tour. Auteurs uit of in
dienst van de elite schreven leerzame reishandleidingen. Exemplarisch werd Goethes
Italiaanse reis. Al waren frivoler gidsjes met culinaire en erotische adviezen niet
minder geliefd. In de loop van de negentiende eeuw werd het reizen toegankelijk
voor bredere lagen van de bevolking. De reiziger werd toerist. Murray in Engeland
en Baedeker in Duitsland speelden daar handig op in met hun reisgidsen (een van
de eerste was Belgien und Holland, 1839). In de twintigste eeuw werd het toerisme
een gewichtig onderdeel van de massacultuur. De afdeling ‘reisboeken’ is een
belangrijke plaats gaan innemen zowel in bibliotheken als in boekhandels. En
gaandeweg nam de diversiteit van het aanbod op de reisboekenmarkt toe. Er zijn
brede toeristische gidsen over landen, regio's, steden. Twintig jaar geleden schreef
de net afgestudeerde, werkloze Mark Ellingham zijn eerste Rough Guide. Intussen
werden meer dan honderd titels uitgegeven en vertaald. Misschien kun je ze
postmoderne gidsen noemen die de consument met humor en enthousiasme,
relativerend en nevengeschikt, goed gedocumenteerd en met heldere plattegrondjes,
informatie over architectuur, musea, parken en stranden, hotels, restaurants en winkels,
het verkeer, de historie en de eigentijdse cultuur aanbieden. Kunst is
bezienswaardigheid geworden. Het doet er dan niet echt toe dat Memling en Adriaen
Brouwer, ook in de Nederlandse vertaling, als vertegenwoordigers van de Hollandse
schilderkunst worden aangeprezen. En aangezien schrijvers zelden bezienswaardig
zijn, krijgen zij een bescheiden
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plekje in de rubriek: boeken en films waarin de stad een rol speelt. Veel andere
gidsen, pockets en brochures kiezen voor een vergelijkbaar concept, zij het meestal
mooier verpakt: de toerist moet al in de boekhandel worden verleid door de
vormgeving en het fotomateriaal.
Wat zegt de voorgevel van net geboortehuis van Nescio over hem als
mens? Bovendien kan mij het leven van Nescio minder schelen dan dat
van mijn buurman.
Toch heeft de doorbraak van deze veelzijdige en dus enigszins oppervlakkige
producten van de cultuurindustrie niet geleid tot de ondergang van diepgravender
gidsen. Cultuurreizen zitten in de lift en daar horen, zij het voor een relatief klein
publiek, vrij veel kunst- en cultuurreisgidsen bij. Voor een nog gespecialiseerder
publiek verschijnen er bovendien steeds meer literaire gidsen en wandelingen. Zoals
dat ook in de algemene reisgidsen het geval is, blijft de schrijver van de literaire
gidsen en wandelingen op de achtergrond. Zijn rol blijft beperkt tot het uitstippelen
van de route langs plaatsen die een rol hebben gespeeld in het leven en in het werk
van een of meer bewonderde schrijvers of tot het literair in kaart brengen van een
stad of een regio. Sinds een jaar of tien hebben steeds meer Nederlandse steden
minstens één literaire wandeling. Veelal bevredigen ze niet eens de nieuwsgierigheid
naar de mens achter de schrijver. Wat zegt de (grondig vertimmerde) voorgevel van
het geboortehuis van Nescio over hem als mens? Bovendien kan mij het leven van
Nescio minder schelen dan dat van mijn buurman, tenzij het mij een sleutel aanreikt
die toegang verleent tot zijn werk. Een schrijver is interessant om wat hij geschreven
heeft, om de manier waarop hij zijn leven en dat van zijn straat en stad verbeeld
heeft. Een schilderij, een beeld kun je bekijken, een tekst moet je lezen. Literaire
wandelingen blijven daardoor bijna altijd periferisch, anekdotisch. De wandelaar
strompelt van plek naar plek; de lezer ziet slechts losse korrels, geen zandkasteel.
Het boek was zoveel beter.
Natuurlijk kan het anders. De wandelaar kan met een reisverhaal of een roman in
de hand of in zijn hoofd op stap gaan. Met Nooteboom naar Santiago de Compostella.
Met Bassani's De tuin van de Finzi Contini's naar Ferrara. Met Elsschots Het
dwaallicht naar de Antwerpse Kloosterstraat. Het kan, al kost het in veel gevallen
veel tijd en moeite. Er is dan ook niets op tegen dat iemand zich opwerpt als
bemiddelaar. Patrick Lateur bijvoorbeeld die in Alle schrijvers leiden naar Rome
teksten van tientallen schrijvers, gegroepeerd in zeven wandelingen, verzameld heeft.
Henk Pröpper die in Giorgio Bassani's Ferrara, een universum de lezer bij de hand
neemt en hem voorgaat in het verkennen van de relatie tussen het werkelijke Ferrara
en het door Bassani gecreëerde universum. Je zou dit de betere literaire wandeling
kunnen noemen. Mijns inziens verdient het aanbeveling het genre aan te duiden als
‘leeswandeling’ omdat dit woord directer de vervlechting van tekst en context, van
lezen en wandelen aangeeft.

Heen en weer van woord naar oord
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‘Woorden zijn oorden’, stelt Mark Insingel, schrijver van literatuur die ertoe doet.
De schrijver van leeswandelingen en met hem de lezer reist van woord naar oord,
van oord naar woord. Le grand Meaulnes laat hem Epineuil zien; Epineuil werpt
licht op Le grand Meaulnes. Gezelle openbaart

Illustratie uit Grand Meaulnes door Berthold Mahn
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Brugge; Brugge reikt een sleutel aan die toegang verleent tot Gezelles poëzie. Welke
Gezelle? Welk Brugge? Hoe vertrouwd de schrijver van de leeswandeling ook mag
zijn met de woorden en de oorden van de dichter, hij komt niet verder dan een
interpretatie van zijn poëzie, dan een visie op zijn stad. Zelfs beroemde schrijvers
van reisverhalen verzuchten dat er in de wereld niets meer te ontdekken valt. Bij
nader inzien is dat onzin. De ontdekking van Amerika was niet het einde, maar een
begin. Niemand kent Brugge, niemand kent Gezelle. Daarom is de verkenning zo
boeiend. De schrijver leest en herleest het literaire werk en studies daarover,
ontwikkelt een visie op hoe Gezelle de stad zag, haar geschiedenis, haar wezen, haar
toekomst. Hoe dicht stond in zijn ogen de Brugse mens, cultuur, taal in haar
middeleeuwse glorietijd bij de oorspronkelijke schepping, bij God en Zijn Natuur.
En hoe vervreemdde de Vooruitgang Brugge van zichzelf! Terug, Brugge, terug!
Wat een machtige achterwaartse visie die (gedeeld door invloedrijker denkers en
doeners) de stad via een neogotisch, neo-middeleeuws reveil voorwaarts stuwde. De
schrijver leest verder en ontdekt andere Gezelles, de genadeloze polemist, de volkse
humorist, de natuurmysticus, de missionaris die de wereld afreisde ‘in den geest’,
de gelegenheidsdichter en de pure woordkunstenaar...Hij kruipt in de huid van Gezelle
en wandelt door zijn straten, neemt zijn intrek in het geboortehuis, het Engels Klooster,
het Grootseminarie. Hij ziet wat de dichter zag, kan zich verbeelden wat verdwenen
is en zelfs wat Gezelle over het hoofd zag. Bijvoorbeeld dat het geboortehuis
oorspronkelijk van de Adornes was en daardoor verwijst naar een ander Brugs
middeleeuws verleden, dat van rijkdom mede gebaseerd op de internationale handel.
De schrijver zet zich aan het lezen van wetenschappelijke studies over het verleden
en het heden van de stad. Hij informeert zich over de visie op de stad van Gezelles
vijanden, de liberale vooruitgangsdenkers die een zeehaven wilden, en over de visie
van de huidige Brugse bestuurders die, in het kader van Brugge 2002, culturele
hoofdstad van Europa, benadrukten dat de grootheid van het verleden berustte op
welvaart en eigentijdse kunst en cultuur. Du choc des opinions jaillit la vérité.
Postmoderner: uit de botsing van visies ontspringt een beter inzicht. Voldoende om
een wandelroute uit te tekenen langs de woningen, de kerken, de molens, de straten
en de reien die diepte en veelduidigheid hebben gekregen, die de schrijver en zijn
stad openbaren, die de lezer uitnodigen in gedachten en later metterdaad zijn kamer
te verlaten om zijn eigen kijk op Gezelle en op Brugge te confronteren
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met die van anderen. Deze confrontatie veronderstelt bij de schrijver een literaire
houding, een keuze voor een beeldende, veelduidige taal en bij de lezer een literair
verwachtingspatroon. De beweging van het wandelen én het ritme van het lezen
maakt de geest vrij. Ervaringen kunnen associatief verbindingen met elkaar aangaan.
Leeswandelingen nemen de lezer, de tekst en de stad serieus. Zij rusten de lezer
toe voor een lees- en wandelavontuur, voor een speurtocht naar de woorden die een
oord verraden, naar het oord dat woord is geworden.
BERT VANHESTE IS VOORZITTER VAN DE NIJMEEGSE STICHTING HET VLAAMS
CULTUREEL KWARTIER. EIND 2002 PUBLICEERDE HIJ BIJ MEULENHOFF DE STAD IS
WOORD GEWORDEN. LEESWANDELINGEN DOOR ANTWERPEN EN BRUGGE.
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[Literair Pieterpad]
Van Oss in Vierlingsbeek
16 Vierlingsbeek is de plaats waar Salomon Frederik van Oss (1868-1949), joods
journalist, bankier en uitgever, is geboren en getogen. De betekenis van Van Oss
voor de Nederlandse letterkunde ligt minder in zijn literaire dan in zijn zakelijke
nalatenschap: hij was oprichter van de Haagsche Post en medeoprichter van uitgeverij
H.P. Leopold. Die laatste onderneming werd in eerste instantie in het leven geroepen
voor de publicatie van Couperus' brievenbundel Oostwaarts. Couperus, die met Van
Oss goed bevriend was, schreef de Indische reisbrieven in de jaren 1921-1923 op
kosten van de Haagsche Post, en met de herpublicatie in boekvorm wilde Van Oss
meer rendement uit deze kostbare opdracht halen. Over zijn jeugd in ‘Bèk’- de
inheemse naam van Vierlingsbeek - publiceerde Van Oss in 1946 de roman Dorp in
Brabant. Zijn geboorteplaats, die hij in zijn boek omdoopte tot Beekloo, herinnert
hij zich als een gemoedelijk, stil dorpje:
Beekloo had, in de tijd waarop ons verhaal begint, vele mooie, knusse,
eenvoudige oude huizen. Een aantal hunner had nog strodaken en door
de tijd gebochelde muren. Alle waren laag en staken maar weinig uit boven
de geschoren lindebomen.
Aan het einde van de roman is veel van die idyllische ongereptheid afgebrokkeld,
zoals ook de hoofdpersoon Felix Franssen door het leven getekend raakt. Van Oss
schreef zijn autobiografische roman tijdens de Tweede Wereldoorlog, die hem
gedesillusioneerd achterliet. Hoewel hij door zijn huwelijk met de niet-joodse
Winifred Davidson gevrijwaard bleef van de jodenster, werden al zijn ondernemingen
inclusief de Haagsche Post van hem afgenomen. Bovendien verloor hij in de oorlog
ook nog twee van zijn zoons. Het schrijven moet een
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broodnodige afleiding zijn geweest, getuige het feit dat in 1945 tot 1947 vier boeken
van hem werden gepubliceerd: behalve de herinneringen aan zijn jeugd in
Vierlingsbeek ook zijn memoires als journalist (Vijftig jaar journalist, 1946), een
verhalenbundel (Bijna waar, 1945) en een roman (Het eiland, 1947).

Aafjes in Swolgen
17 Hij ligt er begraven, in Swolgen, Noord-Limburgs kerkdorp direkt aan het
Pieterpad. Bertus Aafjes woonde daar van 1973 tot zijn dood in 1993. Daarvoor
resideerde hij van 1952 tot 1972 ook al in Limburg, in het fraaie kasteel Hoensbroek,
bij Brunssum, dat eigendom was van de Limburgse Staatsmijnen. De familie Aafjes
fungeerde als huisbewaarder. De contacten met de Staatsmijnen waren zo goed dat
Aafjes gevraagd werd hun relatiegeschenk Het Troje van Carboon te schrijven (1959).
Een prachtboek met schitterende foto's van een inmiddels voorgoed voorbije tijd.
Anders dan bij de meeste literatuur die over Limburg bestaat, leest men bij Aafjes
nu eens niet een lofzang op de geijkte natuur of het heuvellandschap, maar op gruis
en industrie.
Elke mijn gelijkt een eenmansstad, de stad van een gigant. Of een stad
van mierenmensen die tezamen een onbedwingbare gigantische macht
uitmaken. De Emma rijst op aan de horizon als een prachtig maar zakelijk
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gecomponeerd geheel van hoge schacht, dobbelstenen van
gebouwencomplexen en wonderlijke bleke klossen van koeltorens. En
boven dat alles uit, als een krampachtig uitgestoten adem, stijgt de rook
van de mijn. Dichters grepen een halve eeuw geleden driftig naar hun pen
om de mijn de opmars af te snijden en het Limburgse landschap te
behoeden voor zijn ondergang. Maar al werd hun pen vermorzeld onder
de olifantstred van de voortschrijdende industrie, hun waarschuwende
stem werd verhoord. Mijn na mijn verrees alsof een reus zich
schokschouderend uit de aarde opwrong. Maar hij bracht niet het roet en
het gruis mee naar boven waarvoor de dichter zozeer beducht was. Het
werd een door Hollands gevoel voor properheid bij voorbaat gewassen
en geschoren reus.

Mechteldis en Barbara in Venlo
18 In tijden van grote nood zong Mechteldis van Lorn (1600-1653) ‘O soeten Heer,
aenhoort mijn kermen,/ hoort mijn gesught en klaghten groot,/ wilt u toch over mij
ontfermen:/ naturken mij dus lijden doet.’ Mechteldis leefde met haar medezusters
in Transcedron, een vrouwenklooster in de Dominicanenstraat (ongeveer waar nu
het gay-café Splinter m/v te vinden is). En die grote nood deed zich nogal eens voor:
aan het einde van de Tachtigjarige Oorlog was de strijd rond Venlo nog lang niet
uitgewoed. De kroniek van het klooster - geschreven door Barbara de Put (ca.
1585-1635) - vertelt over de angst voor de geuzen in het voorjaar van 1632:
Omtrent het hoogfeest van Pinksteren kwamen de geuzen bij elkaar. Het
gerucht ging door het land dat ze zich verzamelden maar men wist niet
wat ze van plan waren, behalve dan dat ze zich op de Mookerhei
verzamelden. Op de morgen van tweede Pinksterdag kwam het droeve
bericht dat ze optrokken naar Venlo.
De geuzen volgden de Maas en bereikten Venlo en binnen een paar dagen schoten
ze hun kanonnen en donderbussen leeg op de stad. Het klooster daverde ervan - ‘We
droegen de zieke zusters uit de ziekenzaal omdat
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we vreesden dat het gewelf, dat vol scheuren zat, van het gebulder zou instorten’-.
Het liep goed af. Gebed en vrome liederen van de nonnen hebben daaraan vast
bijgedragen.

Palmen in Sint-Odiliënberg
19 ‘In Limburg geworpen, gedoopt, verzorgd, onderwezen, berispt, bemind en
volwassen te worden, betekende dat ik moest vertalen, de hele dag door. Ik deed het
zonder te weten dat ik het deed. Moeiteloos was ik een maedje en een meisje, ein
Mädchen, een suske, une fille’. Het is een van de weinige passages die Connie Palmen
aan haar geboortegrond wijdde, en hij komt uit het ‘Limburg’ -nummer van Maatstaf
(1995). De in 1955 in Sint Odilienberg geboren auteur schrijft namelijk nooit over
Limburg. Bijna haar hele oeuvre is in Amsterdam te situeren. En dan nog: over
grachtjes, parken, de natuur schrijft zij niet. Wel over gedachten, gevoelens, taal.
Palmen is geen beschrijver. Alleen in De vriendschap heb je het gevoel dat het eerste
deel, over de jeugd van Kit Buts en de ontluikende vriendschap met Ara Callenbach,
in Limburg speelt. Het staat er niet met zo veel woorden maar de passage op bladzijde
43 spreekt, zeker in het licht van het citaat uit Maatstaf, boekdelen:
Ik lachte haar breeduit toe en toonde het gevouwen blad dat ik achter mijn
rug verborg. Van de zenuwen vergat ik Nederlands te spreken en ik zei in
het dialect dat ik een tekening voor haar had gemaakt. In de snelheid
waarmee ik de zin vertaalde lag mijn verontschuldiging. In een adem zei
ik het nog een keer in het Nederlands: ‘Ik heb een tekening voor je
gemaakt.’
Connie Palmens schrijven is vertalen tegelijk. Ze zegt: ‘Vertalen,

Connie Palmen. Foto Chris van Houts

dat is iets wat hetzelfde klinkt terugbrengen tot hetzelfde. Dat doe ik nog steeds.’
Zouden schrijvers die van huis uit dialect gewend zijn, anders schrijven dan de niet
met dialect opgegroeide auteurs? Dat is nu eens een mooi onderwerp om tijdens een
wandeling door het mooie Limburgse landschap over door te denken.
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Nescio in Geleen en Sittard
20 Het Pieterpad voert door Geleen maar omzeilt Sittard met een ruime boog. Een
terechte keus, als we afgaan op het oordeel van Nescio die hier op woensdag 3 mei
1950 wandelde:
Volop zomer. Kort vóor Sittard plotseling donkere lucht en stortregen (bellen) die
nog duurden toen we aankwamen (totaal een half uur). Aardig cafétje in een straatje
bij het station.
Sittard is overigens afgrijselijk met kermis en radiogebrul. (Een heel lelijk,
eindeloos lang oord waar we doorkwamen is Geleen. Nooit heen gaan!)

Hanlo in Valkenburg
21 Jan Hanlo (1912-1969) verhuisde in 1928, vijftien jaar oud, van Deurne naar
Houthem, een kerkdorpje tegen Valkenburg. Het is een mooie streek om te wandelen
en iets van Hanlo terug te vinden. Een belangrijke ervaring van de dichter is verwerkt
in een kort prozastukje dat na zijn dood in 1974 gebundeld is in Mijn benul. Het heet
‘Op Excursie’. Hierin beschrijft Hanlo hoe hij, om de kick ‘met uitgeschakelde motor
de berg af...het spoor over...de hoek om...de open deur van de garage’ binnenreed.
Jan Hanlo woonde met zijn moeder eerst bij zijn grootouders in de statige villa ‘Sole
Mio’ in Valkenburg. In 1936 betrok Hanlo's moeder een huis tegenover het
oecumenische scholingscentrum Geerlingshof. Jan Hanlo was toen al uit Valkenburg
vertrokken maar eind jaren vijftig kwam hij terug. Hanlo wist het voor elkaar te
krijgen dat de directeur van het Geerlingshof het portiershuisje aan hem verhuurde,
dus pal tegenover het huis van zijn moeder. Daar heeft hij tot aan zijn dood gewoond.
Het huisje is afgebroken. Op de plek waar het stond, is nu nieuwbouw gepleegd. Wie
een paar honderd meter doorloopt, dus Geerlingshof aan zijn rechterkant laat liggen,
ziet aan de linkerkant Hotel Geuldal. Nescio noemt het in zijn natuurdagboek. Het
stationnetje Houthem Sint Gerlach is inmiddels opgeheven, dus we lopen weervia
de Houthemweg terug naar het station van Valkenburg. Dat biedt de mogelijkheid
op andere Hanlosporen te letten. Tegenover Geerlingshof woonde niet alleen mevrouw
Hanlo maar ook tot 1938 de belastinginspecteur meneer Al, door een tragisch ongeluk
om het leven gekomen toen hij 's avonds over de Houthemerweg liep en van achter
werd aangereden door een jonge motorrijder. Het was Jan Hanlo, die, precies zoals
hij in Mijn benul schrijft, op de glooiende Houthemerweg bij wijze van experiment
de motor van zijn motorfiets uitschakelde en geruisloos verderreed. De onfortuinlijke
Al werd zo niet gewaarschuwd door knetterend motorgeluid, en ook de koplamp
brandde nu niet. Al ligt, net als Hanlo, op het kerkhofje van Broekhem begraven.
VERVOLG OP PAGINA
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Lisa Kuitert
Fietsreis wordt voetreis, met literaire gevolgen
De jonge Aafjes vertrekt per fiets naar Rome, gaat gedwongen te voet verder, slaapt
met een dienstmeisje, en schrijft jaren later Een voetreis naar Rome. Spannend genoeg
in de naoorlogse jaren om een hoge verkoop te behalen. Maar inmiddels vergeten.
Ga maar gauw naar de kapper, was het eerste dat moeder Aafjes over de lippen
kwam, toen ze haar 22-jarige zoon Bertus na zijn negen maanden durende reis naar
Rome weer terug zag. De reis, die was begonnen als een pelgrimstocht, had het
karakter gekregen van een Grand Tour, vol inwijdingsriten in het volwassen leven.
Het zou nog jaren duren voor de dichter zich aan zijn reisverslag in dichtvorm zou
zetten, dat in 1946 onder de titel Een voetreis naar Rome verscheen. Bertus Aafjes
was overigens op de fiets vertrokken, die ochtend van de 31e maart 1936, met alleen
de honderd gulden op zak die zijn te vroeg gestorven vader hem had nagelaten. Dat
geld raakte al na enkele dagen op, nadat hij in een stadje aan de Rijn de Liebfraumilch
had geproefd. Toch wist hij het nog negen

Bertus Aafjes

maanden uit te zingen, op de bonnefooi, levend van wat vriendelijke
plattelandsbewoners hem toestopten. Als tegenprestatie zou hij dan in Rome een
kaarsje voor hen branden.
De fietstocht werd, vanwege te hoge invoerrechten, vanaf de Zwitserse grens
noodgedwongen een voetreis. En wat voor een. ‘Ik had zeven paar schoenen versleten
en ik bezat niet één paar kousen meer’, vertelde hij aan Michel van der Plas in een
terugblik. Zijn ransel zat voor meer dan de helft vol met boeken: de Mei van Herman
Gorter, Tuin van Eros, van Jan Engelman, Homerus' Odyssee en Dantes Divina
Comedia. Elke dag schreef hij zijn moeder een brief - zouden die brieven nog ergens
liggen? Volgens de brievencatalogus CEN niet, helaas. Van der Plas citeert in zijn
nawoord bij de feesteditie van Een voetreis naar Rome (1974) zo'n epistel: ‘Al stuur
ik deze brief nog niet dadelijk weg, toch schrijf ik maar vast omdat u alweer graag
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weten wilt, hoe het mij gaat. Nu moe, in één woord schitterend [...] ik had nog maar
een half uur gelopen toen een personenauto achter mij aan kwam waar alleen een
heer inzat. Ik vroeg dus of ik mee mocht rijden en hij vond het best. Wij maakten
een prachtige tocht, want het toeval trof dat hij juist in Riva zijn moest [...]’. Op 12
mei kwam Aafjes al in Rome aan. De terugreis, die hem ditmaal door Frankrijk
voerde, zou veel langer duren. Hij leefde van een paar honderd portretjes van de
paus, die hij in Rome had ingeslagen en onderweg verkocht. Eenmaal thuis ging
Aafjes het volle leven in. Hij trouwde, reisde nog een keer naar Italië, en begon met
dichten.
Pas tijdens de hongerwinter van 1944-1945, toen Aafjes zat ondergedoken in het
Friese Terband, zette hij zich aan zijn poëtisch reisverslag. Hij schreef iedere nacht
honderd regels, bij het schijnsel van een olielampje, zo vertelde hij
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aan Van der Plas. Enkele fragmenten publiceerde hij al in 1945 bij de drukker/uitgever
Balkema. In 1946 verscheen bij Meulenhoff in de Ceder-reeks de eerste druk van
het voltooide lyrische epos, dat begint met de regels ‘Muzen, nu ik mij ga vermeten...’
Na een aarzelende start, werd het een regelrechte bestseller.
Een voetreis naar Rome kreeg de aantrekkingskracht van een
schandaalboek; in de kuise naoorlogse jaren garantie voor hoge
verkoopcijfers.
Dat Een voetreis naar Rome zo'n ongelooflijk (verkoop)-succes geworden is, zal
zeker samenhangen met de romantiek achter het verhaal - een jongen die op de
drempel van volwassenheid zo'n onderneming ten uitvoer brengt - met nog een
religieus tintje daarbij ook - en dan het verhaal achter het schrijven zelf - de onderduik,
het verzet. Bovendien had het gedicht iets opbouwends, iets positiefs.
Maar op een dag vol gouden lover
en lente, en verguld azuur
trek ik de laatste bergrug over
en leef mijn schoonste levensuur
Want onder een cipres gezeten
zie ik met stille ogen aan:
de stad, waarvan ik ben bezeten
sinds ik vernam van haar bestaan.

Wat zeker zoveel effect had op het succes, was een bespreking van pater Creighton,
in het ultramontaanse weekblad De Linie. Geen positieve, maar dat had in dit geval
juist een wervend effect. ‘De dichter verloochent zijn geloof’ stelde Creighton vast.
Steen des aanstoots was een passage waarin de dichter schrijft over een amourette
in een hotel, met het dienstmeisje.
En zonder haar een vraag te stellen,
ziet ge dat het dienstmeisje met
hare ogen, zwart als morellen,
popelt naar de nacht en het bed

Dat de dichter met het meisje naar bed ging, was tot daar aan toe. Erger was dat hij
het deed voorkomen alsof het in hotels altijd zo gaat, en het toppunt was wel dat hij,
‘de held’ van het verhaal, het meisje de volgende ochtend alweer verliet, zonder haar
te trouwen en een goed katholiek gezin te stichten. Een voetreis naar Rome kreeg er
de aantrekkingskracht van een schandaalboek door, in de kuise naoorlogse jaren
garantie voor hoge verkoopcijfers en vele herdrukken. Het boek werd een begip. Er
verscheen ook een Vlaamse schooleditie van - met commentaar, er kwam een
fotoreportage in Avenue, en in 1989 liep KRO-journalist Herman Post de voetreis na,
en rapporteerde daarover in Studio, uit bewondering voor Aafjes. De precieze oplageen verkoopcijfers zijn, zoals gewoonlijk, onbekend, maar hier en daar krijgen we
een indicatie van de aantallen. Als we de 75.000 exemplaren van de uitgever (in
Boltendals Boekmakers 1965) moeten geloven, en verder doortellen naar de 17e
druk, dan zullen het er in totaal wel zo'n 100.000 exemplaren zijn geweest. Een enorm
aantal voor een poëzie-uitgave van één enkele auteur. (De bloemlezingen door Komrij
halen met gemak het dubbele.) Maar anno 2003 lijkt dit boek, zoals dat genoemd
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wordt, zo goed als dood. Ook antiquarisch, voor vijf euro heb je al een eerste druk
te pakken. Je kunt je afvragen, zoals Michel van der Plas deed, of al die 100.000
verkochte exemplaren wel gelezen zijn. Hij schrijft in zijn terugblik: ‘het is de vraag
hoe vele toenmalige kopers van het boekje teleurgesteld moeten zijn geweest bij de
ontdekking dat het allemaal zeer meeviel, voor zover zij de lectuur ervan al niet
vroegtijdig hadden opgegeven, omdat zij nooit eerder geleerd hadden poëzie te lezen
en te smaken.’
najaar 1946

1e druk

1947

2e, 3e, 4e druk (totaal nu: 30.000 exx)

1949

5e druk (totaal nu: 34.000 exx)

1951

6e druk

1955

7e druk

1956

8e druk

1962

9e druk

1964

10e druk (totaal nu: 75.000 exx, volgens
uitgever)

(1968

Vlaamse schooleditie)

1974

11e druk (feesteditie)

1979

12e druk (feesteditie)

1988

14e druk

1997

17e druk

Literatuur. Jaargang 20

54

Om verder te lezen
Er is veel geschreven over wandelen, al dan niet met literaire bedoelingen. Een mooi
overzicht geeft Esther Bakker in het alleszins lezenswaardige Ik loop rond Abcoude
en neem mee. Amsterdam/Antwerpen: Uitgeverij Contact, 2003 (zie de recensie
elders in dit nummer). Onno-Sven Tromp schreef over literaire wandelingen:
‘Schrijvers op de voet gevolgd. Literair wandelen in Nederland’. In: Literatuur
15(1999), p. 170-176, en geeft een overzicht over gepubliceerde literaire wandelingen
op de website www.webhome. demon.nl/literairwandelen/.

Bij Pieterpad literair
Het Pieterpad is gedetailleerd beschreven in twee gidsjes die door de redactie
vanzelfsprekend uitgebreid zijn geraadpleegd: Pieterpad: wandelroute van
Pieterburen in Groningen naar de Sint Pietersberg bij Maastricht v.v (2 delen: traject
1: Pieterburen-Vorden v.v.; traject 2: Vorden-Pietersberg v.v.). 6e druk, Amsterdam:
Nivon, 2002. Verschillende literaire pleisterplaatsen waren bekend bij de redactie,
andere hebben we gevonden door speurwerk in diverse bronnen. Als eerste moet
genoemd worden de onwaardeerlijke Querido's letterkundige reisgids van Nederland.
Onder redactie van Willem van Toorn. 2e druk, Amsterdam: Em. Querido's Uitgeverij,
1983. Als één boek een (herziene) uitgave verdient, dan is het dit wel. Verder hebben
we geraadpleegd: Het land der letteren. Nederland door schrijvers en dichters in
kaart gebracht. Samenstelling Adriaan van Dis en Tilly Hermans. Meulenhoff:
Amsterdam, 1982; LiteRom. Artikelen over literatuur vanaf 1900. Cd-rom, Den
Haag, halfjaarlijkse updates; en www.dbnl. org (daar is sinds kort een atlas van de
Nederlandse letteren beschikbaar, die het zoeken sterk vergemakkelijkt). Voor een
verantwoording van de gebruikte teksten bij de afzonderlijke items, verwijzen we
naar www.literatuuronline.nl. De teksten zijn geschreven door Johan Koppenol, Sasja
Koetsier, Lisa Kuitert,Johan Oosterman, Hans Renders en Frank Willaert.

Bij Marja Pruis
Wiljan van den Akker, Dichter in het grensgebied. Over de poëzie van M. Nijhoff in
de jaren dertig. Amsterdam: Bert Bakker, 1994. Arend Jan Bolhuis, Over De
wandelaar van Martinus Nijhoff. Amsterdam: Wetenschappelijke Uitgeverij
(Synthese), 1980.
Cola Debrot, ‘Ontmoetingen met M. Nijhoff’. In: Verzameld werk 5. Over literatuur
(verzorgd door J.J. Oversteegen). Amsterdam: Meulenhoff, 1987, p. 164-178.
G.J. Dorleijn, Terug naar de auteur. Over M. Nijhoff. Baarn: De Prom/Bibliofiel,
1989. M. Nijhoff, Verzamelde gedichten. Tekstverzorging W.J. van den Akker en
G.J. Dorleijn. Amsterdam: Bert Bakker, 1990.
Theun de Vries, Martinus Nijhoff. Wandelaar in de werkelijkheid. 's-Gravenhage:
Bzztôh, 1980 (1e druk Mansarde Pers, 1946).
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Bij W. van den Berg
Eva-Maria Hanebutt-Benz, Die Kunst des Lesens. Lesemöbel und Leseverhalten vom
Mittelalter bis zur Gegenwart. Frankfurt am Main, 1985.
Thomas Koebner, ‘Lektüre in freier Landschaft. Zur Theorie des Leseverhaltens
im 18. Jahrhundert’. In: Leser und Lesen im 18. Jahrhundert. Heidelberg, 1977, p.
40-57.
Maria Lanckoronska en Arthur Rümann, Geschichte des deutschen Taschenbücher
und Almanache aus der klassisch-romantischen Zeit. München, 1954.
Alberto Manguel, A History of Reading. London, 1996.
Bernhard Nowak, ‘Leser und Buch im Bild’. In: Bildende Kunst 1 (1969), p. 32-37.
Erich Schön, Der Verlust der Sinnlichkeit; oder die Verwandlungen des Lesers.
Stuttgart, 1987.

Bij Johan Koppenol
Johan Koppenol, De schepping anno 1654. Oudere letterkunde en de verbeelding.
Amsterdam, 2001.
Willemien B. de Vries, Wandeling en verhandeling. De ontwikkeling van het
Nederlandse hofdicht in de zeventiende eeuw (1613-1710). Hilversum, 1998.
Jacob Westerbaen, Gedichten. Ed. Johan Koppenol. Amsterdam, 2001.
De citaten uit Ockenburgh zijn ontleend aan Jacob Westerbaen, Gedichten. 3dln.
Den Haag, 1672.

Bij Bert Vanheste
Marco Daane en Wieneke 't Hoen, U schijnt de stad niet goed te kennen? Een literaire
wandeling door het Antwerpen van Willem Elsschot. Amsterdam: Bas Lubberhuizen,
2002. Marco Daane en Dirk Leyman (samenst.), Gent, de dubbelzinnige. Amsterdam:
Bas Lubberhuizen, 2000.
Patrick Lateur. Toscane. Een literaire ontdekkingsreis. Leuven: Davidsfonds,
2002.
Henk Pröpper, Giorgio Bassani's Ferrara, een universum. Amsterdam: Meulenhoff,
1998. Onno-Sven Tromp. ‘Schrijvers op de voet gevolgd. Literair wandelen in
Nederland’. In: Literatuur 15 (1999), p. 170-176.
Maurits Verhoeff, Is u Amsterdammer? Ja, Goddank. Een literaire wandeling
door het Amsterdam van Nescio. Amsterdam: Bas Lubberhuizen, 1997.

Bij Lisa Kuitert
Bertus Aafjes, Een voetreis naar Rome, 11e druk, geïll. door Michael Berkhemer;
met een terugblik door Michel van der Plas. Amsterdam: Meulenhoff, 1974. Uitg.
t.g.v. de zestigste verjaardag van de dichter.
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[Literair Pieterpad]

Borstbeeld Sint Servaes, ca. 1580. Schatkamer St. Servaasbasiliek

Veldeke in Maastricht
22 ‘Hij hadde Sinte Servaes verkoren te patrone ende te heren’, lezen we op de sokkel
van het bronzen standbeeld uit 1934 dat de herinnering aan Veldekes band met
Maastricht levend moet houden. Zoals wel vaker gebeurt hebben de ontwerpers met
dit citaat (uit Veldekes Leven van Sint Servaas) een beetje vals gespeeld. Onze eerste
dichter had het hier niet over zichzelf, maar over keizer Hendrik III (regeerde
1039-1056), van wie we ook uit andere bronnen weten dat hij een grote verering
voorde Maastrichtse bisschop koesterde.
Veldeke schreef zijn Servaas tussen 1170 en 1183 in opdracht van gravin Agnes
van Loon en van Hessel, koster van de Sint-Servaaskerk. In dat werk zingt hij
uitvoerig de lof van Maastricht: hoe de stad gelegen is
In eynen dall scoen ende liecht,
Effen ende wael ghedaen
Daer twee water tsamen gaen,
Eyn groot ende eyn cleyne,
Claer, schoen ende reyne.
Dats die Jeker ende die Mase.

De omgeving, zo gaat Veldeke voort, is zeer geschikt voor veeteelt en akkerbouw
en heeft goede waterwegen. Ook is er veel wild en vis. En bovendien ligt de stad op
een kruispunt van wegen waarvan de ene over Tongeren en Keulen van Engeland
naar Hongarije, de andere van Saksen naar Frankrijk voert, terwijl schepen tot in
Denemarken en Noorwegen kunnen varen. Kortom:
Die weghe versamenen sich all dae.
Des (Daarom) is die stadt daer nae
Gheheiten Traiectum.

Waarmee meteen de etymologie van Maastricht (de Romeinse benaming Mosae
Traiectum ‘doorwaadbare plaats in de Maas’) gegeven is.
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Ook vandaag doet Maastricht - op het kruispunt van Nederland, België en
Duitsland; op het raakvlak van Romania en Germania; in het hart van de Euregio;
als stad waarvan de naam aan een beroemd Europees verdrag verbonden is - Veldekes
beschrijving als de plaats ‘waar alle wegen samenkomen’ alle eer aan. En geldt dat
ook niet voor Veldeke zelf? Als schrijver van de Servaas maakte hij een Latijns
heiligenleven toegankelijk voor leken. Met zijn alleen in het Hoogduits overgeleverde
bewerkingvan de Franse Roman d'Eneas legde hij de grondslag van de hoofse
letterkunde bij onze oosterburen. En als dichter

Eindpunt Pieterpad. Foto: Wim van der Ende

van hoofse minneversjes in de stijl van de troubadours en de trouvères importeerde
hij de zuiderse speelsheid en frivoliteit, die onze letterkunde zo vaak ontbeert.
Gelukkig hebben de ontwerpers van het Maastrichtse beeld, aan de andere kant van
de sokkel, ook dit laatste aspect van Veldekes dichterschap niet vergeten:
De blitscap sonder rouwe het
Bit (met) eren, he es rike.
Dat herte da di rouwe in stet
Dat levet jamerlike.
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Wolkers in de Sint-Pietersberg
23 Op de Sint-Pietersberg eindigt het Pieterpad. Maar het bijzonderste van deze berg
die buiten Nederland die benaming nooit zou krijgen, bevindt zich in haar binnenste:
de onmetelijke gangenstelsels die zijn uitgehakt in de mergel. En

Sint-Pietersberg. Foto: Wim van der Ende

de beelden die Jan Wolkers er uithakte. Of zou deze passage uit Turks fruit louter
aan Wolkers' fantasie zijn ontsproten?
Ik studeerde beeldhouwkunst in Amsterdam. Op de Rijksakademie. Met
de hoogste klassen gingen we in de wintermaanden op uitnodiging van de
gemeente Valkenburg reliëfs hakken in de grotten van de Sint-Pietersberg.
Meer dan levensgrote religieuze voorstellingen waarvan burgemeester en
wethouders verwachtten dat ze het toerisme zouden bevorderen. Ik was
bezig met een opwekking van Lazarus. Maar ik had er niet veel zin meer
in omdat ik de kop van Christus verpest had. Er had een versteend
zeeëgeltje in gezeten en om dat er gaaf uit te krijgen had ik te veel mergel
weggehakt.
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[Gelezen]
Signalement
De lamme en de blinde
Retour Grenoble. Anthony Mertens in gesprek met Hella S. Haasse.
Amsterdam: Querido, 2003. 97 blz.; € 8.50; isbn 90 214 74689.
Zij schreef romans die onze ouders lazen, verklaart Anthony Mertens zijn late
kennismaking met het werk van Hella Haasse. Hij had dan ook heel wat in te halen
toen hij haar redacteur werd bij Querido, zo'n tien jaar geleden. Een jaar geleden
reisde hij samen met de toen 84-jarige schrijfster per trein naar Grenoble, alwaar zij
was uitgenodigd te komen voorlezen in een literaire boekhandel. De reistijd zou
worden benut om het manuscript van haar nieuwste roman Sleuteloog te bespreken.
Ook voor grande dame Haasse blijkbaar nog steeds een spannend moment. ‘“Je hebt
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weinig aantekeningen,” zegt ze terwijl ze me door de papieren ziet bladeren. (...)
Terwijl ik in mijn koffer rommel, mompel ik, wetend dat zij nooit uit zichzelf zal
vragen wat ik ervan vind: “Hella, ik vind het een prachtige, overtuigende roman.”’
Naar aanleiding van het manuscript ontspint zich een gesprek dat uiteindelijk de
hele schrijverscarrière van Haasse, haar werk en haar thema's zal omvatten. Mertens
betoont zich de ideale lezer: bewonderend, aandachtig, nieuwsgierig en erudiet. Ze
zijn aan elkaar gewaagd, de lamme en de blinde, zoals Haasse hen bij een andere
gelegenheid kenschetste, toen ze beiden moeilijk liepen. De gespreksvorm is een
slimme manier om levendig en licht ‘álles’ aan bod te laten komen, variërend van
de Orpheus-mythe in haar werk tot de tussen-S. in haar naam. En kweekt nieuwe zin
haar werk ter hand te nemen.
MARJA PRUIS

Signalement
Eenmalig, onherhaalbaar
Esther Bakker. Ik loop rond Abcoude en neem mee. Amsterdam /
Antwerpen: Uitgeverij Contact, 2003. 158 blz.; € 17.90; isbn 90 254 0463 4.
Wie vandaag de dag op station Abcoude uitstapt, belandt in een bouwput. De eerste
stappen van de wandeling die Esther Bakker beschrijft in Ik loop rond Abcoude en
neem mee zijn sindsdien onherkenbaar veranderd. Het spoor wordt verbreed en dat
is maar al te zichtbaar. Het geeft een bijzondere lading aan de woorden van A.R.
Ammons - ‘Elke wandeling is onherhaalbaar’ - waarmee hoofdstuk 1 aanvangt.
De journaliste Bakker heeft een aanstekelijk boekje geschreven over een wandeling
van twaalf kilometer rond Abcoude. De wandeling, de observaties van de wandelaar
en vooral de gedachten en associaties die bij haar opkomen vormen het verhaal dat
ze in zes etappes vertelt. Het bevat mooie typeringen van de omgeving en het
beschrijft de telkens wisselende gedachten die in de wandelaar opkomen over het
wandelen, en het is doorregen met citaten uit bijna twee eeuwen ‘wandelliteratuur’.
Maar een geschiedenis van het wandelen, zoals het omslag belooft, is het niet. Zelfs
niet ‘een korte geschiedenis’ zoals er letterlijk staat. En dat is nu juist het aangename:
het heeft niets van een overzicht, maar prikkelt juist door het kaleidoskopische, dat
bijeen wordt gehouden door die twaalf kilometer rond Abcoude. Eén ding maakt
Bakker goed duidelijk: dit is haar wandeling, door niemand op deze manier over te
doen. In een ultrakort nawoord schrijft ze: ‘Een wandeling is een eenmalige,
onherhaalbare, onnavolgbare en hoogstpersoonlijke gebeurtenis.’ Reis maar naar
Abcoude, je ziet het meteen.
JOHAN OOSTERMAN
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Armchair travelling naar Berlijn
August Hans den Boef en Sjoerd van Faassen ‘Verrek, waar is Berlijn
gebleven?’ Nederlandse schrijvers en hun kunstbroeders in Berlijn
1918-1945
Amsterdam/Den Haag: Uitgeverij Bas Lubberhuizen / Letterkundig Museum,
2002. Schrijversprentenboek 47. 245 blz.; € 26,95; isbn 90 76314 896.
‘Berlijn is een vreselijke stad’, schreef Hendrik Marsman in 1922 aan zijn vriend
Arthur Müller-Lehning. De wankelmoedige dichter was een jaar daarvoor nog zeer
onder de indruk van de Duitse metropool, terwijl even later zijn eerste dichtbundel
Verzen er gedrukt werd. Dit gebeurde door toedoen van de onuitputtelijke Lehning,
die niet alleen vrienden had in linkse kringen van Berlijn, maar ook in de Berlijnse
boekenwereld. De druk kostte miljoenen, maar zelfs miljarden Duitse marken waren
tijdens de inflatie voor Nederlanders nog met gemak op te hoesten.
Marsman was niet de enige auteur voor wie Berlijn in de jaren twintig een ijkpunt
vormde. Ook Menno ter Braak, Theo van Doesburg, Henriëtte Roland Holst, Nico
Rost, Herman Gorter, Joris Ivens en een groot aantal andere kunstenaars hebben in
het interbellum genoten van Kaufhäuser en U-Bahn, de brede Berlijnse straten, de
theaters en revues. Waar, wie en wanneer, dat is nu allemaal goed leesbaar
bijeengebracht in een prachtige catalogus. Het grote aantal foto's en het erudiete
commentaar verleiden tot aangename armchair travelling: achteroverleunen in een
gemakkelijke stoel en op een imaginaire reis gaan door de metropool van de jaren
twintig. En om de meer doelgerichte lezer achter zijn bureau gerust te stellen: het
heeft een uitgebreid register.
De chronologisch gerangschikte documentatie maakt de tot nu toe slechts verspreid
gepubliceerde feiten in samenhang toegankelijk. Bovendien legt het boek ook de
basis voor een nieuwe kijk op de Duits-Nederlandse betrekkingen in het interbellum.
Was Nederland - het ‘land in de windstilte’ of ‘meisjesinternaat’ - wel degelijk zo
reactionair als de gebruikelijke labels suggereren? Hoe valt het dan te verklaren, dat
in sommige teksten juist Berlijn als conservatief-militaristisch, als ‘ruïne van de 19e
eeuw’ werd gezien? En hadden architecten en kunstenaars als J.J. Oud en Theo van
Doesburg in Duitsland werkelijk zo'n grote invloed?
UTE SCHÜRINGS

Drekpoëten: prachtig en rauw
Gerrit Komrij De drekpoëten. Uit het werk van Salomon van Rusting,
Jan Goeree, Hermanus van den Burg en consorten
Amsterdam: Uitgeverij 521, 2002. € 12,50; isbn 90 76927 308 / nur 306 (De
Sandwichreeks 2).
Gerrit Komrij heeft de oudere Nederlandse poëzie een ander gezicht gegeven. Puttend
uit allerlei obscure, hoogstens aan een enkeling bekende bundels heeft hij met zijn
grote bloemlezingen laten zien hoeveel rare, onverwachte en soms prikkelende
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gedichten er zijn geschreven buiten het bekende en gecanoniseerde werk. In het
tweede deeltje van zijn nieuwe Sandwichreeks vraagt hij opnieuw aandacht voor de
zogenaamde ‘drekpoëten’, een losse verzameling moeilijk in te passen auteurs van
verzen over de zelfkant van het leven: Salomon van Rusting, Jan Goeree, Hermanus
van den Burg, Jan de Regt en anderen. Zij waren ook al vertegenwoordigd in de 1000
en enige gedichten van de zeventiende en achttiende eeuw, maar komen nu als groep
aan bod met in totaal ruim dertig gedichten. De gedichten zijn herspeld en bewerkt,
maar verder niet opgetuigd met historisch commentaar, en dat is voor dit type
gedichten misschien wel de beste benadering. De lezer moet zich nu wel zelf
verwonderen over het harde, soms nogal modern aandoende gevoel van zinloosheid,
het bijbehorende cynisme en de platte grappen uit een ver verleden. Om
teleurstellingen te voorkomen is een waarschuwing aan het adres van de echte
liefhebber van literaire ‘shock and awe’ overigens op z'n plaats, want echt vunzig of
schokkend zijn de teksten eigenlijk nergens, daarvoor is de mens inmiddels te veel
gewend, naar ik vrees. Sommige versjes zijn ronduit braaf, en in het drekkige deel
zijn ‘stront’ en ‘hoer’ de minst conventionele woorden die vallen. De poëzieliefhebber
moet zich echter niet laten weerhouden: alleen al het prachtige, rauwe gedicht
‘Vuurangst op 't water’ van Van den Burg over een verslagen Spaanse vloot, waarin
de zee kleurt van ‘rode bellen’ en een matroos ‘Tienmaal vergeefs naar een getuigd
stuk rondhout vat, Hem korts te voren zelf van onder 't lijf geschoten’, maakt het
bundeltje de moeite waard.
JOHAN KOPPENOL
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Onopgehelderde illusies
W. Christiaens en M. Evers Patriotse illusies in Amsterdam en Harderwijk.
De patriottentijd in Amsterdam en Harderwijk, weerspiegeld in de brieven
van Steven Jan en Jakob van Geuns, zonen van de Harderwijkse
hoogleraar Matthias van Geuns, 1784-1788
Hilversum: Verloren, 2002. 276 blz.; ill.; € 25, -; isbn 90 6550 687 X.
In september 1787 deden in Amsterdam de wildste geruchten de ronde. De stad was
dat jaar als een van de laatste in Holland naar de patriotten overgegaan. Sindsdien
heerste er een staat van burgeroorlog, waarin de patriotten zich slechts ternauwernood
wisten te handhaven. In september was Amsterdam echter in een gevaarlijk isolement
geraakt door de ontwikkelingen elders in de Republiek. Want nadat een poging van
de echtgenote van de stadhouder, de Pruisische prinses Wilhelmina, om in Den Haag
een orangistische contrarevolutie te organiseren al op de heenreis op 28 juni 1787
door haar aanhouding bij Goejanverwellesluis was verijdeld, waren de kansen gekeerd.
Tot de algemeen verwachte inmenging van de broer van de prinses, de koning van
Pruisen, kwam het uiteindelijk op 13 september, toen een Pruisisch leger het land
binnenviel. Daarna ging het snel. Op 15 september trokken de patriotse troepen zich
terug uit Utrecht, hun politieke bolwerk. Op 17 september viel Gorkum in Pruisische
handen en werden Weesp, Naarden en Muiden bedreigd. En nog voor het eind van
de maand was het hele gewest Overijssel door de Pruisen veroverd.
Toch was de situatie bepaald niet hopeloos, schreef Jakob van Geuns, een jonge
stagiair bij een handelsfirma in Amsterdam op 16 of 17 september 1787 aan zijn
ouders in Harderwijk. Het Frankrijk van Lodewijk XVI zou zijn ambassadeur uit
Berlijn hebben teruggetrokken en Pruisen de oorlog hebben verklaard. Ook had hij
gehoord dat de Oostenrijkse keizer op voet van oorlog met Pruisen verkeerde. Dat
leek hem aannemelijk, want waarom zou de keizer de Fransen anders vrije doorgang
door de Oostenrijkse Nederlanden hebben gegeven? De helft van dat Franse leger
was al uit Den Bosch naar Nijmegen getrokken en had die stad ingenomen zonder
veel tegenstand te ontmoeten, had Jakob gehoord. Zij zouden zelfs de prinses in
handen hebben gekregen, maar daar was hij niet zeker van. Ook ging het verhaal dat
in Rotterdam al achttien schepen met Franse troepen waren gearriveerd, die
vermoedelijk bedoeld waren om Den Haag te verdedigen. Jakob was er zeker van
dat de beproefde methode om de landerijen rondom Amsterdam onder water te zetten
de Fransen voldoende tijd zou geven om de Pruisen te verjagen en de stad te ontzetten.
Nog op 28 september, toen de toestand voor de patriotten al volstrekt uitzichtloos
was, berichtte hij dat hem ter ore was gekomen dat de Pruisen als wildemannen op
de vlucht waren geslagen op het gerucht van de opmars van het Franse leger.
Het zijn enkele brieven waaruit een intens medeleven van de achttienjarige Jakob
met de patriotse zaak spreekt. Dat er van alle verhalen over op handen zijnde militaire
hulp uit Frankrijk niets klopte, moet voor hem een bittere teleurstelling zijn geweest.
Ook zijn oudste broer Jan, aan de doopsgezinde kweekschool in Amsterdam in
opleiding tot predikant, met wie hij bij een tante woonde, was een toegewijde patriot
en zou dat blijven. De Harderwijkse kant van het gezin, broer Steven Jan en vader
Matthias van Geuns, was veel sceptischer. Steven Jan studeerde geneeskunde aan
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de universiteit in Harderwijk waar zijn vader hoogleraar in de geneeskunde was. Zij
hadden vooral oog voor de risico's die de politieke onrust meebracht: het gevaar van
burgeroorlog, plundering, wegblijven van studenten en bijgevolg misschien sluiting
van de universiteit, die nogal wat patriotse professoren telde. Vader Van Geuns was
bovendien ernstig ontstemd over het feit dat zijn zoons in Amsterdam hun
handtekening onder petities hadden gezet zonder hem hierover te raadplegen.
De auteurs van het boek Patriotse Illusies, Christiaens en Evers, hebben zich in
hoofd-

zaak beperkt tot brieven of fragmenten met de politieke ontwikkelingen in Amsterdam
en Harderwijk. Daaruit blijkt dat vader Van Geuns in Harderwijk eerder op de hoogte
was van veel ontwikkelingen in Amsterdam dan zijn zoons die er woonden. Door
hun keuzes en aanpak wekken Christiaens en Evers de suggestie een belangrijke
aanvulling te geven op de geschiedschrijving van de patriottentijd. Het is twijfelachtig
of zij dat waarmaken. De uitvoerige inleiding, die meer dan de helft van het boek
beslaat, biedt de lezer veel, maar is naar mijn smaak onevenwichtig. Minutieus
worden de opkomst en val van de patriottenbeweging in Amsterdam beschreven en
samen met de brieven van de gebroeders Van Geuns ontstaat een indringend beeld
van de oplopende spanning, het gevaar, de plunderingen en vechtpartijen, de
regelrechte burgeroorlog en ten slotte de kater. Maar daarbij valt op dat uit de brieven
helemaal niet tot uiting komt wat de jongens Van Geuns van de patriotten verwachtten,
behalve dan dat zij de stadhouder en de ‘tirannie’ zouden verdrijven. Dat roept
natuurlijk de vraag op waaruit die patriotse illusies uit de titel precies bestonden.
Dat geldt des te sterker voor het aan Harderwijk gewijde deel van het boek. Dat
gaat nauwelijks over de ontwikkeling van de patriottenbeweging in die stad, maar
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vooral over de universiteit en over de politieke stemming onder het handjevol
professoren en studenten. Onder hen blijken zich verscheidene uitgesproken en
fervente patriotten te hebben bevonden. Vader en zoon Van Geuns behoorden daar
beslist niet toe. Zij waren burgers die met verlichte opvattingen een algemeen welzijn
nastreefden en daar als arts en geleerde hun bijdrage aan leverden. Politiek hadden
zij
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hun lot allerminst aan dat van de patriotten verbonden. Uit hun brieven uit Harderwijk
blijkt dan ook niets van enige illusie, integendeel. Moeten de illusies uit de titel dan
zo worden opgevat dat het hele patriotse streven een illusie was? Zo cynisch waren
de briefschrijvers in elk geval niet, want de zoons in Amsterdam leefden oprecht met
de patriottenbeweging mee, terwijl vader en zoon in Harderwijk zich vooral grote
zorgen maakten. De politiek zou de familie zelfs tot in lengte van dagen verdeeld
houden: op het huwelijk van Steven Jan in 1794 was de pro-Franse dominee Jan van
Geuns niet van de partij. Dat vermelden de auteurs jammer genoeg niet.
P.J. KNEGTMANS

Onterechte schroom om uit te leggen
Ferguut of De Ridder met het Witte Schild Vertaling: Willem Kuiper
Wat wonders, wat nieuws! De zeventiende eeuw in pamfletten
Samenstelling: Marijke Meijer Drees en Els Stronks
Pieter van Woensel, De Lantaarn Samenstelling: André Hanou
Amsterdam: Athenaeum - Polak & Van Gennep, 2002. Griffioen, 3 deeltjes.
Prijs per deel: € 6,95; isbn 90 253 2747 8, 90 253 4997 3, 90 253 6099 8.
De Griffioen-reeks met vertalingen uit de oudere Nederlandse literatuur is alweer
drie delen rijker. Redactie en uitgeverij zijn erin geslaagd een goed tempo aan te
houden: de kaap van vijftig is nu binnen handbereik.
De Amsterdamse neerlandicus Willem Kuiper vertaalde Ferguut, een soort
middeleeuwse ontwikkelingsroman, waarin de lotgevallen verteld worden van een
naïeve boerenjongen die Arturridder wil worden, op queeste trekt en geleidelijk
ontbolstert tot een waarachtig hoofse ridder die aan het eind een bruid en een
koninkrijk vindt. Marijke Meijer Drees en Els Stronks, beiden verbonden aan de
Universiteit Utrecht, selecteerden een aantal pamfletten uit de zeventiende eeuw,
druksels in verzen en in proza, waarin bekende en onbekende auteurs reageerden op
de actualiteit van toen: religieuze en politieke twistvragen, maatschappelijke
problemen, belangrijke gebeurtenissen en roddels allerhande. De Nijmeegse
hoogleraar André Hanou ten slotte presenteert een reeks essays uit De Lantaarn, een
soort eenmanstijdschrift van de non-conformist Pieter van Woensel dat tussen 1792
en 1801 verscheen.
Met deze deeltjes komen zowel de sterke als de zwakke kanten van deze serie aan
het licht. De Griffioenen willen de moderne lezer zonder veel omhaal in contact
brengen met (vooral) minder of niet gecanoniseerde, maar toch nog leesbare teksten
uit het verleden. Geen inleidingen dus, waar de amateur zich geduldig doorheen moet
graven vooraleer hij de échte tekst binnen mag; geen notenapparaat ook, dat hem
ervan moet doordringen dat wat hij lezen wil, eigenlijk niet meer leesbaar is. Een
kort nawoord en wat toelichtingen achteraan in het boek moeten volstaan.
Die aanpak werkt het best bij een boeiend verhaal als Ferguut, dat het transport
naar de huidige tijd zonder al te veel problemen verdraagt. De lezer die aan het eind
van het verhaal nog wat uitleg of duiding wil, wordt dan op een passende wijze
bediend. En ook met Van Woensels stukjes werkt dat vrij goed. Zijn onderwerpen -
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over het Nederlands volkskarakter, over voorbehoedmiddelen, over het nut van
intellectuelen, van ‘kinderteelt’ etc. - zijn actueel en zijn opinies tegendraads genoeg
om je onbekommerd en vaak geamuseerd verder te doen lezen. Maar met de
pamfletten ging me dat niet goed af. Deze teksten zijn zozeer met de toenmalige
actualiteit verweven, zijn bovendien naar aanleiding van zovele verschillende, (mij?)
onbekende omstandigheden tot stand gekomen, dat enige informatie over aanleiding
en ontstaan hier onontbeerlijk was. Die uitleg staat achteraan, wat de lezer ertoe
dwingt om bij elk nieuw stuk elders in het boek op zoek te te gaan. Wat heeft de
samenstelsters, of de redactie, of de uitgever nu belet om die broodnodige inleidinkjes,
in een andere typografie, af te drukken waar die nodig waren: aan het begin van elk
pamflet? De schroom om mensen iets uit te leggen, neemt tegenwoordig soms rare
proporties aan.
Voor het overige niets dan lof: Ferguut bleek weer eens een heerlijke roman, de
pamfletten wekten de zeventiende eeuw tot leven, en Van Woensels schitterende,
ironische stijl maakt maar weer eens duidelijk hoe onterecht onbemind onze
achttiende-eeuwse literatuur wel is.
FRANK WILLAERT
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Spreekwoorden als spiegel
Mark A. Meadow Pieter Bruegel the Elder's Netherlandish Proverbs and
the Practice of Rhetoric
Zwolle: Uitgeverij Waanders, 2002. 176 blz.; ill.; € 34, 50; isbn 90 400 9473.
Het schrijven van een boek over Pieter Bruegel de Oude, is een daad waar moed en
uithoudingsvermogen voor nodig is, gezien de meters boekenplanken die over deze
kunstenaar zijn volgeschreven. Meadow kwijt zich goed van zijn taak, in een boek
dat een verkorte handelseditie van zijn proefschrift (Berkeley, 1994) en kennis uit
zijn artikelen combineert. Het schilderij Nederlandse Spreekwoorden van Pieter
Bruegel de Oude uit 1559 (Gemäldegalerie Berlijn) staat centraal en Meadow
concentreert zich op de formele kwaliteiten van dit werk en wil het schilderij zo goed
mogelijk in een relevante eigentijdse context plaatsen. Om dit te kunnen doen legt
hij de rederijkerscultuur onder de loep en bespreekt hij zoveel mogelijk eigentijdse
literatuur over de interpretatie van Bruegel als persoon en over de interpretatie van
(en de intellectuele interactie met) zijn schilderijen. De valkuilen van het spreken
over rhetorica in verband met beeldende kunst omzeilend, schept Meadow een helder
beeld van de eigentijdse literaire cultuur en de plaats van spreekwoorden in het
dagelijkse leven en in de educatie van intellectuelen.
De schriftelijke verzamelingen van spreekwoorden die in Bruegels tijd werden
aangelegd en bijgehouden door de intellectuele elite zoals Erasmus, Andriessoon en
Agricola van Eisleben blijken zich wonderwel te laten vergelijken met het schilderij,
waarin, zoals Meadow overtuigend aantoont, de schilder verschillende met elkaar
verbonden spreekwoorden ook op een verbindende manier heeft geschilderd door
ze in elkaars nabijheid te plaatsen. Door de reputatie van Pieter de Oude als
‘Boerenbreugel’ beargumenteerd van de tafel te vegen, kan Meadow tot de conclusie
komen dat de eerste functie van het schilderij het dienen als conservation piece is.
In tegenstelling tot eerdere auteurs verwerpt Meadow de moraliserende functie die
Bruegel in het schilderij gelegd zou hebben, met recht wijzend op de
multi-toepasbaarheid van verzamelingen van spreekwoorden en de reputatie van de
schilder als observator en aemulator van de natuur. In het naast elkaar leggen van
schriftelijke en visuele cultuur is Meadow integer en laat hij de lezer niet in verwarring
over zijn eigen standpunten en bedoelingen. Het is jammer dat de redactie niet overal
even zorgvuldig is geweest als de auteur: diverse bibliografische verwijzingen in de
eindnoten zijn nergens terug te vinden in de bibliografie en de enige volledige
kleurenafbeelding van het schilderij waar het allemaal om draait, is zo krap afgesneden
dat de signatuur van de kunstenaar bijna wegvalt.
CATHARINA M. VAN DAALEN
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Pieter Breughel, De blauwe huik (Nederlandse Spreekwoorden), 1559

Lente op Hofwijck
Hofwijck. Het gedicht en de buitenplaats van Constantijn Huygens
Door Ton van Strien en Kees van der Leer, Ad Leerintveld (eindred.), Ben
Bregman (beeldred.). Zutphen: Walburg Pers, 2002. 160 blz.; ill.; € 14,95;
isbn 90 5730 188 1.
Een groene tint kleurt het nieuwste boek over Constantijn Huygens' buitenplaats.
Het is weer lente op Hofwijck. Dat is de boodschap in Kees van der Leers
gedetailleerde historische overzicht van de lotgevallen van huis en tuin. Honderd
jaren van vruchtgebruik in de familie Huygens gingen bij de dood van de laatste
directe afstammeling over in een lange, dorre periode van kommer in vreemde handen.
Herfstige foto's uit 1914 tonen de desolate toestand. Maar sinds de aankoop door
Vereniging Hofwijck is wat nog levensvatbaar was, nieuw leven ingeblazen. Thans
bloeit het charmante museum dankzij de veelal belangeloze inzet van
Verenigingsleden, en gasten zijn op de buitenplaats weer welkom als weleer.
Ook het gedicht Hofwijck is in deze publicatie uitnodigend opengesteld. Mocht in
oudere uitgaven de wandeling door de 2824 verzen misschien veeleisend zijn geweest
vanwege het zeventiende-eeuwse taalgebruik, Ton van Striens teksteditie voorkomt
dat de lezer door de bomen het bos niet meer ziet. Zijn parafraserende tussenstukjes
in proza wijzen de richting per passage, ingrepen in de spelling en overbrenging naar
modern Nederlands bieden een geëffend pad, en bij de resterende kuiltjes en hobbeltjes
is er toelichting in voetnoten.
Eenvoudig vindt een ruimer publiek nu zijn weg door Huygens' omvangrijke en
boeiende compositie. Dat is de winst. Voor de fanatieke wandelaars die de
zeventiende-eeuwse dichter in eigen persoon willen ontmoeten, is een nieuwe,
wetenschappelijke editie voorzien in de ontzagwekkende reeks Monumenta literaria
neerlandica.
FRANS R.E. BLOM
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List versus hoofse harmonie
Anne Reynders De Middelnederlandse Parthonopeus van Bloys en zijn
Oudfranse origineel. Een studie van de vertaal - en bewerkingstechniek
Leuven: Peeters, 2002. 329 blz.; € 48, -; isbn 90 429 1178 6.
Veel Middelnederlandse ridderromans zijn fragmentarisch overgeleverd, zo ook de
Parthonopeus van Bloys. Anne Reynders heeft desondanks de vertaal- en
bewerkingstechniek bestudeerd, en daarbij het beeldbepalende proefschrift van Frits
van Oostrom (1981) als methodisch ijkpunt gekozen. Na bespreking van de
problematiek van de Oudfranse grondtekst, toont ze aan dat de Parthonopeus - nog
afgezien van het slot, dat aan Franse zijde ontbreekt - het best kan worden opgevat
als een bewerking. Die conclusie staat haaks op de bevindingen van Van Berkum,
die de roman ruim een eeuw geleden als vertaling karakteriseerde. De veranderingen
zijn doorgaans miniem, maar aandacht voor de details leidt toch tot een consistent
bewerkingspatroon. Het is fascinerend om te zien hoe onderzoek volgens beproefd
recept zelfs op basis van een fragmentarische overlevering opnieuw tot overtuigende
resultaten leidt. De verteller in de Parthonopeus speelt de rol van minnezanger en
klerk, en wordt in het onderzoek ontmaskerd als ongeloofwaardig, geïroniseerd
personage. Het publiek moest dus goed opletten om het vertellerscommentaar op
waarde te kunnen schatten. De actieve rol die de dichter van het publiek verlangde,
sluit aan bij de thematiek van de roman als geheel: niet de harmonie van het hoofse
samenlevingsmodel staat centraal, maar de individuele slimheid en zelfhandhaving
van het individu. Deze tegenstelling wordt overigens uitgewerkt aan de hand van
twee vrouwelijke personages, een aspect dat in het onderzoek misschien iets meer
aandacht had verdiend. Reynders maakt, onder meer op basis van intertekstuele
relaties (o.a. Seghers Trojeroman), aannemelijk dat de tekst omstreeks 1260 ontstond
en bestemd was voor het Brabantse hertogelijke milieu, terwijl de adellijke
opdrachtgever zelf daar enigszins buiten stond.
De Middelnederlandse Parthonopeus van Bloys en zijn Oudfranse origineel is een
bewerking van een Brussels proefschrift. Het is specialistisch van aard, maar verzorgd
en leesbaar geschreven. Met dit onderzoek als fundament valt te hopen dat Anne
Reynders tijd en middelen vindt om een moderne editie te bezorgen. Zij is er de
aangewezen persoon voor.
WIM VAN ANROOIJ

Naar aanleiding van de bespreking van Onze buurt
Een recensie heeft als taak lezers te informeren over de inhoud van een boek en
eventueel met redenen omkleed kritiek daarop te formuleren. Saskia Pieterses
bespreking van de roman Onze buurt (1861) van Dorothea Bohn-Beets voldoet
hieraan niet.
Onze buurt heeft, blijkens zeven drukken, een vrij grote lezerskring gevonden, een
goede reden om literair-historisch aandacht aan de roman te schenken. Zo'n boek is
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voor een tegenwoordige lezer alleen te waarderen wanneer men het in de tijd plaatst
en toelichting geeft op de ideologie waaraan het uiting geeft. Dat is dan ook precies
wat de inleiding wilde doen. Men kan daarin hoofdstukjes aantreffen over de
schrijfster in haar biografische context, over het realiteitsgehalte van het boek, over
de toenmalige standenmaatschappij, over dronkenschap, over zedelijke lering als
graag gewild onderdeel in romans etc. De recensente deelt niets daarvan aan de lezers
mee. Ze volstaat met de niet geadstrueerde mededeling dat een ‘kritische, afstandelijke
en contextgerichte benadering’ niet in de lijn der bedoeling lag en ze klaagt over
gebrek aan toelichting. Nu kan men van mening verschillen over de hoeveelheid
toelichting zoals die in de Inleiding werd geboden, of over de juistheid ervan, maar
men kan niet eenvoudig weglaten dat er bijna veertig bladzijden (+ tien bladzijden
aantekeningen) aan werden gewijd, terwijl wel ergens staat dat het boek van een
‘lange inleiding’ is voorzien.
De recensente kenschetst ‘de idealistische damesroman’ uit de negentiende eeuw
kort door de bocht als zoektocht naar de ideale man. Daar valt wel iets op af te dingen
maar in elk geval had ze kunnen uitleggen dat Onze buurt in de verste verte niet aan
die omschrijving voldoet. Ze had daaraan kunnen toevoegen dat het boek gedeeltelijk
in de traditie van Wolff en Deken, gedeeltelijk in die van de Camera obscura en
gedeeltelijk in die van de huiselijke roman staat. Dat was informatiever en minder
onjuist geweest dan melden dat het gaat om ‘typetjes neer te zetten’. Ook over de
persoonstekening geeft de inleiding trouwens gewenste informatie.
We hebben het inderdaad niet als onze taak gezien Onze buurt te beoordelen als ware
het een in 2002 verschenen roman. Als de recensente dát met gebrek aan
afstandelijkheid en kritiekloosheid bedoelt, ja dan moeten we haar gelijk geven. Maar
dan zouden we een in de literatuurgeschiedenis ook wel volstrekt ongebruikelijke
en weinig zinvolle lijn hebben gekozen.
MARGARETHA H. SCHENKEVELD
RIET SCHENKEVELD-VAN DER DUSSEN
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Kiosk Hans Renders
Uitgelezen Boeken Katern voor Boekverkopers en Boekenkopers
Jaargang 9 (2003) nummer 2.
Al jarenlang verschijnt de ene deelstudie na de andere over uitgever A.A.M. Stols.
Het onvermijdelijke aan al die studies is dat ze de behoefte aan zijn allesomvattende
biografie steeds groter maken. Elke keer opnieuw blijkt hoe belangrijk Stols als
poëzie-uitgever is geweest maar ook welke rol hij internationaal speelde in de
ontwikkeling van het goedverzorgde boek. Zelfs als Stols niet met een mooie uitgave
te maken had in de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw, is het de moeite waard
om uit te zoeken waarom niet. Een mooie illustratie van zijn alomtegenwoordigheid
wordt gegeven in het recente nummer van het ‘katern voor boekverkopers en
boekenkopers’ Uitgelezen Boeken.
Zoals meestal is dit mooi uitgegeven tijdschrift gewijd aan één thema, deze keer
is dat de bibliofiele boekenreeks Ursa Minor. Sjoerd van Faassen, hoofdconservator
van het Letterkundig Museum, heeft de geschiedenis van de reeks uitputtend
beschreven.
‘Als Jan Greshoff in 1936 het eerste deel van Ursa Minor in handen krijgt, gaat
een oude droom deels in vervulling.’ Zo begint Van Faassen zijn breed opgezette
toelichting. En het is daarom maar goed dat we die oude droom hier verteld krijgen.
Tussen 1910 en 1912 redigeerde Greshoff samen met P.N. van Eyck en J.C. Bloem
de bibliofiele serie De Zilverdistel. Toen die serie ophield probeerde Greshoff met
zijn twee dichtersvrienden een tijdschrift op te zetten. Dat lukte niet, maar Greshoff
kwam in 1912 en 1913 wel met het roemruchte ‘maandschrift voor de vrienden van
het boek’ De Witte Mier. Mooi blad maar niet levensvatbaar, zoals alle initiatieven
van Greshoff een kort leven beschoren waren. Vanaf 1920 raakte Greshoff betrokken
als adviseur bij de bekende reeks Palladium van Jan van Krimpen. En tussen 1923
en 1925 voerde Greshoff de redactie van een tiendelige boekenreeks De Schatkamer,
die bij Boosten en Stols uitkwam.
Al deze activiteiten en initiatieven vormden een aanloop tot de oprichting in 1936
van de Ursa Minorreeks. Greshoff woonde in Brussel en onderhield daar goede
contacten met de eveneens uit Nederland komende metaalhandelaar M.B.B. (Bob)
Nijkerk. Nijkerk was niet alleen een groot verzamelaar en bibliofiel, hij had tevens
de gewoonte om allerlei bibliofiele projecten financieel te steunen. Zo ook Ursa
Minor. Greshoff en Nijkerk verzorgden samen de redactie en ze benaderden Stols,
die ook domicilie hield in Brussel. De taakverdeling was als volgt: Greshoff nam de
redactie van de reeks op zich waarin plaats was voor poëzie, proza en beschouwend
proza, Nijkerk financierde het geheel en Stols zorgde voor de typografie en de
distributie. Dat laatste is interessant omdat hij hiermee uitdrukkelijk niet als uitgever
fungeerde. De reeks verscheen in eigen beheer en kende een eigen imprint. ‘Stols
brengt bij de gérants van Ursa Minor 30% van de opbrengst voor algemene kosten
in rekening.’
Uitgelezen Boeken zou Uitgelezen Boeken niet zijn als niet het prospectus van
Ursa Minor in facsimile bijgevoegd was, als bijlage. Op dit prospectus staat duidelijk
vermeld dat de reeks tot stand was gekomen ‘door de samenwerking van J. Greshoff,
M.B.B. Nijkerk en A.A.M. Stols’. Er stond niet bij welke rol Stols in dit geheel
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speelde, maar hij liet zich makkelijk aanleunen de uitgever te zijn. Hij werd daarom
ook door Greshoff en Nijkerk op de vingers getikt toen hij in advertenties voor Ursa
Minor formuleringen gebruikte die dit idee bevestigden. Op de bestelkaart voor het
eerste deel van de reeks en in een advertentie voor Ursa Minor in het Nieuwsblad
voor den Boekhandel stond zelfs ondubbelzinnig en dus abusievelijk dat Stols de
uitgever was.
Als eerste deel van de Ursa Minor verscheen Onvoltooid Verleden, een dichtbundel
van D.A.M. Binnendijk, vervolgens De doode die zich niet verhing, een korte roman
van F.V. Toussaint van Boelaere en pas met het derde deel, Atlantische Balladen
van Hendrik de Vries durfde de redactie voor kwaliteit te kiezen. Over kwaliteit werd
binnen het driemanschap druk gediscussieerd, want een paar jaar nadat als zevende
deel Bilzenkruid van Jac. Van Hattum was verschenen, schreef Stols aan de auteur:
‘Op de eigendom van uw versjes stel ik in het geheel geen prijs. Het is al erg genoeg
dat door een misstap van de heer J. Greshoff uw akelige boekje Bilzenkruid de mooie
reeks Ursa Minor ontsiert.’
Als laatste en negende deel in de serie verscheen Vizioen en geboorte van de in
Frankrijk wonende en vergeten surrealistische Nederlandse schrijver Hendrik Cramer.
Sjoerd van Faassen heeft met dit themanummer over Ursa Minor belangrijk werk
geleverd, ook zijn bibliografische beschrijving van de reeks is zeer waardevol, maar
Hendrik Cramer heeft hij toch te stiefmoederlijk behandeld, want in slechts enkele
regels doet hij Cramer af. Aan de volstrekt onbekende I.I. Brants besteedt Van Faassen
meer ruimte, terwijl deze mysterieuze vriend van P.N. van Eyck en correspondent
voor het Algemeen Handelsblad in Londen het nooit verder gebracht heeft dan een
plan om zijn geplande Ursa Minoruitgave zelf te financieren.
Van Faassen laat Cramer in 1844 geboren worden terwijl dat 1884 moet zijn, maar
wie het ongelooflijk avontuurlijke leven van Cramer overziet kan zich inderdaad
maar moeilijk voorstellen dat hij geen honderd jaar is geworden. Cramer woonde
enige tijd als correspondent voor de Nieuwe Rotterdamse Courant in New York,
publiceerde in het Amerikaanse avantgarde-tijdschrift Plowshare, woonde in Parijs,
publiceerde in onder meer Cahiers du Sud en richtte het blad Le Grand Jeu op. In
1974, dertig jaar na zijn dood, verscheen bij Meulenhoff een door Laurens Vancrevel
verzorgde uitgebreide druk van Vizioen en geboorte, die in 1988 weer in het Frans
verscheen en waarover Le Monde een lovende kritiek publiceerde.
In die allesomvattende biografie van Stols hoop ik nog eens te lezen hoe goed
Cramer en de Fransgeörienteerde uitgever elkaar gekend hebben.
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[Nummer 6]
Redactioneel
Literaire tijdschriften zijn kleine spelers in het literaire veld, constateert Liesbeth
Eugelink terecht in een recent nummer van Parmentier, dat verrassende en
onvoorspelbare tijdschrift uit Nijmegen. Literaire tijdschriften hebben het altijd (of
toch in elk geval vaak) moeilijk en blijken ondertussen vitaler dan onkruid. Ze gaan
ten onder maar komen even snel weer op. In een tijdschrift kun je uitproberen, plaats
bieden aan nieuwelingen, het is een broedplaats van talent, de experimenteerruimte
van de taal. In de woorden van Eugelink: ‘Het literaire tijdschrift is [...] het kloppend
hart van de geschreven literatuur’. Maar tijdschriften zijn vaak ook onzichtbaar.
Wie zelf een tijdschrift maakt, weet hoeveel tijd en energie dat kost. En vindt,
terecht, dat zo'n blad een mooi plaatsje in de winkel verdient. Maar weet ook uit
ondervinding dat het tussen alle Elles en Libelles nauwelijks de aandacht trekt. Goed,
toen in februari het eerste vernieuwde nummer van Literatuur verscheen, was mijn
eigen bladenman zo vriendelijk Literatuur voor een paar dagen in een speciale display
te plaatsen, maar meestal is het zoeken geblazen. Maken van een letterkundig
tijdschrift wordt zodoende een oefening in nederigheid.
In Nederland en Vlaanderen bestaan nogal wat bladen met en over literatuur. Van
het stokoude De Gids tot het nog jonge studentenblad Op ruwe planken. Liefde en
passie drijft de makers, voor het gewin moet je er niet aan beginnen. Boekhandelaren:
geef de literaire bladen een ereplaats.
Johan Oosterman
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[Nieuws]

Nieuw onderdak voor poëziemiddagen

Poëziecentrum slaat zijn vleugels uit
Een monumentaal pand aan de Gentse Vrijdagmarkt biedt sinds 4 juli onderdak aan
het Poëziecentrum. De flink grotere behuizing staat symbool voor een algehele
uitbreiding van de activiteiten.
‘Als een rups die een vlinder wordt,’ zo verwoordt een van de medewerkers de
metamorfose. Het poëziecentrum, documentatie- en informatiecentrum voor poëzie
uit Vlaanderen, Nederland en Zuid-Afrika en uitgever van onder meer de Poëziekrant,
huisde sinds begin jaren tachtig in een oud herenhuis aan de Hoornestraat. Wegens
ruimtegebrek was de organisatie van poëziemiddagen op die locatie bijvoorbeeld al
jaren niet meer mogelijk. In het nieuwe pand - dat vijf keer het vloeroppervlak biedt
van het oude pand - is de zolderverdieping alvast ingericht voor deze en andere
toekomstige activiteiten binnenshuis. Ook het documentatiecentrum, in het oude
pand zo weggestopt dat het voor veel bezoekers onopgemerkt bleef, is getransformeerd
tot een riant studiecentrum.
De verhuizing valt samen met forse verhoging van de subsidies door het
stadsbestuur en het Vlaams Fonds voor de Letteren en een capaciteitsuitbreiding
gefinancierd door de provincie. Dit alles is het directe gevolg van een grote actie in
2000, toen het Poeziëcentrum de noodklok luidde over de ‘financieel en materieel
onhoudbare’ situatie waarin het, in de woorden van directeur en oprichter Willy
Tibergien, terecht was gekomen. Behalve voor de organisatie van in- en externe
activiteiten wil Tibergien het geld gebruiken voor het werven van nieuwe
medewerkers voor de ‘kerntaken’ van het centrum: informatie, documentatie en
uitgeverij. (SK)

Literatuurlinks.net weer online
Na een schaduwbestaan van drie jaar is de site http://literatuurlinks.net deze zomer
eindelijk weer toegankelijk gemaakt. De meest uitgebreide collectie links op het
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gebied van Nederlandstalige en naar het Nederlands vertaalde literatuur, met
doorverwijzingen naar ruim dertigduizend sites en vierduizend auteurs, is bij
sommigen misschien nog bekend uit de tijd dat zij op de site van Meander was te
vinden. Na een mislukt avontuur met uitgeverij Contact is literatuurlinks.net nu als
zelfstandige site weer on line.
In 2000 kocht de uitgever de publicatierechten van Janssens, met de aanvankelijke
bedoeling ze te plaatsen op de site www.boekenwereld.com. Dat plan werd veranderd:
de linksverzameling zou een plaats krijgen op www.schrijversnet.nl, dat Contact had
overgenomen maar helaas al snel te gronde richtte. Na dit fiasco bleek volgens
Janssens dat ook de interesse van de uitgever voor de links was getaand.
In de tussenliggende periode had Janssens genoeg problemen ondervonden met
het onderhoud van een linksverzameling op een niet goed functionerende website,
om een besluit te nemen waarvoor ze eerder nog terugdeinsde: zelf het web op. En
zo bouwde ze de afgelopen maanden samen met een bevriende literatuurliefhebber
aan een eigen website. Een die thuishoort in ieders favorietenlijst! (SK)

Fragment uit Beeld op Antwerpen. Monogrammist L.C., Musea voor Schone Kunsten, België

Antwerpen Wereldboekenstad 2004
De stad Antwerpen timmert stevig aan de weg om haar literaire reputatie waar te
maken. Riep ze vorig jaar nog zichzelf uit tot Antwerpen Boekenstad, inmiddels
heeft ze ook de UNESCO overtuigd van haar bibliofilie. Die organisatie besloot
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Antwerpen vanaf 23 april een jaar lang tot World Book Capital te benoemen. De
titel, die in 2001 is ingesteld, werd al gedragen door Madrid, Alexandrië en New
Delhi.
Gedurende het jaar dat Antwerpen wereldboekenstad is, wordt haar gevraagd
inspanningen te leveren die het boek en het lezen promoten. Welke concrete invulling
daaraan zal worden gegeven, is nog niet bekend. Wel gaf het al aanwezige aanbod
van instellingen en activiteiten op dit vlak de jury een belangrijk argument om voor
Antwerpen te kiezen. (SK)
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Nieuw Vlaams/Nederlands fonds blaast A. Roland Holst weer leven in
Met de becommentarieerde heruitgave van Louis Paul Boons essay Hij was een
zwarte presenteerden de Amsterdamse uitgeverij Meulenhoff en het Antwerpse
Manteau in juli hun nieuwe gezamenlijke fonds. Deze maand is de debuutcatalogus
verschenen. De redactie van het fonds, dat de prozaische naam Meulenhoff/Manteau
draagt en zijn standplaats in Antwerpen heeft, gaat het literaire werk van
Nederlandstalige auteurs uit noord en zuid uitgeven. Naast hedendaagse literatuur
staan ook edities van Nederlandse klassieken en essayistisch werk over cultuur en
maatschappij van de lage landen op het programma.
Twee van de ‘voorname edities’ die in de gloednieuwe catalogus vast worden
aangekondigd zijn een brieveneditie van Louis Paul Boon, gepland voor mei 2005,
en een nieuwe uitgave van de gedichten van Adriaan Roland Holst in april 2004.
‘Het werk van dichters van het kaliber Roland Holst moet permanent beschikbaar
zijn,’ vindt Meulenhoff/Manteau. En terwijl de prozaset die als onderdeel van zijn
Verzameld werk in 1981 bij Van Oorschot verscheen nog volop te krijgen is, zijn de
twee delen poëzie inderdaad al geruime tijd uitverkocht. In Gedichten 1911-1976
zijn alle gepubliceerde bundels met oorspronkelijke en vertaalde poëzie van Roland
Holst opgenomen, ‘in de vorm die voor hem de definitieve was’. Dat betekent dat
ook latere correcties van de dichter zijn verwerkt in de uitgave. De nieuwe editie is
samengesteld en bezorgd door Jan van de Vegt, die eerder een biografie over Roland
Holst publiceerde. (SK)

Foto: Minou Adami

Boekhandel De Tribune vestigt record
Op de plek waar we Gstaad 95-98 zoeken, gaapt een leegte. ‘Gisteren verkocht,’
weet een medewerker, ‘na het weekeinde staat hij er weer hoor, hij is in bestelling.’
Het is een van de twee ontbrekende titels uit ons lijstje; de Lulofs-editie van Van den
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vos Reynaerde is de andere. Dit hebben we nog niet eerder meegemaakt. De Tribune
is dan ook geen doorsnee boekhandel, maar een die van literatuur een specialisme
heeft gemaakt. Filosofie en architectuur zijn de andere aandachtsgebieden.
Met enkele aanpassingen in ons titellijstje is Literatuur opnieuw op pad gegaan
voor de boekhandelstest (zie Literatuur 4/5 van dit jaar), ditmaal in Zuid-Limburg.
De tocht eindigt bij de Maastrichtse boekhandel De Tribune, een winkel met een
literatuurafdeling zoals we die graag zien. In de twee aangrenzende panden is een
van de lange wanden van vloer tot plafond geheel aan literatuur gewijd, en de
toonaangevende schrijvers zijn dan ook allemaal, en zeer compleet, vertegenwoordigd.
Een klassieker als Het verdriet van België staat zowel gebonden als ingenaaid op de
plank.
De poëzie-afdeling, een liefhebberij van de eigenaar, is zo uitgebreid dat het
onmogelijk kan renderen; zodoende is er een ook een aantrekkelijk ramsj-aanbod.
Andere genres zijn in het modern antiquariaat in de kelder tegen een zacht prijsje
voorhanden. Ook het assortiment aan literaire tijdschriften is zeer uitgebreid, met
oudere jaargangen erbij.
Deze boekhandel moet voor literatuurlievende Zuid-Limburgers als een oase in
de woestijn zijn. De overige bezochte boekhandels in deze omgeving - Roermond
en Heerlen - blijven er ver bij achter. Jeroen Brouwers schijnt er ook graag even de
Belgische grens voor over te steken, om een boek op te scharrelen, voor een
signeersessie of - voor zover zijn humeur dat toelaat - om voor te lezen. Ook andere
schrijvers zijn hier af en toe te gast, zelfs al lijkt een optreden in deze volgestouwde
winkel een onmogelijke opgave.
De accommodatie heeft haar charme, maar praktisch is die zeker niet: boektitels
op de bovenste planken zijn merendeels onleesbaar. Gelukkig staan de medewerkers,
die zeer ter zake kundig zijn, klaar om te helpen. (SK)
KIJK VOOR EEN OVERZICHT VAN DE BEZOCHTE BOEKHANDELS OP
WWW.LITERATUURONLINE.NL
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[Mulisch favoriet onder studenten]

Foto: beelddragers.nl

Staat Giphart bekend als de favoriete middelbare-school-auteur, op de universiteit
wordt Mulisch nog hoog in het vaandel gehouden. De ontdekking van de hemel kwam
in een enquête onder 250 Nederlandse en Vlaamse studenten als het
meestgewaardeerde boek naar voren, en De Aanslag werd uit een lijstje met vijf titels
het vaakst tot cadeau gekozen.
SASJA KOETSIER EN JOHAN OOSTERMAN

Wat vind je van lezen, hoe vaak lees je een boek, wat is het mooiste boek dat je ooit
las? Dit zijn een paar van de vragen die de redactie van Literatuur in mei voorlegde
aan studenten Nederlands, Rechten en Journalistiek in Nederland en Germaanse talen
in België. De resultaten geven een beeld van het leesgedrag van studenten.
Over de waardering van specifieke boeken werden twee vragen gesteld: welk boek
zou iedereen gelezen moeten hebben, en wat is het mooiste boek dat je zelf ooit hebt
gelezen? De eerste was een meerkeuzevraag waarbij de Max Havelaar het met drie
stemmen van de Bijbel won.
Veelgenoemde auteurs bij de open vraag naar het ‘mooiste boek’ zijn Mulisch,
Tolkien, Tartt en Hermans, maar ook een aantal jeugdboeken scoort hoog in de
waardering van studenten; de Harry Potter-hype woedt op de faculteiten nog stevig
door.
Een opvallende tweedeling is te zien wanneer we kijken naar het aandeel van vrouwen
in de genoemde ‘belangrijke’ of ‘mooie’ literaire werken. Dan blijkt dat vrouwelijke
auteurs vrijwel uitsluitend worden genoemd door vrouwelijke lezers. Slechts zeven
schrijfsters winnen de gunst van (acht) mannelijke lezers, en daar zitten drie
jeugdboekenauteurs bij. Vergelijkbaar is de scheidslijn tussen Nederlandse en Vlaamse
auteurs. Zo valt op dat een titel als Tongkat van Peter Verhelst uitsluitend onder
Vlaamse studenten populair is, en dat niet meer dan vijf Nederlandse studenten een
werk van een Vlaamse auteur aanbevelen. De Antwerpenaren verdelen hun
belangstelling voor de Nederlandstalige literatuur gelijkmatiger over beide landen.
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Ook in de beoordeling van wie er al dan niet tot de canon behoren, tekenen zich
verschillen af tussen Vlaanderen en Nederland. De Vlamingen Hugo Claus, Willem
Elsschot en Hadewijch worden door Antwerpse studenten aanzienlijk vaker tot de
canon gerekend dan door hun Nederlandse collega's. Vlamingen bleken in het alge-
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meen wat genereuzer met de canonisering om te gaan. Enkele Vlaamse studenten
vatten het begrip zo breed op, dat ze alle genoemde auteurs ertoe rekenden, inclusief
de ‘instinker’ Bert van der Veer. Hadewijch en Nijhoff werden door de studenten
uit beide landen het minst vaak bij de literaire canon ingelijfd.
‘De Tachtigers zijn in mijn schooltijd niet eens genoemd!’
De hoge waardering voor Multatuli en Vondel strookt overigens volledig met de
resultaten van de canonenquête op de site van de digitale bibliotheek voor de
Nederlandse Letteren (zie www.dbnl.nl), waar deze auteurs de hoogste twee plaatsen
bekleden. Dat eerstejaarsstudenten hen dezelfde positie toekennen, is misschien
vooral opvallend gezien het feit dat ze van net werk van Vondel (en Multatuli?)
waarschijnlijk hooguit een fragment hebben gelezen. Kennelijk weegt de reputatie
zwaar mee.

Wel kopen, niet inkijken?
Eerstejaarsstudenten Nederlands aan de UvA, de VU en de KUN geven zonder
uitzondering aan dat ze één of meer boeken per maand lezen. Bij de eerstejaars
Germaanse taal- en letterkunde in Antwerpen ligt de score op 76 procent, bij de
derdejaarsstudenten Journalistiek in Groningen op 61 procent en bij de Nijmeegse
rechtenstudenten op 53 procent. Het resterende deel antwoordt zelden of nooit te
lezen, of alleen in de vakantie.
De resultaten geven een interessant ‘antwoord’ op het beeld dat door Jaap Willems,
docent wetenschapscommunicatie aan de VU, werd geschetst in Trouw van 4 april
2002 (‘Lezer koopt graag te moeilijk boek’). Willems veronderstelt dat moeilijke
literaire romans hooguit gekocht worden maar vaak niet gelezen. Hij maakte melding
van niet-gepubliceerd onderzoek - dat bij navraag door ons ook niet ingezien kon
worden - onder enkele tientallen bèta-studenten in Amsterdam en Nijmegen. Zij
waren wel bekend met populaire studies van natuurwetenschappers als Hawking en
Dawkins, hadden ze soms zelfs gekocht, maar gaven toe deze boeken vaak niet (uit)
te hebben gelezen. Willems schrijft aan het slot van zijn artikel: ‘Je mag het koopen leesgedrag van een klein aantal bèta-studenten uiteraard niet extrapoleren naar
een breed publiek. En je mag de cultstatus van sommige populair-wetenschappelijke
boeken zoals dat van Hawking niet zonder meer extrapoleren naar romans zoals die
van A.F.Th. Maar de verleiding is groot.’
Deze vaker gehoorde veronderstelling kan ook met de resultaten van het
Literatuur-onderzoek niet worden weerlegd. Maar de positieve houding ten opzichte
van lezen die eruit naar voren komt, gevoegd bij de grote diversiteit aan antwoorden
op de vraag naar het mooiste boek, wekken de indruk dat er toch zeker regelmatig
en met toewijding gelezen wordt.

een boek dat iedereen gelezen moet hebben
De Bijbel

57
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Dante: De goddelijke
komedie

29

Dostojevski: Misdaad en
straf

27

Multatuli: Max Havelaar

60

Anders

102

Van de studenten die ‘anders’ invulden is het merendeel van mening dat
er niet één of zelfs geen enkel boek is dat iedereen zou moeten lezen. Toch
zijn er ook een aantal titels die er hier uitspringen. Tolkien, In de ban van
de ring wordt zevenmaal genoemd; Mulisch, De ontdekking van de hemel
vijfmaal; Jostein Gaarder, De wereld van Sofie driemaal. Titels die
tweemaal genoemd worden zijn Bernlef, Hersenschimmen; Conscience,
De leeuw van Vlaanderen; Cervantes, Don Quichot en Tolstoj, Oorlog en
vrede. Opvallende enkelingen waren de Koran en de Grondwet (beide
genoemd door Nijmeegse juristen).
Lezen is voor 85 procent van de studenten uit ons onderzoek ‘belangrijk, want het
verbreedt je horizon’, 40 procent vindt het vooral, of daarnaast, ‘een leuke
vrijetijdsbesteding’. Een dertigtal studenten (dat is 12 procent) geeft aan lezen
weliswaar belangrijk te vinden, maar er geen tijd voor te hebben. Tijdgebrek komt
ook terug in de commentaren over lezen: tien studenten melden daar, dat ze er
eigenlijk wel meer tijd aan willen besteden. De verplichte leeslijst zit sommigen om
die reden dan ook in de weg; ze vinden dat ze daardoor niet meer toekomen aan
boeken die ze zelf graag willen lezen. Bij navraag onder een beperkt aantal studenten
blijkt dat zij hun ‘mooiste boek’ allen buiten de leeslijst om hebben gelezen. Niet
iedereen heeft overigens met verplichte literatuur op de lijst te maken gehad.

het mooiste boek*: een topvijf
1.
2.
3.
4.
5.

Harry Mulisch: De ontdekking van de hemel (16)
J.J.R. Tolkien: Lord of the rings / In de ban van de ring (9)
Donna Tartt: The secret history / De verborgen geschiedenis (8)
Peter Verhelst: Tongkat (5)
Patrick Süsskind: Het parfum (4) / José Saramago: De stad der blinden
(4)

*NEDERLANDSTALIGE AUTEURS DIE DOOR MEERDERE STUDENTEN WORDEN
GENOEMD, MAAR MET VERSCHILLENDE WERKEN, ZIJN: HERMANS (7),
COUPERUS (4), LANOYE (4) EN DORRESTEIN (4).
Op de vraag hoe ze zelf het lezen ervaren, antwoordt een kleine ro procent van de
ondervraagden dat hun leesplezier door

Literatuur. Jaargang 20

8

Foto: beelddragers.nl

de verplichte lijst is vergald. Voor studenten Nederlands geldt dat niet. ‘Graag lezen’
is blijkbaar nog altijd een belangrijke reden om voor de studie Nederlands te kiezen
- of misschien moeten we zeggen: het is weer een goede reden. Want in voorgaande
jaren, toen een propedeuse Nederlands vereist was om de studie
Communicatiewetenschappen te kunnen volgen, waren er onder de eerstejaars heel
wat studenten te vinden, die er prat op gingen niet van lezen te houden. In ons
onderzoek melden slechts acht studenten - verdeeld over de Nijmeegse rechtenfaculteit
en de opleiding Germaanse talen in Antwerpen - dat ze nooit echt van lezen hebben
gehouden.
DE VOLGENDE AUTEURS BEHOREN ZEKER TOT DE CANON
Multatuli (166)
Vondel (151)
Claus (140)
Elsschot (137)
Nijhoff (887)
Hadewijch (74)
Van der Veer (5)
Dat studenten Nederlands hun leesplezier er niet door hebben laten vergallen, betekent
overigens niet dat ze de verplichte lijst toejuichen. De ruimte voor opmerkingen
wordt door velen gebruikt om aan te geven dat ze meer plezier hebben in het lezen
van zelf uitgekozen boeken. Velen blijven dat standpunt trouw door de vraag naar
‘het boek dat iedereen gelezen moet hebben’ afkeurend te beantwoorden: ‘niemand
moet lezen’, ‘smaken verschillen’, ‘moet ieder voor zich weten’. De leeslijst wordt
door een enkeling echter ook op een positieve manier aangehaald. ‘Het is zonde dat
men de leeslijst op school zo ingekrompen heeft’, of: ‘Ik heb leren lezen door de
leeslijst’. En over het literatuuronderwijs op de middelbare school merkt één van de
ondervraagden kritisch op: ‘Het is te weinig. Ik studeer nu Nederlandse Taal en
Cultuur, IE jaar, en praktisch alle stof is nieuw voor mij. Dat is enerzijds leuk en
verfrissend, maar ik heb wel het gevoel gekregen dat er een gat in mijn algemene
ontwikkeling qua literatuur is ontstaan na het voltooien van mijn middelbare opleiding
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(Stedelijk Gymnasium, Leiden). De Tachtigers zijn in mijn schooltijd niet eens
genoemd!’
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Het tweede boek
Wat betekent het voor een schrijver om na alle belevenissen rondom de eersteling
te werken aan de opvolger? Deze keer de overwegingen van Aukelien Weverling
(1977).
Aukelien Weverling
Er gebeurde vorig jaar iets verrassends tijdens de openingsavond van Crossing Border
in de Stadsschouwburg te Amsterdam: drie schrijfsters - strak, blond en wulps- deden
een dansje op een discoklassiekerter inleiding van het optreden van Aukelien
Weverling. Aldus betuigden Esther Ending, Karin Giphart (de zus van) en Saskia
Profijt hun steun aan de pas gedebuteerde schrijfster. Verrassend, want schrijvers
zijn niet snel geneigd zich kwetsbaar op te stellen ten gunste van andere schrijvers.
Waarom deden zij dat? Om zich als literaire groep te presenteren? Literaire
standpunten zijn door hen nooit nadrukkelijk ingenomen, er is geen poëtica
geformuleerd en uitgedragen. Het lijkt eerder een kwestie van vriendschap. Ze trokken
er wel de aandacht mee en met succes: ze schrijven samen columns en interviewen
elkaar voor bladen als Blvd. En dat terwijl hun productie eigenlijk nogal mager is:
naast Liever gekust van Weverling is alleen van Saskia Profijt de debuutroman Braaf
meisje verschenen. Aukelien Weverling had het zonder die steun ook wel gered.
Wellicht met iets minder aandacht, maar Liever gekust is over het algemeen vrij
positief besproken. Liever gekust is in wezen een monoloog van de hoofdpersoon
Tonka, haar levensverhaal dat zij tijdens een kroegentocht aan steeds verschillende
mensen vertelt. Droogkomisch en neurotisch. Over haar liefde voor Erik, de scheiding
van haar ouders, de Bijlmerramp en een Mariaverschijning. Aukelien Weverling
werkt aan haar tweede boek.
‘Ik denk dat een schrijver iemand is die een noodzaak voelt verhalen te vertellen
via papier. Ik voel dat. Als ik niet schrijf dan word ik erg onverdraagzaam en
intolerant. Ik heb het nodig om te ventileren en kan da het beste als ik schrijf. Zolang
ik die noodzaak voel en uren achter een beeldscherm ploeter om een verhaal op te
schrijven, vind ik dat ik mezelf schrijver mag noemen. Ik vond het reuze spannend
om te horen wat anderen van mijn boek vonden. De eerste recensie in HP/De tijd
heb ik geloof ik wel twintig keer gelezen. Toen mijn debuut verscheen was alles zo
hectisch en begreep ik zo weinig van wat er allemaal om me heen gebeurde dat ik
zowel de goede als de nare reacties langs me heen heb laten gaan. Wel las ik een
keer een recensie van iemand die duidelijk het boek niet had uitgelezen, dat vond ik
flauw. Waar de kritieken me in beënvloed hebben is dat ik het boekenwereldje iets
beter begrijp. Het is een complex spinnenweb waar ik heel erg veel plezier uit put,
maar soms maakt het me ook wel een beetje bang, iedereen lijkt iedereen te kennen
en alles te lezen. Als ik dan achter mijn computer zit, denk ik: o jee, wat als ik straks
verguisd word? Daar moet ik maar niet te veel aan denken. Ik kan niet meer doen
dan mijn best. Liever gekust heb ik bij Meulenhoff ingediend toen het nagenoeg af
was. Bij dit
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tweede boek heb ik in Annette Portegies iemand die vertrouwen in me stelt. Die me
zegt dat ik niet moet wanhopen, want dat het goed komt. Prachtig is dat ik haar geloof
als ze dit soort dingen zegt. Anders dan bij het eerste boek ga ik nu eens in de zoveel
tijd bij haar langs en hoor ik van haar wat zij ervan vindt. Na mijn debuut heb ik veel
gesproken met andere schrijvers en journalisten, met uitgevers en critici en iedereen
heeft wel een visie op litseratuur en hoe mijn boek daarbinnen past of niet past. Ik
ervaar deze gesprekken altijd als erg verwarrend. Ik wilde dat ik een verhaal kon
schrijven dat iedereen prettig vindt om te lezen, maar dat is onmogelijk. Ik ben pas
laatst tot de conclusie gekomen dat het me geen goed doet constant met allerlei andere
mensen te praten over mijn nieuwe boek. Ik raak onzeker van andermans visie en
als ik aan mezelf twijfel, kan ik niet schrijven. Ik ben met dit tweede boek begonnen
tijdens de correctierondes van Liever gekust. Ik hoop dat mijn boek mei 2004
verschijnt, maar dat kan ook juni worden, juli, augustus, september, oktober,
november... and so on... and so on... Het gaat pas naar de drukker als het goed is. Of
tenminste, als mijn uitgever en ik het goed vinden. Het boek gaat over liefde en
teleurstelling, over wanhoop en wraak. Een titel heb ik nog niet, die geef ik altijd
pas op het laatst. Ik praat nu niet meer met mensen over mijn schrijven. Dit neemt
voor mij druk van de ketel. Als niemand een verwachting heeft, hoef ik nergens aan
te voldoen. Verder probeer ik mezelf niet onder druk te zetten. Ik kan erg streng zijn
voor mezelf. Dan loop ik mompelend door mijn huis: “Dit is niet goed, Weverding,
zet je tanden er nou eens in.” Of: “Weverlief, waarom werkje niet door?” Ik moet
leren rust te nemen en mezelf niet constant tot het randje te brengen. Een terugkerend
probleem is dat ik zoveel dingen leuk vind en daardoor te veel hooi op mijn vork
neem. Anders dan bij Liever gekust werk ik nu veel geconcentreerder. Ik zit elke dag
een paar uur te schrijven. Voordat ik debuteerde was mijn leven anders ingericht en
had ik noch de tijd noch het geld om op deze manier aan een boek te werken. Ik
studeerde journalistiek aan de Hogeschool Utrecht en betaalde de huur door drie
dagen per week in de catering te werken. Nadat ik debuteerde ben ik afgestudeerd
en heb ik een hoop kansen gekregen. Variërend van optredens tijdens Crossing Border
en De Nachten tot het schrijven van korte verhalen of het geven van workshops. Nu
schrijf ik samen met Karin Giphart een column in Schrijven, ben ik maandelijks
columniste van Starstyle en publiceer ik wekelijks columns in de Belgische Flair.
Hiermee kan ik mezelf onderhouden en heb ik vee tijd om te schrijven. Toch vormt
het schrijven van mijn tweede boek de hoofdmoot. De rest moet dat financieel
mogelijk te maken.’
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Mijn absolute dieptepunt was toen ik bij de Albert Heijn-reclame weende:
waarom wil er niemand op dit kleintje letten?
(UIT: LIEVER GEKUST, 2002)
COR VOS
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‘Een waas van deftigheid die onterecht is’ Zingen in het Nederlands
Jacques Brel, Randy Newman en zelfs The Beatles; niemand is verbaasd over
Nederlandse vertalingen van hun werk. Maar Schubert of de Matthäuspassion in het
Nederlands is iets nieuws. En stuit hier en daar op weerstand.
VERA ROS

Martinus Nijhoff beklaagde zich in 1948 over het feit dat er in Nederland zo weinig
in de eigen taal werd gezongen en zo veel in andere talen. ‘Men verontschuldigde
zich met de bewering dat men in het Nederlands niet kan zingen, hierin gesteund
door zekere kringen van muziekbeoefenaars en muziekpedagogen, die, bij tekort aan
goede muziek op Nederlandse teksten, zichzelf en hun leerlingen met uitheems
materiaal hadden geschoold. Met dit al bleef ons de rechtstreekse werking van Bachs
meesterwerk tot op heden onthouden’, schreef hij naar aanleiding van de Nederlandse
vertaling van de Matthäuspassion door de dichter Jan Engelman. Met die vertaling,
die dicht bij de originele Duitse tekst bleef, zou de Matthäuspassion voor de luisteraar
volgens Nijhoff pas echt een belevenis worden.

De kraaien joelden op het dak
Het is de vraag wat Nijhoff zou hebben gevonden van de eigentijdse vertaling,
waaraan liedjesschrijver en zanger Jan Rot momenteel werkt. Afgelopen jaar zorgde
diens ‘hertaling’ van Schuberts Winterreise al voor opschudding in de Nederlandse
muziekwereld. Niet alleen hulde hij de tekst in een modem jasje, ontdaan van alle
Duits-romantische franje, ook maakte hij de Winterreise minder somber door het
doodsverlangen van de hoofdpersoon te vervangen door een verlangen naar een
nieuw, ander leven. Het resultaat, op cd uitgebracht bij drogisterijketen Het Kruidvat,
riep uiteenlopende reacties op. ‘Een doorbraak in de Hollandse
uitvoeringsgeschiedenis van dit elitaire topkunstrepertoire’, vond NRC
Handelsblad-recensent Kasper Jansen. Vincent Verheijen, directeur van de
Schubertstichting, beschouwt Rots versie daarentegen als een mislukte poging om
een klassiek werk te populariseren. ‘Als Rot echt iets nieuws had willen doen, had
hij ook de muziek moeten veranderen. Bovendien is die mooie Duitse taal wezenlijk
onderdeel van de schoonheid van Winterreise’, meent hij.
Het is ook wel even schrikken om ‘Een lading sneeuw pal voor mijn poten, de
kraaien joelden op het dak’ te horen, in plaats van ‘Die Krähen warfen Bäll’ und
schlossen, Auf meinen Hut von jedem Haus.’ Bovendien werd de Winterreis door
bariton Maarten Koningsberger op de cd ook nog eens op ongeschoolde wijze
gezongen. Sommige zangers vonden dat vreselijk (een oudere collega schreef
Koningsberger zelfs dat ze er misselijk van werd), anderen waren enthousiast.
De controverse onderstreept hoe ongewoon zingen in het Nederlands nog altijd
is. Nederlandstalige popmuziek mag dan salonfähig zijn geworden, in de klassieke
muziek staat zingen in de eigen taal kennelijk nog gelijk aan vloeken in de kerk.
Die underdog-positie van het Nederlands heeft volgens Louis Grijp, hoogleraar
in ‘Nederlandse liedcultuur van heden en verleden’ aan de Universiteit Utrecht en
als onderzoeksmedewerker verbonden aan het Amsterdamse Meertensinstituut, te
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maken met het feit dat muziek van de elite hier altijd gedomineerd is geweest door
andere talen. In de Middeleeuwen waren dat het Hoogduits en het Frans, in de
Renaissance het Frans, vanaf ongeveer 1600 het Italiaans en in de achttiende eeuw
weer het Frans. In de negentiende en twintigste eeuw waren respectievelijk het Duits
en het Engels de muzikale lingua franca. Bovendien raakte een steeds groter publiek,
door de opkomst van de popcultuur en massamedia als de radio, vertrouwd met
vreemde talen. Ook de betere talenkennis van de gemiddelde Nederlander droeg
ertoe bij dat het Nederlands als ‘schone zangtaal’ voornamelijk beperkt bleef tot
volksliedjes en smartlappen.
‘Zingen in een vreemde taal heeft ook zijn voordelen’, zegt Grijp. ‘Het roept
associaties op met een hoger aangeslagen cultuur. Verder is er sprake van een synthese
tussen muziek en taal, want de componist heeft het werk nu eenmaal in die taal
geschreven. Met een vertaling doe je die eenheid hoe dan ook geweld aan. Maar
daardoor valt wel de originele tekst door de mand, want die blijkt soms heel banaal
te zijn. Vooral bij opera's valt dat op. Voordeel bij vertalen is ook dat heel andere
thema's ineens naar boven komen.’
In de klassieke muziek staat zingen in de eigen taal kennelijk nog gelijk
aan vloeken in de kerk
En dat is precies wat Rot beoogt met zijn Schubert-hertalingen. Eind dit jaar verschijnt
zijn cd met hertalingen van Schuberts bekendste liederen, waaronder
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Jan Rot. Foto: Rene Bouwman/HH

Heidenröslein, Erlkönig en Die Forelle. ‘Die liederen zaten vaak vol met dubbele
bodems’, legt Rot uit. ‘Veel bloemen en struiken hadden een speciale betekenis.
Maar veel van die metaforen zijn nu helemaal grijs geworden. Heidenröslein
bijvoorbeeld gaat eigenlijk over ontmaagden. Maar om meisje met een bloempje aan
te duiden, dat windt mij in deze tijd echt niet meer op. Alleen kan ik bij het vertalen
niet om het roosje en de hei heen. Mijn versie gaat nu over Roos uit Hoogerheide.’
Bij de vertaling van de Matthäuspassion, die Rot volgend jaar hoopt af te ronden,
verdwijnt het religieuze karakter (‘die gillende Jehova's’) van het werk naar de
achtergrond. ‘Mijn versie wordt een beschouwender, meer historisch verhaal, dat
ook interessant is voor niet-gelovige luisteraars’. De tekst wordt tevens compacter.
‘Dus niet “En toen zij het lofgezang gezongen hadden, gingen zij uit naar de olijfberg”
maar “Na het avondgebed wandelden ze naar de olijfberg”. De muziek doet de rest.’
Alle dertien Schubert gaat de cd met de Schubert-liederen heten. Met die knipoog
naar de bekende ‘Alle dertien goed’- hitparadeplaten wil Rot benadrukken hoe gewoon
deze liedjes eigenlijk waren. ‘Maar door de jaren heen is er, ook door de zwelgende
manier van zingen, een waas van deftigheid omheen komen te hangen, die volgens
mij onterecht is.’ Met het verspreiden van hoge cultuur onder een breder publiek
heeft zijn vertalingsdrift minder te maken. ‘Al is het leuk als Jan met de Pet hiernaar
gaat luisteren. Maar mij gaat het erom dat de teksten weer verstaanbaar worden, dat
je beseft waar het over gaat.’

Gewoner, niet gewoontjes
‘Tja, wat is dat toch voor typisch Nederlands trekje, dat men alles wil verstaan zodra
het in de eigen taal wordt gezongen’, zucht Peter de Groot, altus bij het
Egidiuskwartet, dat Renaissance- en hedendaagse muziek uit de Lage Landen zingt.
‘Als wij voor een Frans publiek oude Franse liederen zingen, krijgen we dat nooit
te horen. Wellicht komt dat doordat de muzikale structuur in de zestiende eeuw
bepaald werd door polyfonie.’
Toch is ook het Egidiuskwartet de luisteraar weleens tegemoet gekomen met
hertalingen van zestiende-eeuwse Nederlandse liederen. ‘Bij concerten droegen we
de liederen eerst voor in modem Nederlands. Het publiek kon ondertussen meelezen
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met de oorspronkelijke tekst. Want “Myn boel heet my “clekerbille”, noit en was ic
dus ghepoelt” verstaat natuurlijk niemand! Maar “Mijn vriendje noemt mij wiebelkont,
nooit ben ik erger beledigd”, snapt iedereen.’
De liederen in kwestie zijn afkomstig uit de verzamelbundels van Tielman Susato,
een zestiende-eeuwse Antwerpse amateur-componist en drukker die zich, ver vöör
Nijhoff en Rot, al opwierp als pleitbezorger van Nederlandstalige muziek. Hij
publiceerde vanaf 1543 Het Ierste en Tweetste Musyck boexken, liederenbundels die
vorig jaar door het Egidiuskwartet op cd werden gezet. ‘Componisten en musici uit
de Lage Landen vormden in het zestiende-eeuwse Europa echt het neusje van de
zalm’, vertelt De Groot. ‘Maar zij schreven hun werken doorgaans in andere talen.
Frans was bijvoorbeeld de taal van het hof. Susato vond dat eigenlijk heel raar. Frans,
Italiaans of Duits was toch geen betere taal dan de eigen taal?’
In navolging van de drukker Jan Roelans, die het Antwerps Liedboek op de markt
bracht, begon Susato allerlei Nederlandse liederen te verzamelen, die hij bundelde
in zijn ‘boexkens’. Ook riep hij componisten op om ‘liedekens’ te componeren in
het Nederlands.
‘Helaas heeft het nooit tot het succes geleid waar Susato op hoopte, omdat niemand
het erg serieus nam’, zegt De Groot. ‘Het waren ook maar gewone liedjes, in het
amoureuze en zotte genre. Je zou ze kunnen vergelijken met Yesterday en Sergeant
Pepper's Lonely Hearts Club Band van The Beatles.’
De uitvoering van deze liederen stelden De Groot en zijn collega's aanvankelijk
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voor een probleem, want ‘hoe zing je zoiets? Standaardwerken over de uitspraak,
zoals Frankrijk toen al kende, waren er niet. Bovendien was het Nederlands nog niet
echt een nationale taal en zong iedere Nederlander allereerst zoals hij gebekt was,
namelijk in dialect. Uiteindelijk hebben wij ook zoiets gedaan. De Belgische sopraan
met wie wij samenwerkten, zong de tekst met een Vlaamse uitspraak en wij met een
Nederlandse.’
Bestaat er nu eigenlijk voor zangers veel verschil tussen zingen in het Nederlands
en zingen van, om met Nijhoff te spreken, ‘uitheems materiaal’? ‘Je wordt je bewuster
van de tekst en gevoeliger voor accenten, want je moet de luisteraar meenemen’,
zegt Maarten Koningsberger, die het zingen van de moderne Winterreise ‘een
spannend avontuur’ vond. ‘Met name liederen lenen zich uitstekend voor een
Nederlandse vertaling omdat het verhaal belangrijk is. Maar dat geldt niet voor alle
muziek.‘
Peter de Groot is het daarmee eens. ‘De kleur van het zestiende-eeuwse Frans
bijvoorbeeld is op een of andere manier helderder dan die van het Nederlands. Die
bepaalt duidelijk de sound van de motetten uit die periode’, vindt hij. ‘Nederlands
is aardser, lijkt wat gewoner. Maar gewoner staat zeker niet gelijk aan gewoontjes.’

Uitgeverij
Heeft u al een boek van Cossee in de kast?
Om de een of andere reden gingen alle ogen uit naar Augustus-toen deze uitgeverij
precies twee jaar geleden haar oprichting bekend maakte. Terwijl toch vrijwel
tegelijkertijd een zeker zo interessante nieuweling naar voren trad: Cossee. Een
sympathiek initiatief van een trio dat zich niet aan de dictatuur van de markt en de
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geldhonger van concerns wilde uitleveren. Een stijlvolle catalogus maakte meteen
al duidelijk dat het om een kwaliteitsfonds ging: J.M. Coetzee, Erwin Mortier, David
Grossman en zowaar een prozabuut: De warmte van het zelfbedrog van Mark Boog.
En dat alles in een vormgeving die er echt uitspringt - denk aan Coetzees Portret
van een Jongeman, het omslag van De macht over het stuur van Jan van Mersbergen,
of aan dat van Albahari's Moederland, een boek dat, ondanks die knoestige
moederhanden op de voorkant, belachelijk gemaakt werd door Jan Kuitenbrouwer
in zijn taalrubriek in de Volkskrant. Een dissonant, want ook een van de grootste
boekhandels in Nederland, Scholtens Wristers in Groningen, complimenteerde de
uitgever in Boekblad (januari 2002) uitvoerig: ‘Geen overbodige boeken. Soms denk
ik wel eens dat uitgevers produceren om te produceren. Maar elke titel is hier juist
gekozen. Het is natuurlijk wel de vraag of ze dat in de toekomst volhouden.’ Een
visionair, die boekhandelaar, want het blijkt inderdaad niet makkelijk vol te houden.
Er bevinden zich onder de in totaal twintig bij www.bol.com leverbare titels van
Cossee, nogal wat vermomde en/of verkapte herdrukken die de argeloze koper op
het verkeerde been zouden kunnen zetten. Cornald Maas wees in de Volkskrant al
op de als ‘nieuw’ gepresenteerde heruitgave van de herinneringen van Jacqueline
van Maarsen aan Anne Frank, maar met Cri Stellweg, Ik maak je een graf van letters,
is iets soortgelijks aan de hand. De titel is gewijzigd, maar de inhoud is dezelfde als
die van Een graf van letters uit 1996. En David Grossmans De uitvinder van geheimen
is hetzelfde boek als het in 1993 bij Contact verschenen De grammatica van het
gevoel. Met Coetzee's Wachten op de barbaren is weer iets anders aan de hand. Dit
boek verscheen al in 1983 in een Nederlandse vertaling, en die vertaling heeft Cossee
nu gereviseerd en gemoderniseerd, maar dat het boek al eerder verscheen staat er
niet in. Van Antonio Lobo Antunes De judaskus lijkt zelfs de uitgeverij niet te weten
dat dezelfde vertaling al in 1991 is verschenen: het staat noch in het colofon, noch
in de aanbiedingscatalogus vermeld. Dergelijke uitgeverspraktijken zijn overigens
zo oud als de boekdrukkunst. In 1695 werd bijsvoorbeeld een nieuwe titelpagina
gedrukt voor een restant vellen van Mallets De werken van Mars uit 1668, met
doodleuk de vermelding ‘Synde desen Nieuwen Druk met meer dan 100 Plaaten
vermeerdert, en doorgaans verbetert’. Tekstediteurs kennen deze grappen maar al te
goed, en hebben er een complete vocabulaire voor ontworpen: een titeluitgave,
Umschussausgabe, een nietgeautoriseerde herdruk, een gewijzigde herdruk, een
nieuwe niet-geautoriseerde editie en zo meer. Laten we het maar op een
uitgeversslimmigheidje houden.
LISA KUITERT
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Boeken aan de beademing Hoe kunnen we onze klassieken weer laten
lopen?
Wie leest nog oude teksten? Dante, Plato en Shakespeare hebben over belangstelling
niet te klagen. Hun werk verschijnt in mooie edities en wordt gelezen. Nederlandse
klassieken dreigen ondertussen uit onze boekhandels en ons geheugen te verdwijnen.
Ten onrechte. Een pleidooi om de vreemde wereld van ons verleden toegankelijker
te maken. En om moderne schrijvers daarbij een rol te geven.
RENÉ VAN STIPRIAAN

Vanaf welk moment moet onze literatuur ‘oudere letterkunde’ gaan heten?
Afgaande op de scheidslijnen die aan de universiteiten worden gehanteerd, ligt de
grens tussen ‘historisch’ en ‘modern’ ergens in de negentiende eeuw. Maar voor de
gemiddelde lezer ligt die grens veel dichter bij het heden. Gerard Reve bracht in
1982 in een interview met Tom Rooduijn de beperkte houdbaarheid van literair werk
kernachtig onder woorden:
Wat blijft er uiteindelijk van over? Na mijn dood word ik op de scholen tien jaar
vrijwillig gelezen en daarna nog eens tien jaar verplicht. Dan noemen ze een straat
naar me. En dan ben ik totaal vergeten. Niemand weet tock meer wie Tweede van
der Helst was?
Reve overdreef, zijn ironie is alleen wel door de feiten geheel ingehaald. Reve is nog
onder ons, maar uit de Nederlandse klaslokalen horen we steeds vaker dat zijn
meesterwerk De avonden uit 1947 voor scholieren volstrekt onbegrijpelijk is
geworden.
Wanneer een boek niet meer ‘vrijwillig’ gelezen wordt, dan sterft het, of het komt
aan de beademing te liggen. Laten we een kleine rondgang maiden over de
ziekenboeg, afdeling vroege twintigste eeuw: Ter Braak, de held van vele generaties
intellectuelen, is in de boekhandel niet meer te vinden. Van Vestdijks onmetelijke
oeuvre resteert alleen de Anton Wachter-reeks, en daarvan met name Terug tot Ina
Damman. Voor de poëzie en het proza van Slauerhoff zijn nauwelijks nog kopers te
vinden. Het prachtig verzorgde verzameld werk van Couperus eindigde in de ramsj.
We hebben het hier over auteurs die zo'n twintig, dertig jaar geleden nog een
onaantastbare reputatie hadden. Arthur van Schendel? Carry van Bruggen? Aart van
der Leeuw? Allemaal op de rand van de vergetelheid, of er al ver overheen.
Maar het gaat te ver om van de vroeg twintigste-eeuwse Nederlandse literatuur
één groot sterfhuis te maken. J.C. Bloem wordt nog steeds veel gelezen, dat geldt
ook voor Nijhoff en Van Ostaijen. Rond Nescio en Theo Thijssen hangt een door
enkele gedreven liefhebbers goed onderhouden persoonlijkheidscultus, waardoor
telkens weer nieuwe lezers worden aangetrokken. Willem Elsschot beleeft, mede
dankzij een nieuwe standaardeditie, zelfs een internationale doorbraak.

Klassieken in de marge
Aan de belangstelling voor literatuur ligt het (vooralsnog) niet; er wordt nog altijd
veel gelezen, ook Nederlands werk. Maar het tegenwoordige boekenkopende publiek
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heeft weinig drang om erg ver terug in de tijd te kijken; het heeft al moeite genoeg
om het actuele aanbod bij te benen, en het moet zich ook nog eens een oordeel vormen
over uit het buitenland overwaaiende hypes als Donna Tartt, Dave Eggers en Harry
Potter. Doordat de actualiteit zoveel aandacht opeist, veranderen de voorkeuren snel.
De Nederlandse klassieken staan in het bestsellergeweld diep in de marge. Zeker
wanneer het gaat om titels van vóór 1900, Multatuli's Max Havelaar misschien
uitgezonderd. In ons collectieve geheugen zitten veel beroemde (of zo u wilt beruchte)
titels, die in de reguliere boekhandel nauwelijks te vinden zijn, zoals Karel ende
Elegast, Beatrijs, Mariken van Nieumeghen, Elckerlijc, Gysbreght van Aemstel, Sara
Burgerhart, Camera obscura of Snikken en grimlachjes. Je moet ze bestellen, of je
moet ervoor naar het antiquariaat. En dat is vreemd; in Frankrijk, Engeland, Italië
of Duitsland bestaat hierover geen discussie; veel oudere titels zijn zelfs in meerdere
pocketuitvoeringen verkrijgbaar, vaak voorzien van een beknopt geleerd nawoord
en enkele nuttige annotaties. En dan gaat het niet alleen om erkende grootheden als
Shakespeare, Flaubert, Dante of Goethe; ook mindere goden als Musset of Hawthorne
houden stand.
In Nederland en Vlaanderen ligt dat anders, maar waarom? Is het taalgebied te
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klein? Zijn de lezers ongeïnteresseerd? Is de literatuur middelmatig? Of zijn oudere
teksten domweg te ontoegankelijk om voor een groot publiek genietbaar te zijn? Het
is van alles een beetje, of beter gezegd, het is van alles net iets te veel, waardoor deze
factoren elkaar op een ongelukkige manier versterken: als er te weinig enthousiaste
lezers zijn wordt een taalgetied vanzelf ‘klein’. Als teksten te ontoegankelijk zijn,
raken lezers vanzelf ongeïntereseerd. Als teksten weinig gelezen worden, worden ze
onwillekeurig minder goed. Daarbij heeft de Nederlandse literatuur te kampen met
een bijna onoverwinnelijke vijand, haar eigen medium, de Nederlandse taal. Al
eeuwen lang gedraagt die taal zich onrustig; bijna elke generatie spreekt, schrijft en
spelt weer anders. Als iets de weg naar oudere teksten effectief blokkeert dan is het
wel taalverandering. Het vonnis van Gerard Reve, met zijn virtuoze getruik van juist
oudere taalvormen, is al getekend. Maar ook het lot van Giphart en Grunberg lijkt
bezegeld, want niets wijst erop dat het Nederlands binnenkort tot bedaren komt.
Nu beschikken we over vakmensen om ons alsnog door de mist van de tijd heen
te laten kijken: neerlandici. Al twee eeuwen maken ze tekstedities, schrijven ze
literatuurgeschiedenissen, geven ze les in literatuur op middelbare scholen,
ontwikkelen ze lesmethodes, onderhouden ze literaire musea, en richten ze
standbeelden voor schrijvers op. En toch verkoopt een mooi uitgegeven Nederlandse
klassieker met hangen en wurgen tegenwoordig vaak niet meer dan duizend á
tweeduizend exemplaren.
Die beperkte afzet is iets van de laatste decennia. Eerder waren er verscheidene
florerende reeksen, zoals het Klassiek Letterkundig Pantheon, waarin vanaf 1852 tot
omstreeks 1985 meer dan tweehonderd titels verschenen. Het KLP beheerste bijna
anderhalve eeuw de markt. Maar er waxen meer reeksen, denk aan de Zwolse Drukken
en Herdrukken, een wat deftiger serie onder auspiciën van de Maatschappij der
Nederlandse Letterkunde. Of ‘Van alle tijden’ van uitgeverij Wolters, en de ‘Klassieke
Galerij’ van de Wereldbibliotheek.
Alle genoemde reeksen moesten het hebben van het onderwijs, middelbaar dan
wel academisch. Daar had oudere Nederlandse literatuur een min of meer
vanzelfsprekende positie. Maax de vele veranderingen in het onderwijs sinds de jaren
zestig hadden ook gevolgen voor deze reeksen. Verplichte literatuurlijsten, met een
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sterk historisch karakter, verdwenen; de nadruk kwam te liggen op begrijpend lezen.
Bovendien ging het onderwijs zich steeds meer toeleggen op het bevorderen van
leesplezier. Geen van de genoemde reeksen wist de omslag te maken, en ze stierven
dan ook alle een stille dood. Initiatieven als Bulktoek en de Lijsters van
Wolters-Noordhoff vulden de leemte met een op eigentijdse literatuur gericht
titelaanbod.
Neerlandici bleven ondertussen edities produceren, maar konden daarmee niet
meer terecht bij de traditionele educatieve uitgevers. Nieuwe academische reeksen
als Amsterdamse Smaldelen, en de diverse series van uitgeverij Coutinho moesten
het hebben van afzet onder studenten, een snel opdrogende markt in de jaren tachtig.
Het stond er daarom rond 1985 niet zo best voor.

Uitgevers met nieuw elan
De helpende hand kwam uit onverwachte hoek: literaire uitgevers begonnen reeksen
uit te geven waarin met nieuw elan het Nederlandse literaire erfgoed werd uitgedragen.
Dat was onverwacht omdat literaire uitgevers eerder niet veel belangstelling aan de
dag hadden geleed voor oudere letterkunde. Korte tijd later begaven ook academische
uitgevers nieuwe stijl als Verloren en Amsterdam University Press zich op de markt
van de tekstuitgaven. Het Nederlandse literaire erfgoed staat er daardoor anno 2003
heel anders voor dan zo'n twintig jaar geleden.
Met de Griffioenen van Querido, de Delta-reeks, de Nederlandse Klassieken van
Prometheus/Bert Bakker, Alfa van Amsterdam University Press, en Tekst in Context
van dezelfde uitgever, zijn de klassieken er zeker qua uiterlijk op vooruitgegaan:
vertegenwoordigden de vroegere reeksen alle een gradatie op de schaal van lelijkheid,
de huidige uitgaven zien er aantrekkelijk en stijlvol uit.
In 1985 startte de reeks Griffioen van uitgeverij Querido, niet zozeer gericht op
de grote titels maar juist op onbekende parels uit voorbije eeuwen. De teksten werden
soms ingekort, dan wel tij elkaar gebloemleesd, vervolgens herspeld en van een
historisch nawoord voorzien. De reeks bleek een brug te slaan tussen de academicus
die zich kon uitleven op minder bekend tekstmateriaal, en de scholier c.q. student,
die voor weinig geld (dankzij een subsidie van het Prins Bernard Fonds) een mooi
boekje kon kopen waarin de ergste beletselen (in concreto de oude taal en langdradige
passages) uit de weg waren geruimd. Voor veel onbekende achttiende- en
negentiende-eeuwse teksten bleek de reeks een uitkomst, maar ze werd vooral populair
door middeleeuwse deeltjes over Walewein en Lancelot, en
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verschillende thematische bloemlezingen. Van sommige delen werden meer dan
tienduizend exemplaren verkocht - dat zijn overigens verkoopcijfers die de laatste
jaren bij lange na niet meer gehaald worden.
Ondertussen waren de ‘Griffioentjes’ niet zo geschikt om de algemene markt te
bedienen; het waren pockets, en dat is vooral een artikel voor de jongere lezer. Dat
het ook geheel anders kon, bleek in 1994 bij het uitkomen van de eerste delen van
de reeks Nederlandse Klassieken van Uitgeverij Prometheus/Bert Bakker. Daar
besloten ze de vlucht naar voren te nemen; een gebonden uitvoering, een ruime
typografie, en zeer herkenbare stofomslagen moesten bij de lezer een gevoel van
verwennerij en ook van eigentijdsheid oproepen. De klassieken werden modern en
zelfs salonfähig. Dat kwam niet alleen door de uitvoering; het eerste deel, De reis
van Sinte Brandaan bevatte behalve de originele tekst, ook een dichterlijke
parallelvertaling door Willem Wilmink. De uitgave beleefde in een paar jaar tijd ten
minste vijf drukken. Sindsdien staan de Nederlandse Klassieken vooral bekend als
de reeks waarin schrijvers en dichters als Willem Wilmink, Karel Eykman, Imme
Dros en Paul Verhuyck voor mooie parallel-vertalingen zorgdragen.
Ongeveer op het moment dat de reeks Nederlandse Klassieken van start ging,
kwamen ook de al jarenlang sluimerende plannen om tot een Nederlandse
Pléiade-reeks te komen in een stroomversnelling. Het was een breed gedragen initiatief
van uitgevers en neerlandici, verenigd in de in 1993 in het leven geroepen Stichting
Nederlandse Literaire Klassieken. De verwachtingen waren meteen hoog gespannen
- de Nederlandse literatuur in dikke dundrukdelen, zoals in Frankrijk met de zich
inmiddels over vele meters uitstrekkende kalfslederen Bibliothèque de la Pléiade.
In de eerste worp verschenen Hildebrands Camera obscura, Hieronymus van
Alphens Gedigten voor kinderen, en een bloemlezing uit het werk van Jacob van
Maerlant, gedrukt op prachtig papier, gevat in een linnen band, garen gebonden, en
met een deftige vormgeving. De kwaliteit van de afzonderlijke edities was in
wetenschappelijke zin onomstreden; maar daar zat meteen ook een probleem; ze
hadden mooie inleidingen, uitgebreide notenapparaten en een stevige verantwoording,
maar het grotere publiek moet meteen hebben aangevoeld, dit is niet voor mij, dit is
voor neerlandici.
De reeks, waarin ondertussen elf delen verschenen zijn, is geen groot
verkoopsucces. En het was ook niet de ons beloofde Pléiade: want dan zouden we
een mooi dik deel verzamelde lyriek van Hooft hebben gekregen, drie delen
verzamelde gedichten van Huygens, vier delen verzameld werk
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van Vondel, de complete Poot en twee delen met de belangrijkste Arthur-epiek.
Delta deed wat inmiddels door afzonderlijke uitgevers al met overtuiging werd
gedaan: geïsoleerde pareltjes uit de Nederlandse literatuur uitgeven. En door de
zwaarwichtige aanpak kwam de reeks tussen wal en schip terecht. Zoals het vaag
geïnteresseerde deel van het algemene publiek zich niet met de reeks kon identificeren,
zo kon ook het meer erudiete deel van het publiek - dat de gepresenteerde titels al
lang behoorde te hebben gelezen - er niet toe gebracht worden, om het dierbare
prismapocketje waarin het ooit de Camera obscura had gelezen, in te ruilen voor de
kloeke Delta-uitvoering.

Een gat dat al gevuld bleek
Delta zocht het gat in de markt dat inmiddels al door anderen flink werd geëxploiteerd.
Want behalve de reeds genoemde Nederlandse Klassieken was er nog een reeks die
zich toelegde op het uitgeven van canonieke titels: Alfa van Amsterdam University
Press. De Alfa-deeltjes geven de ruimte aan de editeurs, ze zijn in met name het
universitaire onderwijs in gebruik, ze zijn goedkoop, en niet al te pretentieus. En wat
meer is, ze vertonen niet het hybride uitgangspunt van de Delta-reeks die zegt gericht
te zijn op het algemene publiek maar in de kern vaak erg academisch neerlandistisch
is. Alfa is een reeks voor en door neerlandici, en dat is ten minste duidelijk. Ze zijn
in het ideale geval het noodzakelijke voorwerk voor edities die zijn toegesneden op
het grote publiek.
En daarmee zijn we weer bij het beginpunt: waar blijft toch de belangstelling van
het grote publiek?
Er is iets tragisch aan de hand. Want bij alle kritische kanttekeningen die ik zojuist
heb gemaakt, kunnen we over de kwaliteit van de recente edities heel positief zijn.
De wijze van editeren en inleiden heeft een enorme sprong voorwaarts gemaakt in
vergelijking met de jaren van het Klassiek Letterkundig Pantheon. Als je deeltjes uit
deze reeks, ook de meer recente, opslaat, dan wordt het je droef te moede. Hebben
we hiermee generaties studenten en scholieren liefde voor de letteren proberen bij
te brengen? Ook daar zaten uiteraard goede edities tussen, maar vaak bereden editeurs
onbeperkt hun eigen stokpaardjes, waardoor inleidingen ontaardden in abstracte
wetenschappelijke betogen. De lezer die iets over de auteur, de tekst en de historische
context wilde weten, bleef veelal in verwarring achter.
Tegenwoordig wordt in inleidingen en annotaties vaak een adequate situering van
de tekst gegeven; de lezer krijgt voldoende achtergrondinformatie om het labyrint
dat een literaire tekst, en zeker een historische tekst, bijna per definitie is, met
vertrouwen binnen te gaan.
Maar wat is nu het tragische? Het tragische is dat we nu eindelijk die mooie,
inzichtelijke edities hebben, maar dat het potentiële publiek ervoor gedecimeerd is.
Hoe zou het er met de Nederlandse klassieken hebben voorgestaan als die moderne,
op de historische context gerichte editeerstijl, zo'n vijftig, zestig jaar geleden opgang
zou hebben gemaakt? Zouden de Nederlandse klassieken dan misschien nog wél
‘vrijwillig’ gelezen zijn?
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Het is moeilijk dit in absolute termen te bevestigen, maar het zou ongetwijfeld
gescheeld hebben. Een en ander voert tot een paar simpele conclusies. De Nederlandse
klassieken verkeren in crisis. Een afzetcrisis. Dertig jaar geleden verkeerden de
klassieken ook in een crisis: en dat was een appreciatiecrisis. Scholieren konden
enkele hoogtepunten uit de Nederlandse literatuur onmogelijk ontlopen, en dat was
voldoende om ze hun voor altijd tegen te maken. Nu kunnen ze de klassieken wél
ontlopen, terwijl ze er nu op een veel adequatere manier mee in kennis gebracht
zouden kunnen worden, bijvoorbeeld door de prachtige Tekst in Context-reeks.

Vreemde werelden, geen leesplezier
Wat nu te doen? Het zou veel schelen wanneer in het onderwijs de Nederlandse
literatuurgeschiedenis weer een stevige plaats in het curriculum zou krijgen. Niet
om de scholieren schoonheidsbegrip bij te brengen, niet om ze van literatuur te laten
houden, niet om ze leesplezier bij te brengen, ook niet om ze te overhoren over
rijmschema's. Het lezen van literatuur is het binnengaan van een andere wereld, een
vreemde en toch ook herkenbare wereld. Bijna iedereen begeeft zich van tijd tot tijd
in ficties. Velen houden het bij de veilige kant, en nemen genoegen met de opperste
herkenbaarheid van de televisiesoap. Oudere teksten zitten aan de andere kant van
het spectrum. Veel, zo niet alles is vreemd: de taal, de verbeelde wereld, de normen,
maar ook de manier van kijken en denken is vaak anders. Individuen die het vermogen
hebben ontwikkeld om in zulke vreemde werelden de meest uiteenlopende zaken te
duiden, beschikken over een grote rijkdom. Het literatuuronderwijs zou leerlingen
een eind op weg kunnen helpen. Tamboereren op leesplezier lijkt daarbij geen probaat
middel. Het gaat om interpreteren, en dat moet je gewoon leren, en als je dat eenmaal
onder de knie begint te krijgen, gaan er vele werelden voor je open, in het verleden
en in het heden. Onze mooie publieksedities kunnen dan vanzelf weer slanker worden,
en we eindigen misschien nog eens met boekhandels vol klassiekers in alle soorten
en maten; in een pocket of in een lijvige dundruk.
Dat we er daarbij verstandig aan doen om voor het algemene publiek het bekende
taalprobleem zo min mogelijk een stoorzender te laten zijn, is een inzicht dat steeds
breder gedragen wordt, zie de hertalingen in Griffioen, de dichterlijke
parallelvertalingen in de Nederlandse Klassieken, zie bijvoorbeeld ook de prachtige
Bontekoe-vertaling van Thomas Rosenboom. Het succes van deze laatste uitgave,
zou ons ook kunnen doen nadenken over de rol voor moderne auteurs bij het ontsluiten
van het oudere literaire erfgoed. Laat Hafid Bouazza het taalspel van de rederijkers
uitleggen, of laat Willem Wilmink vertellen over Hieronijmus van Alphen, van wie
hij de kindergedichten allemaal uit het hoofd kent. Mijn ervaring is dat ze graag
willen, en dat ze in een tekst vaak lagen weten aan te boren, die voor de
vakneerlandicus, na hoeveel studie ook, verborgen blijven.
DIT IS DE STERK BEKORTE TEKST VAN EEN LEZING GEHOUDEN VOOR DE UTRECHTSE
ALUMNIVERENIGING NEDWERK, OP 29 MAART J.L.
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Schrijver & straat

Onze vaderlandse auteurs gaven hun naam aan ontelbare straten in België en
Nederland. Literatuur speurt en keurt. Herkennen we de geest van de schrijver?
Aflevering 5: de Leuvense Paul van Ostaijenlaan, voorheen Guido Gezellelaan.

Onze grote voorganger
Op oude plattegronden heet het hier nog de Guido Gezellelaan. Maar die naam is op
de straatnaamborden met een dikke rode streep doorgehaald. Erboven prijkt een
nieuw bord: Paul van Ostaijenlaan. Gezelle opgevolgd door Van Ostaijen, het lijkt
een vondst. Want beweerde Paul van Ostaijen niet dat elke ‘werkelik moderne dichter’
stond in een literaire Vlaamse traditie die zijn oorsprong vond bij Gezelle? Bij monde
van de moderne Vlaamse dichters refereerde hij aan hem als ‘Onze grote voorganger.’
Dat is althans de titel van een fictief interview in zijn poëticale bundel Self-defense
uit 1933, waarin Gezelle wordt gelauwerd als ‘de dichter van de zuivere lyriek, die
in een dynamische, instinktieve, spontane poëzie bijna de totaliteit van de mysteriën
der sensibiliteit uitdrukt.’ Van Ostaijen beschrijft hier wat hij zelf het ‘organisch
expressionisme’ noemde, een vorm van autonome poëzie die vanuit het
onderbewustzijn ontstaat. Een voorbeeld daarvan is een van zijn eigen nagelaten
gedichten met de titel Guido Gezelle:
Plant
fontein
scheut die schiet
straal die spat
tempeest over alle diepten
storm over alle vlakten
wilde rozelaars waaien
stemmen van elzekoningen bloot
Diepste verte
verste diepte
bloemekelk die schokt in de kelk van bei' mijn
palmen
en lief als de madelief
Als de klaproos rood
o wilde papaver mijn
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Terug naar het niveau van de straat. De reden voor de ‘modernisering’ van de naam
blijkt van puur praktische aard: na de samenvoeging van de stad Leuven en haar
randgemeenten tot Groot-Leuven bestonden binnen die gemeente ineens een aantal
straten die hetzelfde heetten. Zo zou een Guido Gezellelaan in Kessel-Lo in het
noordoosten en een in Heverlee aan de zuidkant van Groot-Leuven verwarring
opleveren, en bij politie en hulpdiensten voor ongewenste vertragingen zorgen.
Kessel-Lo mocht van de gemeenteraad zijn straatnaam behouden, Heverlee had pech.
Hoewel de procedure voor de hernoeming in 1998 werd ingezet, is pas in 2000 de
nieuwe naam ingevoerd. Protesten van de bewoners van de Gezellelaan ten spijt, die
hun adres natuurlijk liever ongewijzigd zagen. Guido Massaer was de opsteller van
een petitie om burgemeester en schepenen er alsnog van te overtuigen dat de
naamsverandering niet in Heverlee maar in Kessel-Lo zou moeten plaatsvinden.
Maar toen was bij de gemeente de kogel eigenlijk al door de kerk, meent een bewoner
wiens naam, Frans Mafrans, op zichzelf al een gedicht is. Frans woont al bijna vijftig
jaar in deze straat. Met geen van beide poëten heeft hij iets bijzonders. ‘Gezelle is
natuurlijk wat bekender, maar aan de andere kant: het was wel een oude man en Van
Ostaijen was toch een jonge vent. Dus daar zijn we mee vooruitgegaan,’ vindt hij
met zijn 77 jaar.
Ook Pieter van 22 heeft geen uitgesproken voorkeur: ‘Tja, Gezelle was een pater,
en Van Ostaijen die was meer links.’ Van beiden heeft hij wel iets gelezen op school,
maar persoonlijk interesseert hij zich niet zo voor poëzie.
Enkele poëzieliefhebbers moet de straat dan toch herbergen, want de suggestie de
nieuwe straatnaam aan Paul van Ostaijen te ontlenen komt volgens de gemeente uit
de koker van enkele bewoners. Volgens het oorspronkelijke plan van de gemeente
zou de straat namelijk worden vernoemd naar ‘één of andere illustere onbekende’,
zoals Guido Massaer zich weet te herinneren, ‘ik geloof een oud-burgemeester.’ Een
medewerkster van de gemeente achterhaalt dat het ging om Jean François Tasson,
burgemeester van Heverlee van 1849 tot 1887. Een tijdgenoot dus van Gezelle, al is
daar ook alles mee gezegd.
Wie als reactie op het raadsvoorstel de naam van Van Ostaijen noemde, kom ik
niet te weten. Maar misschien is dat omdat het de algemene opinie lijkt te zijn, dat
deze suggestie door de gemeente is aangegrepen om onder het mom van inspraak
uiteindelijk toch de naamswijziging door te voeren die eigenlijk niemand wilde.
Niemand? Na Van Ostaijens lofzang mogen we aannemen dat híj er geen bezwaar
tegen zou maken in Heverlee het stokje van Gezelle overte nemen. En Gezelle zal
er tenminste tevreden over zijn dat een Vlaams poëet het heeft gewonnen van een
Franstalige burgemeester. Want ook in zijn flamingantisme werd Van Ostaijen
geïnspireerd door Gezelles werk: Gij zegt dat 't vlaamsch te niet zal gaan: / 't en zal!
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/ dat 't waalsch gezwets zal boven slaan: / 't en zal! / Dat hopen, dat begeren wij: /
dat zeggen en dat zweren wij: / zoo lange als wij ons weren, wij: / 't en zal, 't en zal,
/ 't en zal!
SASJA KOETSIER
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De student
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Omittamus studia, / dulce est desipere, / et carpamus dulcia / iuventutis tenere. Het
zijn de beginwoorden van een Middeleeuws studentenlied, enkele jaren geleden door
Willem Wilmink vrij vertaald als: ‘Gooi de boeken aan de kant, / vrolijkheid doet
veel meer deugd / nu het hart van vreugde brandt / door de jaren van de jeugd.’ Het
lied roept op tot alles dat tot op de dag van vandaag met studenten wordt verbonden:
vrijen, drinken, nietsdoen. Over studenten bestaan van oudsher tal van weinig vleiende
stereotiepen en dat maakt ze tot geliefd onderwerp in de literatuur. Een van die
veelgehoorde opinies is dat de studenten vroeger beter waren; het is een klacht van
alle tijden die te plaatsen valt binnen het cultuurpessimisme van, laten we zeggen,
Plato tot George Steiner. Of studenten slechter presteren is maar zeer de vraag en
dommer zullen ze in elk geval niet zijn. Anders zijn ze wel: kennis en vaardigheden
veranderen voortdurend. En toch zijn er ook veel overeenkomsten. Wie Klikspaans
studententypen aan zich voorbij laat trekken, beweegt zich tussen verbazing en
herkenning. Zijn negentiende eeuw is verweg, maar soms ook verrassend dichtbij.
De studentenliteratuur kwam tot grote bloei met Klikspaan, Hildebrand en Piet
Paaltjens; van het weinige uit de negentiende eeuw dat nog gelezen wordt, hoort juist
hun werk bij de hoogtepunten. Maar studentenliteratuur bestaat zolang er studenten
zijn. Er is een doorgaande lijn van de dertiende-eeuwse Carmina burana tot de eerste
penneproeven in de literaire studentenbladen van vandaag. Banale jool en pretentieuze
diepgang wisselen elkaar achteloos af. Bijvoorbeeld in de zeventiende eeuw, toen
het Latijn nog overheerste, en studenten elkaars vriendenalbum vulden met
gelegenheidswerk dat heel af en toe tot op vandaag stand houdt.
En zolang er studenten zijn, figureren ze ook in de literatuur. Als tragische helden
in (semi-)autobiografische romans over een studentenleven, in verhalen die een
afrekening vormen met de mores in het studentencorps én in satires waarin de student
mikpunt van spot is: hij is lui, rumoerig op straat, bezwangert dienstmeiden, kortom:
doet alles behalve studeren. Die student treedt op in toneelstukken, in spotgedichten,
in schetsen uit het studentenleven. Reden genoeg voor een dossier over afleggers,
miereneukers, collegehengsten, toeten en knorren.
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Dames en heren, èles en peren Romans over het studentencorps
Romans over het studentenleven te over: van Simon Vestdijk, Maarten 't Hart, Ronald
Giphart en vele anderen. Eén type studentenroman springt eruit. Een paar schrijvers
hebben het gewaagd te berichten uit de besloten wereld van het studentencorps. De
wereld waar je bij hoorde, of niet.
MARJA PRUIS
‘Binnen stonden ze mij op te wachten, de loeders.’ Erik Hazelhoff
Roelfzema, Soldaat van Oranje (1971)
Eventjes heb ik met ze te doen, als ik ze brillen zie passen bij de opticien, hartje
Utrecht. De één heeft de ander net uitbundig begroet. ‘Kerel! Moet je nu alweer een
nieuwe bril?’ ‘Jaaa man. Op het feest gisteravond ben ik 'm kwijtgeraakt.’ Vette lach
over en weer.
Brildragende studenten hebben het zwaar in het corps. Tijdens de ontgroening
moeten ze hun gezicht met bril en al in de yoghurt dopen en vervolgens met gevulde
glazen weer de wereld inblikken. Verder verdwijnt er wel eens een brilletje in de
kotsbak - heel handig in de toiletten naast de pisbakken op de juiste hoogte
aangebracht mét hoofdsteuntje - zeker als je in flagrante delicto joviaal op de
schouders wordt geslagen.
Het zijn wetenswaardigheden die ik ontleen aan de romans die over het corps zijn
geschreven, met name De ontgroening van Boudewijn van Houten, dat oorspronkelijk
verscheen onder de titel Zoveel lol (1971), Esprit de corps van Kees van der Pijl
(1989) en Mores van Onno te Rijdt (2001). Jongensboeken zijn het, die verhalen van
een gesloten wereld en geschreven zijn door - hoe kan het anders - voormalige
insiders. Na enig speurwerk vond ik ook nog twee meisjesboeken over het
studentencorps: Doezamand van Marijke Harberts (1994) en Een vaste vriend van
Mirjam Windrich (1996). Vijf romans in totaal die én een scherp beeld geven van
het studentenleven in de corpora van verschillende universiteitssteden, van de jaren
vijftig vorige eeuw (Harberts) tot aan de jaren negentig (Te Rijdt), én vragen opwerpen
over mogelijkheden en beperkingen van het genre.

Een kotsend zwikje vlerken
De ontgroening van Boudewijn van Houten is de bekendste roman over het corps.
Voor het eerst had een roman de initiatieriten tot onderwerp, hetgeen te maken zal
hebben met de verdwijnende vanzelfsprekendheid in de jaren zeventig dat een student
lid werd van het corps. Voorheen waren de omgangsvormen binnen het corps slechts
brallerig decor, of dienden ze als smakelijke binnenkomer, zoals in Soldaat van
Oranje van Erik Hazelhoff Roelfzema. ‘Dankzij Boudewijn van Houtens documentaire
roman’, schreef Komrij in Vrij Nederland, ‘weet ik dat onze diplomaten en
topzakenmannen een almaar brakend en kotsend, hossend zwikje vlerken is geweest’.
Inderdaad wordt er in ontstellende hoeveelheden gezopen en gekotst bij Van Houten,
en amper gestudeerd. In detail beschrijft hij hoe de foeten door ouderejaars worden
rond gecommandeerd, moeten kikkeren en robben tot hun pak kapot en smerig is,
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trappen opgesleept worden of er juist van af gesodemieterd. Iedere ratio ontbreekt,
het gaat er alleen maar om dat je doet wat je gezegd wordt, want voor je het weet
ben je een knor of een rotte peer. Van Houtens student Egbert Nees schikt zich in
alles, omdat hij kost wat kost ‘erbij’ wil horen. Hij komt uit een provinciaal
ambtenarenmilieu - zijn vader is leraar geschiedenis - waarvoor hij zich doodschaamt.
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Foto: Ronald van den Heerik/Hollandse Hoogte

Schaamte is een dominant thema in deze studentenromans. Bij nader inzien logisch,
omdat zeker drie van de schrijvers hun buitenstaander-zijn onderstrepen door de
eigen frustrerende ervaringen met het corps in een roman te verwerken. Zij hoorden
er toen niet bij, hoezeer ze ook hun best deden, en hebben zichzelf nu voorgoed
ontmaskerd. Hazelhoff Roelfzema schrijft in Soldaat van Oranje - de openingspagina's
van deze roman moeten tijdens de ontgroening hardop worden voorgelezen, zo
vertelde mij een dertigjarige Leidse oud-corpsstudent - dat het Corps nooit
onuitstaanbaar werd, omdat het zichzelf nooit helemaal serieus nam. Een uitspraak
van iemand die, alleen al op grond van zijn dubbele naam, het zich kan permitteren
de ballotagepraktijken van het corps ‘niet helemaal serieus’ te nemen. De herinnering
eraan blijft ‘een glimlach’, schrijft hij, míts je erin thuishoorde. In deze romans is de
glimlach in lichte vorm terug te vinden in Doezamand en in sardonische vorm in
Mores, maar verder is hij ver te zoeken. De schaamtevolle ervaring van
zelfverloochening en de pijnlijke sensatie van uitsluiting overheersen.
Iedere ratio ontbreekt, het gaat er alleen om dat je doet wat er gezegd
wordt, want voor je het weet ben je een knor of een rotte peer

Dat is gewoon mos
Ooit was het een volstrekt natuurlijke zaak om lid te worden van het studentencorps.
Als Marijke Harberts' alter ego Karin van Dam, in Doezamand, in de jaren vijftig
Klassieke talen gaat studeren in Leiden, is dan ook het eerste wat ze doet zich
aanmelden bij de VVSL. ‘Anders kende je niemand en hoorde je nergens bij.’ Gelaten
ondergaat ze de vernederingen tijdens ‘het novitiaat’, die voornamelijk verbaal zijn.
‘Heeft iemand “binnen” geroepen?’ ‘Ik dacht dat ik aan de beurt was.’ ‘Dat bepalen
wij wel!’ Met veel gevoel voor ironie beschrijft Harberts de absurde regels en
voorschriften. Tijdens Leidens ontzet mogen eerstejaars de stad niet in. ‘Dat is gewoon
mos.’ Karin is weliswaar een meisje uit de provincie, van kleinburgerlijke komaf,
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maar veel hinder ondervindt ze daar niet van. Pas later, als haar zusje zegt dat ze
opeens zo gek deftig is gaan praten, en ze het interieur van het ouderlijk huis nog
eens bekijkt, voelt ze de benauwenis van haar achtergrond. De echte ontgoocheling
treedt pas in als ze
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er tijdens haar studie achterkomt dat een meisje, of ze nu wil of niet, aan de man
moet zien te komen.
Esprit de corps van Kees van der Pijl speelt zich ook af in Leiden, in de jaren zestig,
met de dreigende voorbode van de studentenrevolte in Parijs op de achtergrond.
Sjoerd Visser verzwijgt voor zijn medestudenten dat zijn vader slager is, net zoals
Egbert Nees in De ontgroening vragen over zijn familiewapen zo vaag mogelijk
beantwoordt. Zowel Visser als Nees zijn slappe figuren, die heel ver gaan in hun
aanpassingsbereidheid. Egbert laat zich in een kelder opsluiten, en met een windbuks
beschieten, Sjoerd wordt van zijn bed gelicht en met zijn stropdas vastgebonden aan
een lekkende wastafel. In De ontgroening is het uiteindelijk een vrouw die Egbert
de ogen opent en hem op een andere manier laat kijken naar de lui met wie hij ‘een
unieke broederschap’ nastreefde: ‘Studenten gedragen zich als kinderen...of als oude
heertjes. Mannen zijn het nooit.’ In Esprit de corps moet er eerst een dode vallen.
Sjoerd is de enige die de geheimcode doorbreekt en lekt aan de pers over het
gebeuren.

De regels van het spel
Wat ‘lekken’ betreft, en het doorbreken van geheimcodes, lijkt Van der Pijl sterker
dan Van Houten op een Voskuilachtige manier uit de school te klappen. Gesprekken
worden gedetailleerd en levensecht weergegeven, alsof de schrijver put uit een
dagboek dat hij bijhield tijdens zijn studiejaren. ‘Vanuit een onbestemd verleden
hoorde Sjoerd de stem van Cornelis Baron Wilms Thij, in gesprek met een pas
geïnstalleerde Commissaris voor het Meubilair. “In Drente,” zei Wilms Thij. “Van
die kleine kutplaatsjes, jongen! Dan wor-jij burgervader van kutplaatsje één, en ik
van kutplaatsje twee, en tussen die twee kutplaatsjes leggen we achttien holes aan
en we spelen de godganse kolére-dag heen en weer, héén en weer. Dát is het moderne
burgemeesterschap!”’
Net als in De ontgroening en Esprit de corps worden in Mores extreme pesterijen
en vernederingen beschreven, maar Te Rijdts held weet zich wonderwel te handhaven.
Hij treedt dan ook in zijn vaders voetsporen. In het beruchte studentenhuis Sicilia waarvoor het Leidse Wallon model stond - moet Ward van Rigteren zich vooral
staande zien te houden tegenover huisoudste Grodder, sadist en zielepoot ineen. Deze
verstopt bijvoorbeeld porno op Van Rigterens kamer om die door meisjesstudenten
te laten ontdekken, en zet zijn hele huisraad op straat. Van Rigteren beheerst de regels
van het spel; hij pist tegen iemand aan, opent de brandspuit tijdens een feest en brult
en lalt duchtig mee. Razendsnel ontpopt hij zich tot een geslaagde corpsbal, oftewel
‘een absoluut goeie pik’. In een interview vertelde de schrijver zijn eigen ervaringen
van twintig jaar her naar het heden getransporteerd te hebben. Na enig onderzoek
was hij erachter gekomen dat er toch ‘helemaal niets’ was veranderd in de tussentijd.
Tot dezelfde conclusie moet Een vaste vriend wel leiden, waarin Mirjam Windrich
een grauw beeld optrekt van het type studentes waartegen Karin van Dam in
Doezamand dertig jaar daarvoor al opliep. Meisjes die hun studie niet hoeven af te

Literatuur. Jaargang 20

maken zo gauw ze een geschikte huwelijkskandidaat, of moderner gezegd ‘een vaste
vriend’, hebben gevonden. Simone studeert Nederlands en raakt verslingerd aan de
eerste de beste jongen met wie ze het bed deelt. Ze wordt lid van het corps, omdat
ze dan de kans heeft om vaker haar object van verlangen tegen het lijf te
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lopen. Tijdens de ontgroening moet ze mee op kamp. ‘Er school een zekere veiligheid
in de suggestie van eensgezindheid.’ Het verplichte moppen tappen en zingen vindt
ze vooral walgelijk. Eenmaal werkzaam in het bedrijfsleven komt ze tussen de mannen
terecht die allemaal lid van het corps zijn geweest. Net als Harberts schetst Windrich
het ‘echte’ leven als een onvermijdelijke zaak, waar je je of je nu wilt of niet in moét
begeven: dit is blijkbaar wat mensen verstaan onder het opbouwen van een ordentelijk
bestaan.
‘Studenten gedragen zich als kinderen...of als oude heertjes. Mannen
zijn het nooit’

Loyaliteit of uitsluiting
Aan dramatisch gehalte geen gebrek in deze boeken, indringende psychologische
processen evenmin. Toch zijn - met uitzondering van het recente Mores - deze titels
alleen nog antiquarisch te verkrijgen. Nu geldt dat voor het leeuwendeel der boeken
die in Nederland verschijnen, maar het zegt ook iets over de korte levensduur die
dergelijke zedenschetsen over het algemeen beschoren is. Het feit dat al deze romans
kennelijk dicht op de eigen huid zijn geschreven, en sterk leunen op de werkelijkheid,
is zowel het sterke als het zwakke punt. Vooral de drie herenromans zijn bijna
antropologische studies van een gesloten gemeenschap met geheimcodes, een eigen
taal en sterk geritualiseerde omgangsvormen. De beschrijving daarvan vergt zoveel
aandacht, dat het slechts hier en daar lukt om iets van onderliggende mechanismen
of persoonlijke ontwikkelingen te laten zien. Van Houtens Egbert Nees is en blijft
een hol vat, voor wie sympathie noch antipathie op te vatten is. Van der Pijl heeft
zijn Sjoerd Visser iets meer aangekleed, door hem als volwassene te laten terugblikken
op zijn studententijd. Scherp maakt Van der Pijl aanschouwelijk hoe je nooit ‘een
van hen’ wordt, al beweren ‘zij’ van wel. Te Rijdt beschouwt met de ogen van Ward
van Rigteren het corps met geamuseerde distantie, hetgeen geestige beschrijvingen
oplevert van bralpartijen, met veel ‘HAHAHAHAHA’ en ‘Geil!’ Zijn personage is
ervan doordrongen dat het gewoon een spel is. ‘Het enige probleem is dat niet iedereen
het als een spel kan zien.’
In de beide damesromans draait het niet om het al dan niet geaccepteerd worden
in het corps, maar om uitsluiting op een algemener plan. Historisch gezien is daarbij
Doezamand het interessantst. Harberts geeft een verstik-
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kend beeld van conventies in haar tijd. Daarbij vergeleken is het verenigingsleven
een haven van vrijheid en leergierigheid. Voor zover haar ‘èle’ Karin fysieke
verlangens heeft, gaan die uit naar een van haar beste vriendinnen. Onder de druk
der omstandigheden verlooft ze zich, en volgt haar aanstaande naar uithoek Hengelo.
Een medestudente reageert teleurgesteld: ‘Jij bevestigt weer de gangbare opvatting
dat meisjes naar Leiden komen om een man te vinden.’
In Een vaste vriend beschrijft Windrich een dergelijke, vergeefse zoektocht tot in
alle deprimerende finesses. Diep in haar hart kijkt Simone neer op de corpsballen
die later haar collega's zijn. Ze moéten wel naar haar luisteren, want tijdens de
sollicitatiegesprekken hebben ze haar verzekerd dat het in hun bedrijf ‘absoluut’
geen verschil maakt of je man of vrouw bent. ‘Nee, die tijden zijn voorbij.’
‘HAHAHAHAHA!’ De jongens bij de opticien hebben gezelschap gekregen van twee
meisjes. Blonde paardenstaarten, gestreepte poloshirts. De festiviteiten van de avond
ervoor worden doorgenomen, evenals het ophanden zijnde weekend. In De
ontgroening - die zich afspeelt in de fictieve stad Maasdam waar de onvolprezen
studentenstad Utrecht onmiddellijk in te herkennen is - beschrijft Van Houten een
ontmoeting op straat tussen Egbert Nees en zijn kornuiten met enkele corpsmeisjes.
‘Ik heb gehoord dat jullie installatie poepjesleuk is geweest.’ ‘Ja, het was strontemooi.’
De ene jongen heeft nu een smal brilletje met een kleurloos montuur opgezet. ‘Deze
is wel lachen, hè?’ zegt hij. ‘Geil!’ roepen de meisjes in koor. Dat wordt weer
poepjesleuk, dit weekend.
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Het zoete vrijen en de min Studentenpoëzie uit de zeventiende eeuw
Studente-deun, Mis van Liber Pater, Kusgezang: titels van studentenliederen uit de
zeventiende eeuw. Ze laten zien dat de studentenpoëzie ook vóór de tijd van Piet
Paaltjens volop bloeide. Vaak zijn het hoogdravende en baldadige
gelegenheidsteksten. Maar soms valt er meer te genieten. Bijvoorbeeld een
wintergedicht, vrij naar Horatius, van Johan van Heemskerck.
KAREL BOSTOEN
Nederlandse studentenpoëzie uit de zeventiende eeuw herkent men aan
verwijzingen naar een concrete academiestad (Leiden, Franeker, Groningen, Utrecht
en Harderwijk), en naar de aldaar gangbare mores: collegelopen, op een
studentenkamer tussen de boeken zitten, groepsgewijs drinken, roken, spelen, gokken,
hoerenjagen en vechten met de handhavers van de openbare orde. Er is een eigen
woordenschat: Leiden heet ‘Bataafs Atheen’, Franeker heet ‘Friesch Atheen’,
‘blocken’ is flink studeren, ‘cabaniseren’ is hoerenlopen, ‘het gelauwert Doctors-rot’,
‘groentje’, ‘hospes’ (persoon bij wie men op kamers woont), ‘krassen’ (kruisen,
ontmoeten), ‘likken’ (drinken), ‘dronke Pul’ (aanspreekvorm voor medestudent),
‘muts’ (doctorshoed), pecunia (geld), ‘stoepjes’ (stadsmilitie of toenmalige politie).
Voorts is er ook sprake van bijzonder taalgebruik, bijvoorbeeld een Nederlands dat
doorspekt is met ontleningen aan andere talen, vooral aan het Latijn en het Frans.

Tuk op zuipen, gokken, hoerenjagen
De meeste studentenpoëzie uit de zeventiende eeuw is tamelijk hoogdravende
gelegenheidspoëzie. Ze onderscheidt zich slechts van niet-studentenpoëzie doordat
ze geschreven is naar aanleiding van typisch academische gebeurtenissen. Dit heeft
dan een bepaalde terminologie tot gevolg, zoals: ‘studiosus’ (student), ‘Der beyder
Rechten Candidatus’, ‘gepromoveert’, ‘Corpus Iuris’, ‘dien herbooren Hipocraat’
enz.
Tot de studentenlyriek behoren ook de studentenliederen. Die zijn niet hoogdravend,
maar eerder baldadig van toonzetting. In de liedboekjes uit die tijd komt men ze
tegen onder titels als: Studenten-Zang, Drink-Zang, Mis van Liber Pater, Kusgezang,
De Verliefde Student, Lof der Wyn, Le Bon Vivant, Bacchus Lof, Lof der Zalet-Jonkers,
Studente-deun, enz. Daarin weerklinkt de stem van een jolige mannengemeenschap
waarin voor vrouwen slechts de rol van liefje is weggelegd. De heren zijn tuk op
zuipen, pijproken, gokken, hoerenjagen en geven lucht aan de genoegens van de
onderlinge vriendschap, aan hun geldproblemen en aan hun afkeer van de studie.
Barbaralexis, het dooreenmengen van talen, is schering en inslag en zorgt voor een
komisch effect. Ook het eerdergenoemde aparte taalgebruik van studenten komt
hierin regelmatig voor. De grote meerderheid van de bevolking zal daar overigens
niet veel van gemerkt hebben. Onze universiteiten telden in de zeventiende eeuw
relatief weinig studenten. Ze haalden in elk geval slechts een fractie van de huidige
studentenaantallen. De kleinste universiteit, die van Harderwijk, telde tegen 1700
iets meer dan honderd studenten en Franeker telde er niet echt veel meer. De meeste
universiteiten moesten het stellen met acht hoogleraren (twee per faculteit), maar
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soms waren er nog minder. Zo telde Groningen rond 1690 slechts vier hoogleraren.
De groot-
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ste universiteiten waren Leiden en Utrecht, maar ook daar kon elke student zijn
medestudenten bij naam en toenaam kennen.
In studentenliederen klinkt de stem van een jolige mannengemeenschap
waarin voor vrouwen slechts de rol van liefje is weggelegd

Johan van Heemskerck
De mooiste zeventiende-eeuwse studentengedichten zijn noch hoogdravend, noch
baldadig, maar geschreven door personen met literair talent. Zo iemand was Johan
van Heemskerck (1597-1656) die van 1617 tot 1621 rechten studeerde te Leiden.
Hij is nu vooral bekend als auteur van een veelvuldig herdrukte en uitgebreide
‘herdersroman’, getiteld Batavische Arcadia (1637). Daarin wordt een tochtje
beschreven van een aantal Haagse jongelieden naar Katwijk, afgewisseld met
zelfstandige betogen, bijvoorbeeld over hekserij en tovenarij. Veel eerder, in 1622
verscheen Van Heemskercks vertaling van Ovidius' handboek van de kunst van het
vrijen (Ars amatoria) onder de titel: Minne-Kunst, Gepast op d'Amsterdamsche
Vryagien: met noch andere Minne-Dichten ende Mengel-Dichten, alle nieu ende te
voren niet gesien. Het boek bevat zijn jeugdwerk, meest gedichten die hij tijdens zijn
studententijd heeft geschreven. In de tweede druk uit 1626 zijn een aantal ervan niet
meer opgenomen, onder andere het mooie gedicht, opgedragen aan zijn medestudent
Johan van Brosterhuysen (1596-1650). Deze was eveneens een begaafd dichter,
daarnaast ook botanicus, musicus en graveur. Vanwege zijn clavecimbelspel was hij
op het Muiderslot een geziene gast. Hij was ook een van de bezorgers van Hoofts
verzamelde gedichten in 1636.
Het gedicht voor Brosterhuysen gaat over de genoegens die de winter aan een
Leidse student te bieden heeft. In de titel heeft Van Heemskerck duidelijk verwezen
naar zijn voorbeeld, de Romeinse dichter Horatius die een ode heeft geschreven met
een gelijkaardige strekking en die begint met de woorden: ‘Vides ut alta stet niue
candidum/Soracte’. De Monte Soratte, circa 700 meter hoog en gelegen bij Sant'
Oreste, 45 kilometer ten noorden van Rome, ligt dik onder de sneeuw, schrijft
Horatius. Bij Van Heemskerck is het Leiden dat ondergesneeuwd ligt. Col-
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Uit het Album amicorum (koninklijke Bibliotheek Den Haag: 74J 37) van Johannes ab Amstel a
Mijnden (geboren ca. 1578), die zich in 1600 heeft laten inschrijven als rechtenstudent te Leiden. De
anonieme gouache laat een bevroren Rapenburg zien waarop druk wordt geschaatst
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leges worden niet gegeven. En in plaats van Italiaanse bergbeekjes is het Rapenburg
bevroren:
GHY siet hoe over al de straet
Is wit door 't sneeuwigh vlocken,
En hoe men niet te les en gaet,
En niet en hoeft te blocken:
Want Rapen-burgh dat is en blijft
Door dese harde vorst verstijft.

Twintig jaar eerder dan Van Heemskerck heeft iemand in een album amicorum van
een Leidse rechtenstudent een gouache gemaakt die precies zo'n ijstafereel laat zien.
De ode van Horatius is niet slaafs nagevolgd door Van Heemskerck, maar het is
een bewerking geworden, aangepast aan de zeventiende-eeuwse Nederlandse
omstandigheden en gebruiken. Dit blijkt al uit de vergelijking van Van Heemskercks
eerste strofe met de passage die hij heeft bewerkt: ‘Zie je hoe de Soratte daar staat,
wit onder een dikke sneeuwlaag, hoe de bossen hun last met veel moeite torsen en
de bergbeken door de bittere vrieskou zijn gestold?’

Horat: Carm: Lib: 1. Od.: 9. Aen Iohan Brosterhuysen
GHY siet hoe over al de straet
Is wit door 't sneeuwigh vlocken,
En hoe men niet te les en gaet,
En niet en hoeft te blocken:
Want Rapen-burgh dat is en blijft
Door dese harde vorst verstijft.
Veriaeght de koude van den haert
Met lustigh op te stoocken,
Voor vrienden dient gheen broot ghespaert;
Dies haelt hier in de koocken
Een kannetjen van't Rijnsche nat
Wt 't beste Baccherachse vat.
Beveelt de goede Godt de rest,
Die 't alles wel sal voegen,
En die alleen weet alderbest
Wat yeder kan vernoegen;
Die ons verwerde Vader-landt
Weer brengen kan in goeden stant.
Wat u hier na gebeuren magh
En soeckt dat niet te weten,
Maer reecken 't voordeel elcken dagh
Die u wordt toe gemeten:
Hy doolt, die 't gheen 't geluck hem biedt
Door vorder sorghen niet geniet.
Terwijl u ieught noch niet veroudt,
En u de gryse hayren
Niet maecken gemelyck en kout,

Literatuur. Jaargang 20

Gebruyckt u ionge iaren,
En stelt uw ongebonden sin
Tot 't soete vryen en de min.
Myn Brosterhuysen, 't is nu tijd
Dat wy eens gaen na buyten,
Om sien wie daer op schaetsen rijdt;
En als de poorten sluyten,
So sullen wy eens heen en weer
Langhs 't lieve Steen-schuur doen een keer:
Misschien wie dat ons daer verwacht,
En wie wy daer betrappen,
Waer by wy, tot de kloek slaet acht
Wat moghen Minne-klappen;
En waer wy met een soet ghesoen,
Ons grage hartjes mogen voen.
Doch om met eeren onsen voet
Weer by haer in te krygen,
Men stout en aerdigh wesen moet,
Om met een stille swygen
Of van haer hooft, of van haer hant
Te rooven eenigh Minne-pant.
Wanneer men komt om ringh of naelt
Haer wederom te geven,
Wie kan dan qualijck zyn onthaelt
En voor zyn dienst bekeven?
Wat valter op als 't is geschiet?
En kyven sy, sy meenen 't niet.
Dewijl het ons nu beuren mach,
So laet ons al wat mallen;
Want licht kan komen sulcken dagh,
Dat 't niet sou willen vallen.
En machmen 't mallen niet ontgaen,
So' is 't beter iongh als out gedaen.
UIT: PUBL. OVIDII NASONIS MINNE-KVNST, GEPAST OP D'AMSTERDAMSCHE VRYAGIEN: MET NOCH
ANDERE MINNE-DICHTEN ENDE MENGEL-DICHTEN, ALLE NIEU ENDE TE VOREN NIET GESIEN.
T'AMSTERDAM, VOOR DIRCK PIETERSZ, VOS-KUYL, BOECKVERKOOPER; GEDRUCKT BY PAULUS
VAN RAVESTEYN, 1622. FOL. X2V-X4R. EXEMPLAAR UB LEIDEN: 1497 H 12.

Bij Horatius en Heemskerck gaat het om het carpe diem-motief waarmee vanuit een
mannelijk standpunt de jeugd wordt aangespoord toe te geven aan de genoegens die
heteroseksuele liefde te bieden heeft. In plaats van Sabijnse wijn - Thaliarchus, haal
wat vierjarige wijn uit de Sabijnse amfoor - wordt het bij Heemskerck rijnwijn uit
Bacharach (een stadje tussen Koblenz en Mainz):
Verjaeght de koude van den haert
Met lustigh op te stoocken,
Voor vrienden dient gheen broot ghespaert;
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Dies haelt hier in de koocken [=keuken]
Een kannetjen van't Rijnsche nat
Wt't beste Baccherachse vat.

Die wijn werd toen in Nederland beschouwd als de beste witte wijn. In de derde
strofe verwijst Heemskerck naar ‘ons verwerde Vader-landt’. Een tegenhanger
daarvan is bij Horatius niet te vinden. Heemskerck doelt ongetwijfeld op de
zogenaamde bestandstwisten tussen de rekkelijke en meer precieze calvinisten, wat
zou uitmonden in de uitstoting van de rekkelijken (de arminianen of remonstranten)
op de Dordtse Synode (november 1618 - mei 1619). Het geeft tevens aan dat
Heemskerck niet al te gelukkig was met de overwinning die de preciezen (de
gomaristen of contraremonstranten) toen behaalden, maar daar gaat het nu niet om.
Waar Horatius de jeugd oproept tot sporten en tot een pantoffelparade op de
stadspleinen, nodigt Heemskerck zijn vriend Brosterhuysen uit om de schaatsen aan
te trekken en om, vooraleer de stadspoorten sluiten, een tochtje te maken tot langs
het Steenschuur (dit is het verlengde van het Rapenburg, voorbij de Vliet). Bij
Horatius in het oude Rome zijn de giebelende meiden in de donkere hoekjes van de
pleinen te vinden, voor de Leidse studenten was kennelijk in de winter als tegen
achten de poorten gingen sluiten, het geschiktste moment om met meisjes te sjansen.
In Rome en in Leiden gelden overeenkomstige tactieken: de jongen pikt iets in van
het meisje (een armband of een ringetje, een haarspeld waarmee ze heur haar
opgesteekt) en geeft het haar later terug. De reactie is voorspelbaar, want al die
voorwerpen zijn liefdespanden. Het meisje geeft lucht aan haar dubbelzinnige
gevoelens van boosheid en dankbaarheid. Het geeft allemaal niet: beide partijen
genieten onbekommerd van het wederzijds contact. Want daar gaat het uiteindelijk
om!
KAREL BOSTOEN DOCEERT NEDERLANDSE LETTERKUNDE VAN DE VROEGMODERNE
TIJD AAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN.
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Holbolligheid en holle frasen
De zeventiende-eeuwse student als personage en auteur
In de literatuur van de zeventiende eeuw verschijnt de student als personage in
toneelstukken en satires, en treedt hij op als vervaardiger van vele
gelegenheidsgedichten. Zo dankbaar als in het toneel van hun reputatie als asociale
en arrogante verbrasser gebruik wordt gemaakt, zo sociaal en moralistisch zijn veel
van hun gedichten. De student aan beide zijden van het papier: passief personage en
actieve schepper.
DIRK VAN MIERT
De negentiende-eeuwse studentenschetsen van Klikspaan en Hildebrand staan in
een lange traditie van satirische portretten van studenten. In de zeventiende eeuw
werden dergelijke portretten, (of liever: karikaturen) neergezet in diverse
toneelstukken. Titels als Jaloersche studenten (Rodenburgh, Amsterdam 1644), en
De Leidsche straatschender, of de roekelooze student: behelzende de lichtmisserien
boevestukken, die de studenten gewoon zijn aan te regten (Leiden 1679), laten weinig
aan de verbeelding over. In De student stalknecht (Van Hoven, Amsterdam 1700),
moet een student zich als stalknecht verkleden om zijn joffer te kunnen versieren,
terwijl in De wederspannige Utrechtse student of tegenstrever des huwelyks (anoniem,
zonder jaartal), de student er juist in slaagt te ontsnappen aan een door zijn vader
gearrangeerd huwelijk. De wat fletse titel Het studente-leven uit 1684, tot in de
twintigste eeuw herdrukt als Het Franeker Studenteleven, staat voor een klucht waarin
eenzelfde weerspannige, alcoholische student figureert. Eind zeventiende eeuw
verscheen dan ook nog de roman De Franequer Los-Kop, of holbollige student:
behelsende de voornaamste binnen-streken en buyten-sporigheden, sampt het leven
van verscheydene baldadige studenten, haar handel en wandel, soo in collegien der
professoren, als op de publijke eetsale derselver gepleegt, (J.W.D.V., Amsterdam).

De drinkacademie van Franeker
Prominent vertegenwoordigd in deze stukken is de Universiteit van Franeker. De
Friese Hogeschool was de tweede in het land, in 1585 gesticht - tien jaar na de Leidse
Universiteit. Waar Groningen (1614) de reputatie had de universiteit te herbergen
met het minste respect voor de hoogleraren, Utrecht (1636) met de eer streek van
‘rijacademie’ (er was een manege) en Harderwijk (1648) getipt werd als universiteit
waar je zonder veel moeite een promotiebul kon kopen, stond Franeker bekend als
de ‘drinkacademie’. De verklaring is eenvoudig: de Friese stad bood de studenten
weinig ontspanning. In de meeste universiteitssteden waren er kaats-, malie-, en
tennisbanen, scherm-, paardrij- en tekenscholen - voorzieningen bedoeld om te
concurreren met de populairste ontspanningsplaats onder studenten: de kroeg. Nu
had Franeker reeds in 1632 een kaatsbaan, maar daar bleef het dan ook bij. En dus
waren de studenten gedwongen hun vertier te zoeken in biljarten, kaarten, dammen,
schaken, trik-trak, koffiedrinken en fatoetiën (in het ‘va-tout’-spel zette de student
al het geld in dat hij op tafel had liggen). Waren de jongelui door al dit spelen en
drinken voldoende verhit, dan gingen ze uit hoerenlopen, ruitje-tikken, en vechten.
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Soms liepen de zaken dusdanig uit de hand, dat ingrijpen nodig was. De meeste
universiteiten beschikten over een rechtbank, die over het algemeen milder strafte
dan de stedelijke macht. Dit privilegium fori was bedoeld om te voorkomen dat er
smetten werden geworpen op de carrières van de toekomstige elite. Pas als het tot
moord kwam droeg de ‘academische vierschaar’ de rechtsgang over aan de stedelijke
overheid.
Het deviante gedrag van de studenten en de arrogantie die zij zich, gewapend met
het privilegium fori, aanmaten,
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zetten kwaad bloed bij de stedelijke bevolking. Als er weer eens een serveerster was
verkracht, de stadswacht was uitgescholden of de ruiten van het stadhuis waren
ingegooid, dan knarsten de tanden in alle standen, van arbeider tot burgemeester.
Door deze collectief gevoelde irritatie vielen de kluchtspelen met hun karikaturen
in vruchtbare aarde. De student was méér dan een literair personage: hij was een
herkenbaar onderdeel van de contemporaine maatschappij.

Zuipschuit en krullendraaier
De student is een zuipschuit, een leugenaar, een arme sloeber, een blaaskaak en een
rokkenjager. Zo worden bijvoorbeeld de drankzucht en leugenachtigheid
verpersoonlijkt in student Karel (Het studente-leven), die samen met knecht Heintje,
zijn liefhebbende moeder Anna voor de gek houdt:
Anna: Studeer ook niet al te veel (...) Neem het niet te hart op, myn Zoon.
Karel: Ha! De edele studie is myn leven
Anna: Met maaten, met maaten.
Heintje, tegen Karel: Een pints roemer is een goede maat.
De auteur van Het Leidsche studentenleven (J.J. Mauricius 1717) geeft toe dat zijn
plot vooral op de drankzucht drijft: ‘Ik beken gaeren, dat de stof, en 't voorwerp zeer
eenvoudig is, als behelzende alleenlyk een dronken Studentengezelschap, dat van
een'Vader verrast wordt.’ Hij laat een Leidse student brallen:
Verdord! we hadden van den nacht wêer zulken pret.
daar 's niet een glaasje, waar we gingen, heel gebleeven.
ho kaereltje! we maakten zulken leeven.
Voor myn part, broertje lief, ‘k verklaar jou op men’ trouw,
Ik was zo vol, als een kartouw.
Men rok is heel en al besprongen.
Ook de ‘arme student’ kwam al in de zeventiende eeuw voor: in de Beroyde student
van J. Noosemans wordt een zekere Gregorius ten tonele gevoerd die geen cent te
makken heeft en die bovendien nog een vierde kenmerk ten toon spreidt: ingewikkelde
taal. Als molenaar Volckert zijn naam verneemt, neemt hij de Latijnse vorm ervan
op de hak: ‘Jae boven Goris niet: mer daar moet altijdt ien krul mier, als ien
verckens-staert, wesen by de Studenten.’ En inderdaad, de student kan er wat van.
Buitengesloten door de vrouw van de molenaar beklaagt hij zijn lot:
Gregorius: ‘Is dit respectum Studiosi? Is dit gebraedt? Is dit de wijn?
Is dit Studenten haver? Het mach sint felten sijn
Wat helpt mijn nu Aristotelem te lesen? Wat mach mijn baten
De deftige Seneca? [...]
Foey, had ick voor het Studium de reecken-konst genomen,
Het sou dan cum me misero tam misere niet omkomen...’
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De student werd tot een vast type in het blijspel en bezat dezelfde kenmerken als het
type van de klaploper, dat in de Mostellaria van Plautus werd neergezet: een jongeman
van goede komaf die het kapitaal van zijn vader verbrast. Pieter Bernagie vertaalde
deze komedie in 1686 als De debauchant. Het publiek zal in de hoofdpersoon
ongetwijfeld een student herkend hebben.
Net als tegenwoordig beschikten de studenten over een probate strategie om zich
onkwetsbaar te maken. Zoals corpsballen de allergrootste fans waren van Jiskefets
lullo's, zo verheerlijkten de studenten hun drankzucht en sekslust in tal van liederen
en gedichten:
Die gheen wijn of cruyn wil smaken,
Niet aen suypen tot het braken,
Met gheen stoep of wacht kan vechten,
Spot met forum ende rechten,
Burgers niet durft vallen aen,
Met geen blanck rappier te slaen,
Is de naem student niet waert,
Deught maer voor d'Oostindie vaert.

Tegen dergelijke trots op de verachting van de moraal helpt geen normen- en
waardenoffensief. Met de liedjes en verzen van de studenten komen we op de
productie van de studenten zélf.

Vriendenalbum en adressenboek
Vanwege de nadruk die zowel toneeldichters als de meest losbollige studenten zelf
op het deviante gedrag legden, ontstaat een vertekend beeld van de literaire productie
van de studenten als geheel. Veel hiervan bestaat uit een heel wat belegener poëzie:
het gelegenheidsgedicht. De relatieve onbekendheid is enerzijds te wijten aan het
obligate en literair weinig opwindende karakter ervan, anderzijds aan de taal waarin
zij is gesteld: het Latijn. Wie als student in de vroegmoderne periode bij gelegenheid
van een disputatie of promotie, huwelijk, geboorte of begrafenis van een medeburger
van de academische gemeenschap een gedicht schreef, deed dat bij voorkeur in de
taal van de
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Album Dousae, facs.ff. 40v-41r

Album Dousae, facs. f. 54r

academische gemeenschap, passend bij het verheven karakter van de gelegenheid:
het Latijn.
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De meest bekende vorm van studentenpoëzie in het Latijn vinden we terug in het
album amicorum: het vriendenalbum waarin studenten versjes, tekeningen en namen
van beroemde geleerden verzamelden, waarmee ze vervolgens konden pronken. Bij
ontstentenis van grote namen, schreven natuurlijk ook vrienden en kennissen veel
in deze voorlopers van het hedendaagse poëziealbum - het versjesboek van jonge
meisjes. De belangstelling voor het album amicorum groeit, zo blijkt uit recente
facsimilepublicaties van de alba van de Amsterdamse student en schoolrector Jacobus
Heyblocq en van de Leidse curator en Neolatijns dichter Janus Dousa.
Dousa wist talloze coryfeeën te verleiden tot een inscriptie. Tijdens zijn studietijd
in het buitenland tekenden echter ook enkele medestudenten zijn album. Dat ‘tekenen’
moet soms heel letterlijk opgevat worden. Zo bracht Dousa's makker Reinier van
Dort te Parijs, net als vele andere studenten, een kleurrijk familiewapen aan op 10
december 1564. Hij omgaf dit ‘visitekaartje’ met een aantal spreekwoorden en
metaforen in Latijn, Frans, Nederlands en Duits. Bonter in kleurenpracht, maar
bescheidener van inscriptie is Georgius Lewe op 4 april 1565 in Parijs. Het wapen
wordt hier vastgehouden door een in blauw uitgedoste dame op een grasveld. ‘Voor
de adellijke, edele en de deugd en de letteren zeer toegedane jongeman en heer, de
Heer Janus Dousa van Noordwijk’, schreef Georgius Lewe dit ter herinnering aan
zichzelf.
Een ander beroemd album amicorum is dat van de Amsterdamse toneelschrijver
Joan Blasius. Hij wist reeds tijdens zijn studententijd in Amsterdam en Leiden vele
medestudenten en professoren te verleiden tot een bijdrage. Enkele van de namen
treffen we later aan in zijn bundel Mengeldichten. Een representatieve inscriptie is
die van de Deense student Matthias Worm, die op zijn grand tour langs Europese
universiteiten ook Leiden aandeed. Hij vereerde Blasius met een tekening, een motto
en een gedicht. Een bijdrage als deze heeft veel weg van het in de zeventiende eeuw
populaire genre van het embleem, maar in alba amicorum corresponderen motto,
prent en onderschrift meestal niet zo naadloos. Het bovenschrift is een citaat uit
Seneca: ‘Slecht is de soldaat die zijn aanvoerder volgt onder het slaken van zuchten.’
Het gedicht bezingt, verwijzend naar de tekening, in twee Latijnse disticha de lof
van Blasius:
Pallas Athene die steunt op een schild met ons Neêrlandse wapen
Zal hier getuige zijn van nimmer aflatende liefde.
Wil je meer? Ik kan jouw verdienste niet waardig vergelden,
gunstig als Pallas jou is. Heb hier, haar kind, dan mijn naam.

Het album amicorum was niet alleen een pronkstuk maar speelde tevens de rol van
adressenlijst. Met een album verstevigde je als student je netwerk - er stonden mensen
in op wie je later, met verwijzing naar hun inscriptie, een beroep kon doen.

Onverteerbare gelegenheidspoëzie
Het album amicorum bood niet de enige gelegenheid om zich van een poëtische zijde
te laten zien. Het schrijven van Latijnse gelegenheidspoëzie behoorde tot het
academische leven, waarin intellectuele cultuur samenging met sociale binding. Zo
werd er door studenten dikwijls naar
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de pen gegrepen als een medestudent in het openbaar stellingen moest verdedigen
bij wijze van oefening of promotie: de zogenaamde ‘disputatie’. Het gros van deze
gelegenheidspoëzie is ronduit onverteerbaar, maar kan, net als bij alba amicorum,
wel interessant zijn voor het reconstrueren van academische netwerken. Ik geef hier
slechts één voorbeeld uit de honderden gedichten die studenten in Amsterdam in de
zeventiende eeuw hebben vervaardigd voor disputerende kameraden. Het is een
lofdicht van de later als vrijzinnige Nieuw-Nederlandse predikant bekend geworden
Hendrik Selijns, op de zoon van de streng-calvinistische predikant Petrus
Wittewrongel, Christiaan. Deze Christiaan verdedigde in het openbaar stellingen
over kometen, waarin hij het oude geocentrische wereldbeeld voorstond. De dichter
interpreteerde dit als een aanval op het Copernicaanse heliocentrisme en de
nieuwlichterij van Descartes. Samengevat: ‘grote vreugde en groot licht in Holland;
de oude van Stagira (= Aristoteles) is wederopgestaan, en de vroege roem van Suadae
(= de godin der overreding). Ptolemaeus wint van Pelusium, de erfgenaam van Pallas
Athene. De hoop van het vaderland is Wittewrongel, maar ook: “de schrik van
Descartes en de vreselijke vrees van Copernicus.” De christelijke Christiaan verspreidt
de deugd onder de heidenen. IJ en Schelde, Amsterdam en Renesse (geboorteplaats
van Wittewrongel) komen samen!’
Dit poëem bevat een aantal standaardelementen van het academische
gelegenheidsgedicht: de verwijzingen naar klassieke auteurs, compleet met
plaatsnamen zoals het een goede poeta doctus betaamt, naar de godenwereld van de
oudheid, en het metonymisch gebruik van geografica als IJ en Schelde. Duizenden
van dergelijke gedichten zagen in de zeventiende eeuw het licht. Telkens weer komen
Athene, Apollo en de muzen (de goden van de filosofie en de kunsten), Themis
(godin van het recht), Asclepius (voor geneeskundestudenten) en God zelf (voor
theologen) om de hoek kijken. Sommigen doorbreken de eentonigheid door te
schrijven in het Grieks of een enkele keer zelfs in het Hebreeuws. Uit gedichten komt
een beeld naar voren van consciëntieuze en geleerde studenten - bepaald geen
losbollen!
De januskop die de zeventiende-eeuwse student krijgt op grond van de literatuur
over en de literatuur van studenten, is te verklaren op grond van de sociale context
waarin de genres gefungeerd hebben: geen van beide had tot doel een reële of zelfs
de doorsnee-student te typeren. Aan deze zijde van het papier waren beide partijen
erop uit een zo kleurrijk mogelijke indruk van de student te geven, zij het in geheel
uiteenlopende zin. Een compromis werd pas in de negentiende eeuw geboden, toen
er een expliciet verband werd gelegd tussen Dionysus en de Muze.
DIRK VAN MIERT IS ALS NEOLATINIST VERBONDEN AAN DE UNIVERSITEIT VAN
AMSTERDAM EN HOOPT VOLGEND JAAR TE PROMOVEREN OP EEN ONDERZOEK NAAR
HET AMSTERDAMSE ATHENAEUM ILLUSTRE IN DE ZEVENTIENDE EEUW.
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Studententijd - gelukkige dagen!
Waarheid en dromen in de 19e-eeuwse studentenliteratuur
Klaplopers, afleggers, collegehengsten, ‘gewone’ studenten. Ze werden onnavolgbaar
beschreven in de studentenliteratuur die bloeide van 1830 tot 1860. Kneppelhout
bleef, meer dan Beets, opmerkelijk dicht bij de negentiende-eeuwse realiteit, waar
Haver-Schmidt een droom beschreef: ‘Ze sprongen zoo moedig de wereld in.’
PETER VAN ZONNEVELD
‘Studenten-tijd - gelukkige dagen! waarin het ligchaam altoos vol van kracht, de
borst vol van moed, het hart vol van liefde, het hoofd vol van geest en de beurs leeg
is. - Dagen van strijd en ontwikkeling, waarin men dweept met al wat edel is, en toch
vaak het onedele doet, waarin men God lief heeft boven alles, en toch soms profaneert,
waarin men gloeit van menschenmin, en om philanthropie lacht, waarin men rein is
als de reinste der engelen tegenover een meisje van zestien jaar, en een Fau Blas
[deug-niet] voor een dikke boerenmeid.’ Zo bracht de tekenaar Alexander Ver Huell
in 1853 onder woorden wat hij als typerend voor deze bijzondere fase in de jeugd
beschouwde.
Het beeld van de negentiende-eeuwse student is voorgoed vastgelegd in de
studentenliteratuur, een genre dat tussen 1830 en 1860 een bloeiperiode beleefde.
Daarna viel het weer terug in de schaduw waarin het zich voordien bevonden had.
Schrijvende studenten zijn er altijd geweest. Sommigen publiceerden ook, maar
zelden trokken hun geschriften ook buiten de universitaire gemeenschap de aandacht.
Met teksten uit die drie decennia gebeurde dit wel. Dat heeft alles te maken met een
opmerkelijk fenomeen, juist toen uitgevonden: de student-autheur. De uitvinder
noemde zich Klikspaan, en het zijn vooral diens studentenschetsen geweest die het
imago van de negentiende-eeuwse Muzenzoon voorgoed bepaald hebben.

Afleggers en klaploopers
Klikspaan, pseudoniem van Johannes Kneppelhout, publiceerde tussen 1839 en 1844
schetsen in losse afleveringen, nadien gebundeld als Studenten-Typen, Studentenleven
en De studenten en hun bijloop. Het eerste boek is het meest bekend gebleven. Er
bestond een uit Frankrijk overgewaaide rage van de typenmanie, die in Kneppelhout
een warm pleitbezorger vond. Hij onderscheidde allerlei soorten studenten, van ‘De
student-Leydenaar’ tot ‘De student-autheur’, van ‘De klaplooper’ tot ‘De aflegger’.
Het zijn informatieve schetsen vol humor en ironie, met een sterk moraliserende
inslag. Kneppelhout wilde de universitaire wereld zuiveren van allerhande kwalen.
Zijn inleiding eindigt dan ook heel nadrukkelijk met de woorden: ‘Voort nu,
opgetrokken tegen het kwaad!’
In ‘De student-autheur’ wordt de spot gedreven met pedante studenten die zich
schrijver voelen, en zich spiegelen aan grote voorgangers als Nicolaas Beets. Deze
dankte zijn bekendheid vooral aan dichtverhalen in de trant van de Engelse romanticus
Byron. In 1839, het jaar dat Kneppelhout zijn schetsen begon te publiceren, nam
Beets als Hildebrand met zijn meest bekende boek, de Camera Obscura, afscheid
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van zijn studententijd. ‘De student-Leydenaar’ gaat over de student die de pech heeft
dat zijn ouders in Leiden wonen. Terwijl zijn kameraden
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opgewekt de beest uithangen, moet hij op tijd weer thuis zijn, en wanneer hij op een
morgen uit wil slapen en niet naar college gaat, heeft zijn vader dat onmiddellijk in
de gaten. Geen wonder dat hij vertwijfeld uitroept: ‘O gulden vrijheid der
Studentenwereld, ik zal u nooit kennen!’
Wie die vrijheid wel kent, en er onder bezwijkt, is ‘De aflegger’, de jongeling die
student is zonder te studeren, die zich in Leiden buitengewoon vermaakt, een grote
hoeveelheid schulden verzamelt, en het ten slotte moet ‘afleggen’: ‘Op zekeren dag
verneemt men: Jan, Gerrit, Klaas, legt het af, hij scheidt er uit, hij heeft geen lust
meer, zijne oude heer heeft wèl van de studie; hij gaat jenever stoken of planken
zagen of naar de West of hij is met een troep koorddansers mede. O Muzen!’
HaverSchmidt had al heimwee naar het studentenleven toen hij er nog
middenin zat
Klikspaans studentenschetsen mogen dan in belangrijke mate het beeld bepaald
hebben, zij vormen zeker niet de enige bron. De betekenis van Hildebrands Camera
Obscura mag in dit opzicht niet worden onderschat. Zo kun je er bijvoorbeeld
prachtige voorbeelden vinden van door Klikspaan vastgestelde typen. De kwade pier
in het verhaal ‘De familie Stastok’ is Rudolf van Brammen, die ‘een paar jaren te
Leiden, op naam van Jur. Stud., in dien toestand had verkeerd, die men aldaar sjouwen
noemt, zonder dat zijn vader destijds recht begreep wat hij er eigenlijk deed dan veel
geld verteren, terwijl hem echter naderhand bleek dat hij behalve die bezigheid ook
nog aan de liefhebberij van schulden maken had toegegeven.’ Een aflegger dus. Dat
geldt ook voor iemand bij wie vergeleken Rudolf van Bramen een brave borst is: de
charmante Van der Hoogen, de schurk in het verhaal ‘De familie Kegge’. Wanneer
deze verneemt dat Hildebrand in Leiden studeert, merkt hij op zijn eigen,
onnavolgbare wijze op: ‘Charmante jongelui. Ik heb ook een halfjaar te Leiden
geresideerd. Maar 't is voor 't overige een miserabele stad. Geen amusementen; de
menschen zien elkander niet. Eens in 't jaar een bal, om hun fatsoen te houden. Criant
vervelend. Dérangeer u niet. A ce soir!’

Een goeden vent
Naast deze twee afleggers zijn er ook nog wel andere studententypen in de Camera
aan te treffen. Pieter Stastok is het prototype van een verschijning die bij Klikspaan
niet in deze zuivere vorm kan worden waargenomen. Hildebrand geeft een uitvoerig
portret van hem: hij loopt alleen college, kent bijna niemand, is erg verlegen, kortom:
hij studeert wel, maar hij is eigenlijk geen student. Pieter Stastok is het type van de
onhandige collegehengst, de ijverige oen.
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Klikspaan presenteert een bonte staalkaart van allerlei soorten studenten, maar er
is één type dat in zijn oeuvre geheel ontbreekt: ‘De gewone student’. In de derde
druk van de Camera, uit 1851, voorziet Hildebrand in deze lacune door de introductie
van Gerrit Witse. Hij is ijverig, maar niet overdreven, hij is niet uitzonderlijk populair,
maar heeft wel een paar goede vrienden, hij is nerveus, maar slaagt wel voor zijn
examen, hij wordt op de sociëteit door iedereen gefeliciteerd, ‘want de candidaat
was algemeen bemind’ en hij wint mede onze sympathie omdat hij zich zo geneert
voor zijn ouders die verschrikkelijk over hem opscheppen.
Er kan geen twijfel over bestaan wie in de Camera het type van ‘De ideale student’
vertegenwoordigt. Dat is Hildebrand zelf. Hij is vriendelijk, voorkomend en sociaal
voelend, hij helpt een oude man, zorgt voor een stervende en bestraft een schurk, hij
weet met iedereen om te gaan en is elke situatie meester. Hij kan goed met vrouwen
overweg, maar overtreedt nooit de grenzen der welvoeglijkheid. Hij speelt in
verschillende verhalen een glansrol, en dat is precies waarom sommige lezers zo'n
hekel aan hem hebben.
De ideale student bij Klikspaan ziet er weer anders uit. Hij heet ‘Flanor’ en hij
wordt getypeerd als een ‘goeden vent’. Hij is knap, zowel van uiterlijk als van geest,
hij is levenslustig maar niet roekeloos, hij is vrolijk, geestig, vol spotternijen en
dwaasheden, hij is bedreven met de pen, hij is moedig en sterk, gaat een duel niet
uit de weg, is altijd beschikbaar voor zijn vrienden, en ondertussen is hij ook, zonder
dat anderen dat merken, een ijverig student. Flanor is de incarnatie van de droom die
Klikspaan voor ogen staat wanneer hij stormloopt tegen het kwaad.
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Erotisch trefcentrum
Het portret dat Klikspaan van de universitaire wereld geeft is uiteraard veel
gedetailleerder dan dat van Hildebrand. En bovendien: waar Hildebrand de
schaduwzijden van het studentenleven onbelicht laat, zet Klikspaan er juist een
schijnwerper op. Hij heeft immers de ambitie om te laten zien wat er allemaal niet
deugt in de academische gemeenschap. Zijn scherpe pen ontziet noch studenten noch
professoren, hij hekelt de kwaliteit van het onderwijs net zo sterk als het pedante,
huichelachtige of liederlijke gedrag van sommige Muzenzonen. Dat roept uiteindelijk
de vraag op hoe realistisch het beeld is dat hij schetst. Zou hij, om zijn moralistische
oogmerk te bereiken, niet een beetje overdrijven? Wordt de waarheid geen geweld
aan gedaan?
Laten we eens kijken naar het begin van de schets ‘Flanor’, waarin de gelijknamige
hoofdpersoon op een lenteavond de Ruïne passeert. Dat is een open plek midden in
de stad, ontstaan door de ontploffing van het kruitschip in 1807, een met bomen en
struikgewas begroeide wildernis. Een erotisch trefcentrum, wanneer we hem mogen
geloven.
Zoodra de eerste lenteadem over kruiden en vogels heen blaast en de
bleeke bloezems doet openspringen, spat met feller drift, zoo lang door de
wintervorst onderdrukt en beteugeld, de ontucht, de geilheid uit der
bedorvene stad, en terwijl de vertrouwelijke schemering alles tot zalig en
kuisch genieten uitnoodigt, dwaalt eene losgebroken vrouwenschaar met
oorverdoovend gejuil en onbetoomd misbaar langs de breede straten en
grachten.
In het bonte gezelschap dat aan deze voorjaarsorgie deelneemt, blijken de zonen van
Minerva zich niet onbetuigd te laten, want Klikspaan vervolgt: ‘En dit een lentefeest!
dit het feest der nachtegalen, dit het feest der stille nachten, van 't uitbottend
gebladerte, van de eerste en tederste bloemkelken! Maar in hare woeste drift rukken
zij het loof van de twijgen, vertrappelen de bloempjes in het gras, verschrikken de
ontwakende natuur met de raauwe kreten van haren vuilen lust, en ambachtsman en
dienstmeid en burgerdochter en Student rukken uit en mengen zich in den dollen
Sabbathsdans!’
Flanor zegt ‘Dag, lieve meid!’ tegen een spookverschijning die van achter een
boom te voorschijn komt, en de rampzalige schim antwoordt: ‘Ik ben geen lieve
meid, ik ben eene hoer!’ Hij herkent een medestudent die een meisje heeft opgedaan
en zich nu verschuilt in zijn hoge winterjas, en spot: ‘Bonsoir, jas van Slot!’ Hij
speelt een ‘maagdelijn’ in handen van een jong studentje dat haar achterna zit, hij
valt een dienstmaagd lastig die hij ‘- o jemenie joosje! -’ opeens herkent als de derde
meid van een dame bij wie hij kort geleden nog gedineerd heeft, en hij drijft een
onbekende jongedame in het nauw die hem uiteindelijk wel degelijk bekend is. ‘En
toen sloeg hij den arm onder den mantel om haar middeltje, en Leentje liet begaan,
en hij gaf haar eenige kussen die zij met vuur beantwoordde en legde zijn hoofd
smachtend op haren schouder; zij stapten langzaam voort fluisterende...’
Het onwaarschijnlijke beeld dat Klikspaan hier oproept van de Ruïne, wordt
ondubbelzinnig bevestigd in het reisverhaal van een Duitse dominee uit 1839. Hij
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heeft van een aanzienlijke dame vernomen, dat men zich genoodzaakt zag om de
Ruïne 's avonds te verlichten, vanwege het

Uit: Klikspaan, Studentenschetsen. Illustratie O. Veralby (pseudoniem van Alexander Ver Huell)
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Uit: Klikspaan, Studentenschetsen

onwelvoegelijke gedrag van de heffe des volks aldaar. De suggestie dat avontuurlijke
ontmoetingen in de open lucht niet ongewoon waren, wordt ondersteund door een
ander egodocument: het onthullende dagboek van de student Jan Bastiaan Molewater.
Deze vriend van Kneppelhout en Beets schrijft op 3 oktober 1834: ‘Dat amouretten
maken zoo als het hier gaat (straatamouretten) is al heel ellendig en verderfelijk en
toch kan ik niet zonder vrouwen. Was ik maar geëngageerd.’ Als student in de
medicijnen schrijft hij gedetailleerd over de ongemakken bij hemzelf en bij anderen
die van deze ontmoetingen het gevolg kunnen zijn.
‘De dienstmeiden laten zich hier pro deo opzitten’, schrijft de student Herman van
der Tuuk in 1846 vanuit Leiden aan een vriend in Groningen. Ook bij Molewater
komen we wat het huishoudelijk personeel betreft, staaltjes van vrijmoedigheid tegen.
Zo vertelt hij over twee studievrienden die hun kamers op de Hogewoerd hebben:
‘De dienstmeid die bij hen woont, eene leelijke vuile slet, betichtte Van den Bosch
van haar verleid te hebben en vader te zijn van een vrucht die ze reeds bijna 6 maanden
onder het hart droeg. Zijn kind kon het niet wezen daar bij onderzoek bleek dat zij
reeds zwanger was voor dat hij haar kende. Indien hij echter nooit vleesschelijke
gemeenschap met haar gehad heeft, is het al magtig brutaal hem zoo te beschuldigen.’
Uit de brieven van Gerrit van de Linde, later bekend als De Schoolmeester, weten
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we dat deze gewoon was 's nachts de dienstmaagd van zijn hospita in de Beschuitsteeg
met een bezoek te vereren. Zijn erotische avonturen - met als hoogtepunt de nogal
ongebruikelijke relatie met de vrouw van een hoogleraar - vastgelegd in zijn
particuliere correspondentie, versterken eens te meer de indruk dat Klikspaan
misschien meer gelijk had dan je in eerste instantie zou denken.
Uit de voorbeeldig geannoteerde uitgave die vorig jaar van Klikspaans
Studenten-schetsen verschenen is, blijkt ook op talloze andere plaatsen hoezeer zijn
werk verankerd ligt in de toenmalige realiteit. Anders dan Hildebrand neemt Klikspaan
geen blad voor de mond. Dat Nicolaas Beets in zijn dagboek heel wat terughoudender
is dan Jan Bastiaan Molewater, hoeft ons niet te verbazen. Er zijn immers geen
aanwijzingen, dat Beets te Leiden echt uit de band is gesprongen, en zoals hij waren
er natuurlijk wel meer. Studenten van het type Pieter Stastok zullen ook niet achter
hun ‘pistolet d'amour’ hebben aangelopen.

De droom gecultiveerd
Naast Kneppelhout en Beets is er nog een derde auteur die bepalend is geweest voor
de beeldvorming van de Leidse student in de negentiende eeuw. Hij wordt vaak in
één adem met beiden genoemd, hoewel hij in feite een generatie jonger is. François
HaverSchmidt studeerde tussen 1852 en 1858, en de poëzie die hij toen onder het
pseudoniem Piet Paaltjens in verschillende studentenalmanakken publiceerde, werd
pas in 1867 gebundeld in Snikken en grimlachjes. Deze zwaarmoedige en tegelijk
ironische gedichten vormen tegelijk het hoogtepunt en het eindpunt van het hier
besproken genre. Piet Paaltjens drijft de spot met de romantische gevoeligheid, maar
is er uiteraard ook zelf een exponent van.
Waar het hier om gaat is de uitbeelding van het studentenleven. Ondanks alle
ongelukkige liefdes, verbroken vriendschappen en uitingen van doodsverlangen
beschrijft Piet Paaltjens Leiden vooral als een enclave waar men veilig is voor de
boze buitenwereld. Net als bij Klikspaan is zijn werk stevig verankerd in de realiteit.
Vele Leidse middenstanders, met name genoemd, trekken aan de lezer voorbij. Hun
concrete aanwezigheid vormt zelfs een prozaïsch tegenwicht tegen de tragiek van
de Weltschmerz. Zo heet het over een verloren vriend: ‘Zelfs adem ik soms nog
flauw/Den geur in van zijn sigaren/ Hij kocht ze gewoonlijk bij BLAAUW.’
Busken Huet beschouwde de bundel als een satire op het ‘studentikoos leidsch
gemoedsbestaan van 1853’, het in zichzelf gekeerde wereldje dat zich afsloot voor
de politieke en sociale problemen waaruit de revoluties van 1830
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en 1848 zijn voortgekomen. Maar HaverSchmidt spot vooral met zichzelf, en met
wat hem dierbaar is. In de tijd dat hij er studeerde, was Leiden nog een stadje van
40.000 inwoners, met stadspoorten die 's avonds dicht gingen. Er mocht dan een
treinverbinding zijn met Amsterdam en Rotterdam, de rol van diligence en trekschuit
was nog niet uitgespeeld. Een van zijn medestudenten schreef later: ‘Was het dan
wonder, dat die studentenwereld zich destijds meer aansloot, zich meer in zichzelf
concentreerde, maar dientengevolge ook (en dat was niet altijd een voordeel) meer
afgesloten bleef van het verkeer met de wereld daarbuiten. Toch was er leven en
beweging genoeg, belangstelling ook in nieuw ideeën, in nieuwe richtingen die zich
baanbraken.’
HaverSchmidt had al heimwee naar het studentenleven toen hij er nog middenin
zat. Hij idealiseerde de studententijd van voorgangers als Beets en Kneppelhout, hij
gaf zich over aan de romantische vriendschapscultus, en wees de buitenwereld af.
Dat gebeurde het sterkst in het gedicht ‘Drie studentjes’:
Daar waren eens drie studentjes
Drie vrienden in lust en in nood;
Ze sprongen zoo moedig de wereld in,
En de wereld - trapte ze dood.

De idealen die in dit gedicht bezongen worden, doen sterk denken aan de
eigenschappen die Klikspaan aan de vechten vrijlustige Flanor toedichtte. Neem
bijvoorbeeld de vijfde strofe:
Hun ijzeren vuisten beukten
Zoo graag op een schurkenkop;
Hun lippen vingen zoo gretig
Een maagdelijk kusjen op.

Ze waren vrolijk, geestig, moedig en sterk als hij. En wie kennis neemt van de de
zevende strofe, ziet Flanor in drievoud voor zich:
Blij was hun lach, ferm hun handdruk,
Breed hun borst en hun oogopslag kloek;
Rood hun wang, zout hun scherts, krul hun haren,
Geniaal en talentvol hun vloek

Natuurlijk ontbreekt ook hier, zoals in de rest van het gedicht, de ironische ondertoon
en de humoristische overdrijving niet. Oprechtheid, saamhorigheid, levensvreugde,
sportiviteit, dat zijn de deugden die HaverSchmidt, in navolging van Kneppelhout,
hier bezong. Kneppelhout stelde, als Klikspaan, het kwaad aan de kaak door het bij
de naam te noemen, door onverbloemd de werkelijkheid weer te geven zoals hij die
zag; Flanor was de belichaming van de idealen die hij nastreefde. Bij de Piet Paaltjens
van HaverSchmidt is er geen sprake van concreet kwaad dat bestreden moet worden,
of het zou dat van de buitenwereld moeten zijn. Het gaat niet om de waarheid, maar
om de droom: de verheerlijking van een studentenleven dat eigenlijk al niet meer
bestond. Het was een droom die ook door HaverSchmidt zelf zorgvuldig werd
gecultiveerd.
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Al die zalige uren
Dat blijkt ook uit de beroemde passage uit een brief aan een vriend, waarin
HaverSchmidt het einde van zijn studententijd beschrijft: ‘Toen de toren van het
Stadhuis mij voor 't laatst het middernachtelijk uur toesnikte, doolde ik alleen langs
de eenzame straten en grachten der Sleutelstad. Ik zocht al de huizen op, waar vrienden
hunne kamers hadden gehad [...] en ik herdacht al die zalige uren, toen wij daar alles
smaakten, wat de aarde zoets en heerlijks heeft. Wat er in mijn hart omging? Ik kan
het niemand zeggen. Ik gevoelde mij zoo diep ongelukkig, dat het waarlijk was of
mij het hart zou barsten in de boezem. Ik bad om tranen en ik kon niet weenen. - Zie,
ik had mij zoo gansch en al met ziel en ligchaam verpand en verkocht en overgegeven
aan het Studentenleven en bovenal aan de vrienden, die ik onder de Studenten had
gevonden, dat het voor mij was, alsof ik moest sterven, neen, alsof ik levend zou
moeten begraven worden, toen ik ook de laatste banden moest afsnijden, die mij
hechtten aan mijne wareld. Goddank dat die ure voorbij is!’
Daarmee was ook de bloei van de studentenliteratuur voorbij. Klikspaan en Piet
Paaltjens hebben, elk op hun eigen manier, waarheid en dromen vastgelegd. Ook
Hildebrand heeft zijn aandeel daarin gehad. En Alexander Ver Huell? Die dankt zijn
bekendheid vooral aan de illustraties die hij voor Klikspaan vervaardigde. Maar in
de uitspraak waarmee deze bijdrage begon, ontleend aan zijn aardige bundeltje
Schetsen met de pen (1853), dat nu precies anderhalve eeuw oud is, heeft hij in een
paar volzinnen de droom van het studentenleven opgeroepen zonder de waarheid
geweld aan te doen.
PETER VAN ZONNEVELD IS SINDS 1995 VERBONDEN AAN DE OPLEIDING NEDERLANDS
VAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN. HIJ PUBLICEERT VOORAL OVER NEGENTIENDE-EEUWSE
EN INDISCHE LITERATUUR.
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Leidse studentenportretten van J.P. Berghaus
A.G. van der Steur
Vóór de uitvinding van de fotografie was het portretteren van personen een kostbare
aangelegenheid en was men aangewezen op schilderijen, tekeningen of prenten.
Sedert het eind van de achttiende eeuw waren er weliswaar enkele mogelijkheden
om een niet te duur portret te laten maken - te denken valt aan het silhouet, de
pasteltekening, de physionotrace of de ‘familielitho’ - maar dit geschiedde slechts
op kleine schaal en een groep als de student maakte hiervan nauwelijks gebruik. Met
één uitzondering: Leiden. Daar was vanaf het midden van de jaren veertig van de
negentiende eeuw een knap lithograaf werkzaam die snel een portret op steen kon
tekenen en daarvan voor niet te veel geld een aantal afdrukken kon maken: Johann
Pieter Berghaus.
Berghaus was Duitser van geboorte. Op 18 april 1810 zag hij te Lüdenscheid het
levenslicht, maar al vroeg trok hij naar Leiden waar hij vanaf de jaren dertig werkzaam
was als tekenaar en vooral als steentekenaar of lithograaf. De litografie was kort voor
1800 uitgevonden door zijn landgenoot Senefelder en nam vanaf de jaren dertig van
de negentiende eeuw een grote vlucht. Ruim dertig jaar bleef Berghaus als lithograaf
in Leiden werkzaam, tot hij aldaar op 23 oktober 1872 overleed. De vroegst gedateerde
portretten stammen uit 1843. Tussen 1847 en 1867 signeert hij wel werk in andere
Nederlandse steden en dorpen, maar dat zal om incidentele verblijven gaan. Zijn
hoofdvestiging was Leiden.
Berghaus had een vlotte manier van tekenen en kon goed overweg met het krijt
waarmee de lithografische tekenaar op een vet gemaakte gepolijste steen tekende.
Vooral het portret lag hem zeer en de portretlitho's van zijn hand steken dan ook
gunstig af bij het werk van de meeste portretlithografen uit de negentiende eeuw.
Het waren uiteraard vooral Leidse burgers die hun portretopdrachten gaven, waaronder
een flink aantal hoogleraren. Maar, zoals gezegd, een zeer grote categorie van de
door hem uitgebeelde personen bestond uit studenten. Het werd kennelijk de gewoonte
om de studie niet af te

Johannes Henoch Neethling (1826-1904).
Litho door J.P. Berghaus, Leiden 23 maart 1852

sluiten alvorens een bezoek te brengen aan Berghaus om door hem een portretlitho
te laten maken.
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Bij de meer bekende, volwassen, opdrachtgevers, werd onder het portret de naam
vermeld, veelal in de vorm van een facsimile van de handtekening. Bij de studenten
gebeurde dat niet. De oplage was klein en als de afgebeelde daar behoefte aan had
kon hij zelf een opdracht onder de afbeelding schrijven. Kennelijk werd het
gebruikelijk om deze portretten bij vertrek uit Leiden achter te laten bij enkele
studievrienden, paranimfen, vriendin(nen), hospita's en bij één of meer geliefde
hoogleraren. Ook zullen ouders en een enkel familielid met zo'n portret zijn bedacht.
De oplage per portret zal al met al hooguit enkele tientallen stuks hebben bedragen.
Dat is ook de reden dat de studentenportretten van Berghaus thans zo zeldzaam
en vrij onbekend zijn. Een groot deel van de kleine oplage zal verloren gegaan zijn,
door invloed van daglicht wanneer ze werden opgehangen of opgeprikt en ook door
het ontbreken van de naam van de voorgestelde, zodat latere eigenaars van de prenten
niet meer wisten wie was voorgesteld. De combinatie van treffende afbeeldingen
van een zelden geportretteerde groep als de student en de schaarsheid van deze
prenten deed mij al in de jaren zeventig besluiten aan deze categorie
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Albert Leonard van Mierop (1832-1855).
Litho door J.P. Berghaus, Leiden 5-4-1855 ‘n.d. Daguere’

Jakob Dam (1823-1875).
Litho door J.P. Berghaus, Leiden 10 november 1846, druk A. Arnz.

portretten speciale aandacht te geven en ze te gaan verzamelen en beschrijven. Het
resultaat is thans een collectie van zo'n tweehonderd verschillende
Berghaus-portretten, waarvan ongeveer de helft bestaat uit de reeds genoemde
categorie volwassen notabele Leidenaars en hoogleraren. Een door dr. R.E.O. Ekkart
gemaakte voorlopige lijst van alle thans bekende portretlitho's van Berghaus in diverse
Nederlandse collecties toont dat er tussen 1843 en 1869 een kleine vijfhonderd
verschillende portretten bekend en bewaard zijn. Een kwart daarvan betreft
onbekenden. Driekwart kon van een naam worden voorzien omdat deze óf er onder
was gedrukt, óf omdat er ergens in een collectie of (familie)archief een exemplaar
is gevonden met de naam in potlood of pen. Vrijwel alle thans bekende vijfhonderd
portretten zijn gesigneerd op de steen door Berghaus met zijn naam, de plaats van
ontstaan - vrijwel steeds Leiden - en vanaf 1846 met de complete datum: dag, maand
en jaar. Opvallend daarbij is dat er nauwelijks portretten zijn die dezelfde datum
hebben. Hierdoor wordt het registreren van de portretten wel vergemakkelijkt. Uit
het feit dat als er een nieuw Berghaus-portret ergens te voorschijn komt de kans
redelijk groot is dat dit nog niet in de lijst van vijfhonderd voorkomt, kan
geconcludeerd worden dat het oeuvre van Berghaus groter moet zijn geweest dan de
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thans bekende vijfhonderd. Hoe groot is echter de vraag. Er zijn nog veel meer vragen:
wat was de gemiddelde oplage van zo'n studentenportret? Wat waren de kosten voor
de opdrachtgever? Hoe lang moest deze poseren? Etc, etc. Het wachten is nu op een
dagboekpassage van een Leids student die zo'n sessie bij Berghaus beschrijft en/of
een gespecificeerde nota van Berghaus voor een van zijn opdrachtgevers.
A.G. VAN DER STEUR (1938) IS ANTIQUAAR TE HAARLEM, VERZAMELT O.A.
PORTRETPRENTEN, EN PUBLICEERT OP DE TERREINEN VAN DE LOKALE- EN
FAMILIEGESCHIEDENIS.
ER IS NOG GEEN LIJST GEPUBLICEERD VAN DOOR BERGHAUS AFGEBEELDE PERSONEN.
DE STANDAARDWERKEN VAN F. MULLER EN J.F. VAN SOMEREN, BESCHRIJVENDE
CATALOGUS VAN PORTRETTEN VAN NEDERLANDERS, AMSTERDAM 1853 EN 1890,
BESCHRIJVEN SLECHTS RESP. 10 EN 173 PORTRETLITHO'S VAN BERGHAUS' HAND. HET
ICONOGRAFISCH BUREAU IN 'S-GRAVENHAGE BESCHIKT OVER EEN GROOT AANTAL
FOTO'S VAN BERGHAUS LITHO'S EN HEEFT VEEL VERBLIJFPLAATSEN GELOKALISEERD.
DR. R.E.O. EKKART BEREIDT EEN PUBLICATIE VOOR OVER BERGHAUS MÉT EEN LIJST
VAN ALLE BEKENDE WERKEN. BIJ HET ANTIQUARIAAT A.G. VAN DER STEUR TE
HAARLEM ZIJN DUPLICATEN VAN BERGHAUS LITHO'S UIT DE COLLECTIE VAN DE
AUTEUR VERKRIJGBAAR.
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Ik studeer niet, ik ben student Bij nader inzien van J.J. Voskuil
Mieters: opvallendste woord van Bij nader inzien. Het is voor Maarten Koning en
zijn vrienden de aanduiding van alles wat deugt. J.J. Voskuil studeerde Nederlands
in naoorlogs Amsterdam en schreef een roman over de vriendschappen van zijn alter
ego Maarten Koning. En wat mieters begon, ging onontkoombaar teloor: over het
einde van illusies en vriendschappen.
WILLEM VAN DEN BERG
In het jaar, waarin volgens de regeling Studentenzuivering het onderzoek naar het
onvaderlands gedrag van de in het cursusjaar 1942/43 ingeschreven studenten was
voltooid, in het jaar, waarin een aantal hoogleraren omstandig trachtten aan te tonen,
dat zij minder fout in de oorlog waren geweest dan hen werd verweten, in het jaar
ook, dat de hoogleraar Romein een eredoctoraat voor Stalin bepleitte vanwege diens
progressieve ideeën, kortom in het jaar 1946, schreef J.J. Voskuil zich met vijftien
andere studenten in bij het in de Oudemanhuispoort residerende Instituut voor de
Neerlandistiek van de Amsterdamse universiteit. Zijn doctoraalexamen deed hij, cum
laude, op 8 mei 1953. In 1963 zou bij Van Oorschot in twee delen zijn minutieuze
verslag verschijnen onder de titel Bij nader inzien. Nooit eerder was in de Nederlandse
literatuur zo uitgebreid het studentenmilieu beschreven als in deze brontosaurische
roman van ruim 1200 pagina's.
De chroniqueur Voskuil, alter ego van de student Nederlands Maarten Koning,
past een strenge selectie toe, toegespitst op de beginnende en in die jaren slijtende
vriendschappen tussen een achttal studenten die sigaretten draaiend of pijp rokend
goedkope wijn drinken, oeverloze debatten houden op hun studentenkamers, elkaar
voorlezen uit eigen werk, van lieverlee relaties aangaan, trouwen, kinderen krijgen
en op den duur van elkaar vervreemden. Ze houden zich aanvankelijk warm bij kolenof gaskacheltjes, schaffen pas later een radio aan, beschikken niet over een telefoon,
eten in de mensa, schrijven in Propria Cures, gaan liftend naar Parijs, slagen of
zakken voor hun tentamens, vormen met elkaar het bestuur van Venus (Helios), zijn
op één uitzondering na overtuigd nihilist en hebben zo hun literaire voorkeuren: bij
Maarten Koning is aanvankelijk Van Schendel favoriet, zijn voornaamste tegenspeler
Paul Dehoes zweert bij Du Perron en Ter Braak en is als literatuurverslinder allen
de baas. De eigentijdse Nederlandse literatuur, Vestdijk, Van het Reve (‘De Avonden
is wel goed, maar je wordt er beroerd van. Ik lees liever Van Schendel, die gelooft
tenminste nog ergens in en hij wandelt ook’) krijgen marginale aandacht. Van de
buitenlanders staan vooral Gide, Malraux, Stendhal en Emily Dickinson hoog
genoteerd. Vriend en vijand worden, vooral door de drammerige Paul, getest op hun
‘honnêteté’ en ‘intelligentie’. Stopwoord van allen is ‘mieters’ schibbolet voor alles
waar ze enthousiast over zijn. Bij nader inzien ontdekt Maarten Koning, dat zijn
geloof in hechte relaties op een illusie berust. Vriendschappen gaan nu eenmaal te
loor, omdat men verburgerlijkt, keuzes maakt voor de wetenschap, het leraarschap,
het huwelijk en de sherry.

Wetenschap als zelfbelazerij
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De Amsterdamse universiteit stond in 1946 nog geheel in het teken van de
wederopbouw. Drie jaar lang was de universiteit gesloten geweest. College van
herstelling, zo luidde de naam van het College van bestuur voor enige tijd. Ook de
literaire faculteit, toen nog de Faculteit der Letteren en Wijsbegeerte geheten en door
Voskuil met vooruitziende blik in Bij nader inzien steevast de Faculteit der
geesteswetenschappen genoemd, likte haar wonden. Vacatures van overleden dan
wel geroyeerde hoogleraren dienden te worden opgevuld, het boekenbezit moest op
peil worden gebracht, maar ook meer triviale wensen bereikten het faculteitsbureau.
Zo hengelde de vermaarde taalkundige A.W. de Groot naar twee paar nieuwe binnenen buitenbanden voor zijn fiets...
De afdeling Neerlandistiek was de laatste oorlogsjaren
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zonder veel kleerscheuren doorgekomen. In 1945 hervatten de hoogleraren taal- en
letterkunde na een onderbreking van twee jaar hun colleges in zaal 47 van ‘de poort’.
Gemakkelijk ging dat de taalkundige Verdenius die in 1946 op zeventigjarige leeftijd
met emeritaat zou gaan, niet meer af. Hij was vrijwel blind en werd bij zijn
donderdagochtendcolleges bijgestaan door een ouderejaars-student die bij Verdenius
de avond te voren de te behandelen stof doornam en hem tijdens het college
voortdurend souffleerde. De letterkunde lag in handen van Donkersloot, een weinig
inspirerend docent die bij de aanvang van elk college uitvoerig recapituleerde wat
hij de vorige keer behandeld had, voorts omstandig aangaf, wat hij nu zou behandelen
om het college te beëindigen met nog weer eens een samenvatting. Hij kreeg niettemin
de studenten muisstil als hij gedichten voordroeg, want de gave van het reciteren
verstond hij als geen ander. Slechts een enkele maal duikt hij onder de naam Meekhof
op in Bij nader inzien. Dat geldt niet voor de nieuwkomer op het instituut, Hellinga,
Springvloed bij Voskuil geheten, die in Bij nader inzien keer op keer ter sprake komt.
In 1938 cum laude bij Verdenius gepromoveerd werd deze oud-leraar aan de Tweede
Openbare Handelsschool te Amsterdam in september 1945 aangesteld om voor de
gehele faculteit gotisch te verzorgen in plaats van de geroyeerde Van Dam.
Tegelijkertijd werd hem opgedragen zijn leermeester Verdenius ‘met het oog op zijn
verzwakt gezichtsvermogen’ te ontlasten door een drietal college-uren van hem waar
te nemen. Zijn reputatie was toen al zo groot, dat het faculteitsbestuur hem ook wilde
strikken voor de colleges Algemene taalkunde. A.W. de Groot stak daar een stokje
voor: ‘De algemene taalwetenschap is beslist niet zijn vak’, luidde zijn onomwonden
advies. Het lag voor de hand, dat Hellinga in 1946, het jaar waarin Voskuil met zijn
studie begon, de emeritus Verdenius opvolgde. Hij en zijn medestudenten maakten
zo kennis met een briljant geleerde naar wie de studenten ademloos luisterden, als
hij tijdens de colleges gotisch oversprong naar zijn literaire voorkeuren Stendhal en
Valéry. Grillig, autoritair en onhebbelijk als hij was, krijgt hij in Bij nader inzien,
alle fascinatie voor zijn uitzonderlijke gaven ten spijt, weinig krediet. Zijn
herhaaldelijk beleden geloof in de zin van de wetenschap wordt als ‘zelfbelazerij’
ontmaskerd. Weerzin ontmoet zijn ingewikkelde definitie van de
geesteswetenschappen evenals zijn gebruik van vreemde woorden. ‘Die Springvloed
met zijn akelige, jolige grapjes, en tegelijk ook weer zo gewichtig allemaal’; verzucht
David. Hij moet krankzinnig zijn, is het harde oordeel van de clan rond Paul en
Maarten: ‘Hoe zou je anders in staat zijn om in zo'n rotvak te geloven.’ Een ‘tiran’
meent David, een ‘sadist’ volgens Voskuil vele jaren later in gesprek met Jan Fontijn.
In Bij nader inzien wordt één keer uitvoerig een werkcollege onder leiding van
Hellinga beschreven. Hij wordt daar door de rokende(!) studenten met veel
leedvermaak in de verdediging gedrongen en schaakmat gezet.
Springvloed bedrijft wetenschap als een machtsspel en dat was ‘het ergste wat je
doen kon’. Op het einde van Bij nader inzien wordt er milder over hem geoordeeld
en in gesprek met Jan Fontijn zegt Voskuil, dat de colleges van Hellinga ‘een
opleiding in het denken’ waren. Hij ‘praatte over de goede dingen. Het is jammer
dat [dat] in mijn boek niet goed aan bod komt.’

Cum laude, zonder illusies
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Over de studie zelf komt men in Bij nader inzien niet veel te weten. Koning is
weliswaar de man van de betrouwbare dictaten en een aangroeiende kaartenbak. Hij
doet netjes op tijd zijn tentamens en examens, maar concrete gegevens

Zaal 47 in de Schaats, de zaal waar de neerlandici college hadden. Collectie Universiteitsmuseum
De Agnietenkapel. MAI/Arjé Plas
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daarover worden niet gegeven. Op de vraag wat hij zo de hele dag doet, antwoordt
een van de personages: ‘Een beetje lezen’, maar niet voor zijn studie: ‘Mijn studie
doe ik geen pest aan. Dat doe je pas als je je examen hebt aangevraagd’. Als Klaas
gezakt (‘gebakt’) is voor een tentamen bij Springvloed en Flap opmerkt, dat Maarten
en Paul zich toch ook aan het systeem onderwerpen, riposteert de laatste: ‘Ik studeer
niet, ik ben student. [...] Dat is wat ik Springvloed en jou kwalijk neem, dat jullie
van de wetenschap een hoofdzaak maken.’ Volgens een insider zei Voskuil op de
colleges weinig en gedroeg hij zich afstandelijk en weinig betrokken. Uit een andere
bron kan men aflezen, dat hij gedurende zijn zes jaar durende studie per jaar 325
gulden collegegeld betaalde, in het eerste jaar tentamens algemene taalwetenschap
en fonetiek deed, in het tweede jaar gevolgd door gotisch en geschiedenis. In
september '48 begon hij een stage aan het dialectenbureau en kreeg daar in maart '49
het testimonium ‘uitmuntend’ voor. Hij deed voorts een tentamen letterkunde, maakte
proefvertalingen Middelnederlands en 16e/17e-eeuws, waarbij hij zich bij het laatste
vak de aantekening ‘Eigenwijs!’ moest laten welgevallen. Op 14 november 1949
haalde hij zijn kandidaats ‘cum laude’. In Bij nader inzien doet hij dat een kleine
maand eerder, op 17 oktober, tegelijk met Flap en ook hier cum laude, al lijkt hij
zich daarvoor bij zijn vrienden een beetje te schamen: ‘Je moet nooit candidaats
doen’, zei hij tegen haar. ‘Dat is het rottigste wat er is.’ Opvallend is, dat in Bij nader
inzien het doctoraalexamen van Maarten Koning niet ter sprake komt. Zijn alter ego
J.J. Voskuil deed, zoals hierboven aangegeven, op 8 mei 1953 cum laude dat examen.
Op diezelfde dag studeerde ook Enno Endt (David in Bij nader inzien) af. In de
roman heet het, dat David (maar misschien dus ook Maarten?) het doctoraalexamen
op 12 mei 1953 zal afleggen. Ter gelegenheid van zijn slagen geeft hij een aantal
dagen later een feest, waar ook Maarten Koning bij aanwezig is. Als Maarten ziet
hoe Paul Dehoes vreemd gaat, terwijl diens hoogzwangere vrouw thuis zit, betekent
dat voor hem het definitieve einde van de vriendschap. Met het teloorgaan van die
vriendschap eindigt de roman. Echter, de lezer van Bij nader inzien weet niet dat het
einde van de roman mede wordt bepaald door het gegeven, dat Maarten zelf niet
langer student is. Bij nader inzien krijgt het boek dus een dubbele afsluiting: ‘“we
gaan naar huis”, zei Maarten Koning gebiedend’, een illusie armer, maar ook student
af.
WILLEM VAN DEN BERG IS EMERITUS HOOGLERAAR MODERNE NEDERLANDSE
LETTERKUNDE AAN DE UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM.
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Om verder te lezen
Bij Marja Pruis
Marijke Harberts, Doezomand. Amsterdam: Van Gennep, 1994; Erik Hazelhoff
Roelfzema, Soldaat van Oranje. Utrecht: Het Spectrum, 2002 (7e druk). Gedeeltelijk
herschreven en aangevulde editie van Soldaat van Oranje '40-'45, 's Gravenhage:
Stok, 1971. (Oorspronkelijke titel: Het hol van de ratelslang. Amsterdam: De
Geïllustreerde Pers, 1970.); Boudewijn van Houten, De ontgroening. Amsterdam:
Peter van der Velden, 1981 (Oorspronkelijke titel: Zoveel lol, een jaar in het
studentencorps. Amsterdam: De Arbeiderspers, 1971); Kees van der Pijl, Esprit de
corps. Amsterdam: De Harmonie, 1989; Onno te Rijdt, Mores. Amsterdam: Podium,
2001 (2e druk); Mirjam Windrich, Een vaste vriend. Amsterdam/Antwerpen: Contact,
1996.

Bij Dirk van Miert
Een mooie beschrijving van het studentenleven (in Leiden) geeft Willem Otterspeer
in zijn Groepsportret met Dame. Deel I: Het bolwerk van de vrijheid: De Leidse
universiteit, 1575-1672 (Amsterdam, 2000); Deel II: De vestiging van de macht: De
Leidse universiteit 1673-1775 (Amsterdam, 2002). Verder is gebruik gemaakt van
A.J.C. De Vrankrijker, Vier eeuwen Nederlandsch studentenleven, Voorburg z.j.
Over het album amicorum K. Thomassen, Alba amicorum. Vijf eeuwen vriendschap
op papier gezet: Het album amicorum en het poëziealbum in de Nederlanden,'s
Gravenhage, 1990; over enkele van de hier genoemde alba: Kees Thomassen and
J.A. Gruys (eds.), The Album Amicorum of Jacob Heyblocq, Zwolle, 1998; Chris
Heesakkers (ed.), Een netwerk oon de basis van de Leidse Universiteit: het Album
Amicorum van Janus Dousa, Den Haag, 2000; Heesakkers, ‘The Amsterdam
professors and other friends of Johannes Blasius. The Album Amicorum of Johannes
Blasius, Amsterdam, University Library, Ms. V J 50’. In: Lias IX (1982) nr. 2, pp.
179-232.
Een digitale uitgave van Het Leidsche Studentenleven is te vinden op de website
van ceneton (Census Nederlands Toneel), een Leidse inventaris van bijna tienduizend
Nederlandse toneelstukken:
www.let.leidenuniv.nl/Dutch/Ceneton/Studentenleven1717.html.

Bij Peter van Zonneveld
Hildebrand, Camera Obscura. 2 dln. Bezorgd door Willem van den Berg, Henk
Eijssens, Joost Kloek en Peter van Zonneveld. Amsterdam, 1998; Klikspaan,
Studentenschetsen. 2 dln. Studie-uitgave, verzorgd door Annemarie Kets, Mariëlle
Lenders en Olf Praamstra. Den Haag, 2002; [Molewater, J.B.] ‘Hoe zal het met mij
afloopen’. Het studentendagboek 1833-1835 van Jan Bastiaan Molewater. Uitgave
verzorgd door Henk Eijssens. Hilversum, 1999; Piet Paaltjens, Snikken en grimlachjes.
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Bezorgd door Marita Mathijsen en Dick Welsink. Amsterdam, 2003; Herman
Neubronner van der Tuuk, De pen in gal gedoopt. Een keuze uit brieven en
documenten. Samengesteld door Rob Nieuwenhuys. Amsterdam, 1982; René Wezel,
‘December 1839: Kneppelhout publiceert “De student-Leydenaar”. Het typengenre
en de “kopijeerlust des dagelijkschen levens”.’ In: Nederlandse Literatuur, een
geschiedenis. Hoofdredactie M.A. Schenkeveld-van der Dussen. Groningen, 1993,
pp. 455-460; Alexander Ver Huell, Schetsen met de pen. Ingeleid en toegelicht door
Jan Bervoets. Schoorl, 1988; Peter van Zonneveld, ‘Leiden in vreemde ogen.
Buitenlandse bezoekers 1830-1840’. In: Het Botaafsch Athene. Cultuurhistorische
opstellen over Leiden 1800-1850. Onder redactie van Peter van Zonneveld. Leiden,
1988, pp. 7-18; Peter van Zonneveld, ‘Het Leiden van Piet Paaltjens. De
anachronistische droom van HaverSchmidt’. In: François HaverSchmidt en zijn tijd.
Onder redactie van Peter van Zonneveld en Nop Maas. Leiden, 1994, pp. 13-19.

Bij Willem van den Berg
J.J. Voskuil, Bij nader inzien, eerste druk Amsterdam 1993, negende druk Amsterdam
1999; Archieven van de Universiteit van Amsterdam, periode 1945-1954;
Geschiedenis van het Amsterdams studentenleven 1932-1952, Amsterdam, 1962;
Jurjen Vis, De Poort. De Oudemanhuispoort en haar gebruikers 1601-2002
Amsterdam, 2002; J. Fontijn, Op bezoek bij J.J. Voskuil, Amsterdam, 1991; J.
Heymans, Lam naast leeuw. Over J.J. Voskuil, Baarn.
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[Gelezen]
Klikspaan patchwork
Klikspaan Studentenschetsen
Geëditeerd door Annemarie Kets, Mariëlle Lenders en Olf Praamstra.
Studie-uitgave. Den Haag: Constantijn Huygens Instituut, 2002. (Monumenta
Litteraria Neerlandica XIII) deel 1/Teksten 880 blz., deel 2/Commentaar.
683 blz.; € 90, -; isbn 90 76832 06 4.
Vorig jaar met Koninginnedag heb ik nog een uitgave van de Studentenschetsen van
Klikspaan (alias Johannus Kneppelhout 1814-1885) opgeduikeld uit een doos op de
Bloemgracht. Een leuke vondst, want de laatste twintig jaar was er geen uitgave meer
van verschenen. In 1982 een laatste foto-mechanische herdruk van het eerste van de
drie delen van de studentenschetsen: Studententypen.
De eerste uitgave van de Schetsen verscheen van december 1839 tot april 1844 in
drie series losse afleveringen - Studententypen, Studentenleven, Studenten en kun
bijloop - die vervolgens tot een geheel gebonden konden worden. Dankzij het minder
ontwikkeld knutseltalent van enthousiaste lezers zijn er heel wat eerste uitgaven
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overgeleverd met verschillende volgordes. Dit werd nog in de hand gewerkt doordat
de voorberigten en aanwijzingen tot samenbinden pas achteraf verschenen. In
sommige studentenhuizen in Leiden, waar de Studentenschetsen zich afspelen, wordt
nog een enkel oud exemplaar gekoesterd, dat ‘de zoontjes [en dochtertjes; KEG] als
een leidraad in den doolhof medegeven is’, zoals Klikspaan wilde. Meestal betreft
dit enkel het eerste deel. Maar nu is er een nieuwe editie verschenen van alle drie de
delen studentenschetsen van Klikspaan in de serie Monumenta Litteraria Neerlandica
van het Constantijn Huygens Instituut: een studie-uitgave, voor studenten, vakgenoten
en meer-geïnteresseerden.
Klikspaan geeft in de Schetsen een genuanceerd beeld van zijn medestudenten
door ze in te delen in verschillende typen. Je had bijvoorbeeld de klaploper (soort
Uitvreter), de Hoveling (professors achterbakse lievelingetje), de Praetor (professors
oprechte lievelingetje), Flanor (ideale student: sociaal en ijverig), de
Student-Leidenaar (geboren Leidenaar die daar ook studeert, heden ten dage: ‘local’
genaamd), de Student-autheur (‘geen geliefkoosd ingrediënt in de academische
potage’ en ‘vertegenwoordigt aan de Academie het pedantisme’). Verrassend veel
types zijn vandaag de dag nog te ontdekken onder studenten.
In deel twee, Studentenleven, worden belangrijke gebeurtenissen, bezigheden en
locaties beschreven zoals de Rederijkerskamer voor Uiterlijke Welsprekendheid, in
1833 opgericht door studenten (onder wie Klikspaan) voor de beoefening van de
voordrachtskunst en De Schouwburg, waarin destijds de eerste drie rijen van de
eerste rang waren gereserveerd voor de studenten en verder de Academiestad, het
Collegie, het Examen en de Promotie.
Op het omslag van Typen IV belooft Klikspaan illustraties als de belangstelling
voor zijn werk zou groeien en in maart 1841 verscheen de eerste aflevering Plaatwerk
onder het motto: ‘Zietdaar nu, Studentjes,/ Een bundeltje prentjes!’ In de nieuwe
editie zijn de prentjes volgens de aanwijzingen van Klikspaan afgedrukt voor de
afleveringen waar ze bijhoren. Het zijn gravures van ‘O. Veralby’, een door Klikspaan
verzonnen pseudoniem voor Alexander Ver Huell die als tekenaar ‘ó-veral bij’ moest
zijn.
Deze editie is met grote vakkundigheid in elkaar gezet volgens het planpatroon
van Klikspaan. De nadruk ligt niet op publicatiegeschiedenis of tekstontwikkeling,
zoals bij eerdere edities uit de serie Monumenta. De herdrukken van na de dood van
Klikspaan worden bijvoorbeeld niet besproken. De editeuren hebben juist alle
aandacht willen vestigen op de eerste uitgave. De Schetsen hebben namelijk betrek-
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king op de actualiteit van die dagen. Klikspaan vertelde op bedekte wijze over
gebeurtenissen en personen in de Leidse studentenwereld. De eerste druk veroorzaakte
commotie. Toen twintig jaar later de tweede druk verscheen, was iedereen die wordt
beschreven of de beschreven personen van dichtbij had meegemaakt alles al ontgroeid.
Er is dus gekozen voor de eerste druk als basistekst.
De Schetsen staan in de traditie van de ‘kopieerlust des dagelijkschen levens’. Het
genre van de literaire fysiologie bloeide in Nederland in navolging van Frankrijk op
rond 1840. Een van de kenmerken van het genre is dat de personages geen eigen
karakter hebben, maar een bepaalde groep representeeren: Klikspaan vermeldt
expliciet dat hij slechts ‘algemeene typeringen’ heeft geschetst. Ondertussen wist de
lezer door allerlei bedekte aanwijzingen dat er hem bekende personen voor model
gestaan hadden. Klikspaan componeerde eigenschappen en daden van verschillende
bestaande karakters tot één type. Editeur Kets heeft dit zelf al eens ‘patchwork’
genoemd.
Voor diverse betrokkenen waren de publicaties schokkend. Wat te denken van het
verhaal over de aflegger (Typen) Gustaaf van Yken. Hiervoor lijkt Gerrit van de
Linde (alias De Schoolmeester) model te hebben gestaan. Vergelijk de namen maar
eens: G. van de Eiken en G. van de Linde!
De hedendaagse lezer ontgaan die toespelingen. Er is kennis van die tijd nodig
om te traceren wie besproken worden en om de ‘inside jokes’ te kunnen begrijpen.
Met behulp van primaire bronnen zoals egodocumenten - brieven en dagboeken -,
studentenalmanakken en rapporten van het politiearchief hebben de editeurs een
schat aan wetenswaardigheden opgedoken over het leven van de Leidse studenten
rond 1840. Bovendien hebben ze zich er op toegelegd zoveel mogelijk de ware figuren
achter de typologieën bloot te leggen. In de annotaties staat vooraf aan elk type vaak
extra informatie over het realiteitsgehalte. Vooraf aan ‘De Diplomaat’ wordt
bijvoorbeeld Beets geciteerd, uit een brief aan Kneppelhout: ‘Ik zie de diplomaten
geheel voor mij. Waarlyk allercharmantst. T.Q.P.X. Ze zijn allen naar het leven
geteekend en tot 1 type byeengebracht.’ Beets herkende bepaalde - maar hier niet
nader geïdentificeerde - personen.
De editie van het ‘patchwork van Klikspaan’ is met zijn bonte verzameling
annotaties dus zelf ook weer een mooi patchwork. Niet in de laatste plaats omdat de
annotaties rijk geïllustreerd zijn met platen en afbeeldingen van locaties en personen,
afschriften uit studentenalmanakken, brieven en plattegrondjes. Studentenschetsen
is daarmee een rijke historische bron geworden: een encyclopedie van het Leids
studentenleven in die tijd. En het is niet alleen maar een encyclopedie van alcoholische
dranken, zoals velen willen denken als het over studenten gaat. Van de roodkraag
tot de gele-rode das van ‘den aflegger van het Rapenburg’, in Typen VI: over van
alles en nog wat kom je wat te weten (een enkele keer kun je je afvragen of een
annotatie wel nodig was, het woord ‘literarische’ bijvoorbeeld had wat mij betreft
niet verklaard hoeven worden, maar annoteren blijft een subjectieve bezigheid). In
het Commentaar is dan ook terecht een aparte paragraaf gewijd aan de grote waarde
van de Schetsen als historische bron. Niet alles is betrouwbaar (de gegevens over het
muziekleven bijvoorbeeld!), maar de opmerkingen over het toneel lijken een meer
algemene opinie in die tijd weer te geven. De gegevens komen namelijk overeen met
De Spectator van toneel,
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concerten en tentoonstellingen van 1843, een toonaangevend blad in die dagen.
De Bibliofiel, de Student, de Mierenneuker, de Historicus, de Plaatjeskijker, de
Kleermaker, de Geïnteresseerde, de Voorlezer, de Homo universalis en de Lezer:
allen zullen blij zijn met deze prachtige editie.
K.E. GROOT

Signalement
Erasmus in Italië
Chris L. Heesakkers, Erasmus tegenover het Italiaans humanisme (23ste
Erasmus Birthday Lecture, gehouden te Leiden op 24 oktober 2002)
Voorthuizen: Florivallis, 2002. 33 blz.; € 5, -; isbn 90 7540 19 1.
Toen Erasmus in Venetië verbleef, schiep de meesterdrukker Aldus Manutius er
genoegen in om in gezelschap de hoge stem van de geleerde na te doen. Zo kreeg
Erasmus, die we voornamelijk kennen als satiricus, een koekje van eigen deeg. Maar
behalve de Lof der zotheid, dat naar eigen zeggen geconcipieerd werd op weg van
Italië naar Engeland, schreef Erasmus vooral dikke en geleerde boeken. Daartoe
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werd hij niet in het minst gestimuleerd in het mekka der humanisten: Italië. Dit boekje
geeft een sterk met geestige anekdotes gekruid overzicht van Erasmus'
wederwaardigheden in Italië, die nog niet eerder systematisch achter elkaar werden
gezet. Daarmee is een Forschungsdesiderat vervuld, want Erasmus verliet Italië niet
voor niets ‘met pijn in het hart en tegen mijn zin’.
DIRK VAN MIERT
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Hartstochtelijke denkers uit de negentiende eeuw
Mijn denken is een hartstocht. Een bloemlezing uit de filosofie van de 19e
eeuw Samengesteld door Désanne van Brederode
Amsterdam, Antwerpen, 2002, 557 blz.; € 45, -; isbn 90 254 6311 8.
Welke filosofie men kiest hangt af van wat voor mens men is, meende de filosoof
Fichte. De kans is groot dat de liefhebber van negentiende-eeuwse wijsbegeerte,
voldoet aan de volgende kenmerken: hij is een romanticus, die vaak antiquariaten
bezoekt, het liefste wijn drinkt, van de natuur houdt, maar in de stad woont. Zo luidt
althans de typologie van Désanne van Brederode, die onder de titel Mijn denken is
een hartstocht een bloemlezing samenstelde uit de filosofie van de negentiende eeuw.
Het lijvige boek is verschenen in de prachtig uitgegeven reeks wijsgerige
bloemlezingen van Uitgeverij Contact, die tot doel heeft de belangrijkste primaire
teksten uit de Europese filosofie in de Nederlandse taal beschikbaar te stellen. Via
de klassieke Oudheid (De mens is een dier dat kan denken) en de Verlichting (Het
licht der rede) zijn we met dit deel beland in de eeuw waar er meer ruimte komt voor
individualiteit, hartstocht, genialiteit en kunstenaarschap. Via een viertal
overkoepelende thema's (‘subject versus object’, ‘taal: logisch systeem of
levenskracht’, ‘God is dood, lang leve God’ en ‘heimwee naar het onbegrijpelijke’)
passeren de bekendste negentiende-eeuwse denkers de revue, onder wie Goethe,
Fichte, Schelling, Hegel, Schopenhauer, Frege, Comte, Mill, Bentham, Marx,
Nietzsche en Kierkegaard. Aan de laatste, die als geen ander de zin van het menselijke
bestaan doordacht, is de titel van de bloemlezing ontleend. Minder bekend, maar
zeker niet minder boeiend is de Franse denker Alexis de Tocqueville, van wie een
fragment over de voor- en nadelen van de Amerikaanse democratische samenleving
is opgenomen. Zeer lezenwaardig is ook Henri David Thoreaus essay over ‘Burgerlijke
ongehoorzaamheid’, een aanklacht tegen slavernij en rassendiscriminatie die ook
door latere activisten vaak is aangehaald. Van Brederode heeft bij de selectie van
teksten de nadruk gelegd op de thema's dichtkunst en geschiedenis en dat verklaart
waarom er ook teksten zijn opgenomen van Ralph Waldo Emerson over de status
van de dichter en Franz Brentano over ‘het slechte’ als onderwerp van dichterlijke
uitbeelding.
De bloemlezing is bestemd voor een breder publiek dan alleen de academisch
geschoolde filosofen. Van Brederodes streven om de hartstocht waarmee de
negentiende-eeuwers dachten weer te doen ‘opvlammen’ bij een hedendaags publiek
verdient lof, maar de populariseringsdrang is te ver doorgeschoten. Wat te denken
van uitdrukkingen als ‘het wazige woordengewolk van New-age therapeuten’, ‘de
van cursus naar inzicht joggende, naar het Amerikaanse vrijheidsmodel gevormde
burger anno nu’, ‘poëzie is de bitterzoete power-drink van het individu’, ‘de
volksverlakker Hegel’ en ‘de wijsgerige rock'n roll van Nietzsche’? Ze zijn bedoeld
om de tekst te verlevendigen, maar een vervreemdingseffect is het resultaat. Vreemd
is ook haar typering van Kant als ‘de lichtste denker van de Verlichting’. Van
Brederode had er zwaarder aan moeten tillen, want ze voorziet diens begrippen
Vernunft en Verstand van een volstrekt foutieve uitleg. Dat neemt niet weg dat er
weer een mooie collectie wijsgerige teksten beschikbaar is gesteld in de Nederlandse
taal.
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Soldaat met zin voor avontuur
Jan Parmentier en Ruurdje Laarhoven, ed. De avonturen van een
voc-soldaat. Het dagboek van Carolus van der Haeghe 1699-1705.
Zutphen: Walburg Pers, 2002. Werken uitgegeven door de
Linschoten-Vereeniging XCIII. 208 blz., ill.; € 29,95; isbn 9057 30194 6.
Vier eeuwen na de oprichting van de VOC is het aantal nieuwe publicaties over de
compagnie nauwelijks bij te houden, maar zelfs in een beperkte selectie uit de recente
VOC-literatuur verdient de uitgave van het reisverslag van de soldaat Carolus van der
Haeghe door Jan Parmentier en Ruurdje Laarhoven een plaats. Het werk is origineel,
onderhoudend en beantwoordt de vraag hoe een temperamentvolle werknemer van
de compagnie zijn verblijf in Azië en de dwingende hand van de VOC heeft ervaren.
Egodocumenten staan sinds kort nadrukkelijk in de belangstelling en bieden inzicht
in het dagelijks leven van een individu in de vroegmoderne tijd. Het verslag van Van
der Haeghe is hiervan een treffend voorbeeld. De keuze van de redacteuren en de
Linschoten-Vereeniging voor dit verslag uit het Nationaal Archief is begrijpelijk.
De in dagboekvorm geschreven tekst is uitgebreid en soms zelfs beschouwend, en
derhalve interessant voor letterkundigen en historici. Daarnaast kan het werk door
de veelzijdige aard en de onverwachte goede afloop ook een breder publiek
aanspreken. Met een verzorgd notenapparaat, een index en een glossarium draagt de
redactie verder bij aan het gemak van de lezer.
Carolus van der Haeghe monstert, vanwege financiële problemen en ‘zin voor
avontuur’, in 1699 aan op de Oost-Indiëvaarder IJsselmonde. Niet de reis naar Azië,
die slechts summier wordt beschreven, maar de verwikkelingen in de Oost vormen
het belangrijkste aspect van het dagboek. Van der Haeghe, volgens het dagregister
van de VOC-post in Japan ‘een roekloos mensch van een ongebonden leven’, verspeelt
een veelbelovende carrière in Batavia door drankgebruik en vechtpartijen, en
deserteert naar de Filipijnen. Na een tweejarig Spaans dienstverband in Manila weet
hij met een gestolen zeilbootje ‘van omtrent 3 voet breed en 5 vaam lang’ de stad te
ontvluchten. De gevaarlijke tocht brengt Carolus echter niet, zoals gehoopt, naar
China: ‘De luijden geleeken wel Chinesen dog en waren so niet gekleet [...] waren
ons seer toegenegen, gaven ons toebak, vrugten, lookuijen &a., waarop ik agterdenken
kreeg in Japon vervallen te zijn.’ In, inderdaad, Japan wordt hij, na enkele maanden
in de gevangenis, uitgeleverd aan de op Deshima gevestigde VOC-functionarissen en
teruggestuurd naar Batavia. Na een grondig verhoor over zijn avonturen wordt hij
in genade aangenomen door de compagnie, die hij tot 1709 zal dienen.
Het verhaal van Van der Haeghe lijkt soms te spectaculair om waar te zijn en roept
vragen op. Van reisteksten uit deze periode is, in navolging van het verslag van
Bontekoe en andere kaskrakers, vaak moeilijk te beoordelen waar de grens tussen
feit en fictie wordt overschreden. Van der Haeghe had vermoedelijk niet de bedoeling
het relaas in de Republiek te publiceren, en dit verkleinde de noodzaak tot verfraaiing.
Parmentier en Laarhoven hebben bovendien de reistekst getoetst aan andere
documenten uit het VOC-archief Het dagboek blijkt een getrouwe weergave van de
ervaringen van de vrijbuiter in Azië te zijn. Een stuk uit het dagregister van de
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compagnie in Deshima en de registratie van het verhoor van Van der Haeghe in
Batavia zijn aan het reisverslag toegevoegd.
Dit streven naar volledigheid kenmerkt tevens de soms wat slordig afgewerkte
inleidende tekst. De redacteuren hebben grondig archiefwerk gedaan om het hoe en
waarom van de reizen van Van der Haeghe te achterhalen. Ook hebben ze geen
moeite gespaard om de politieke en religieuze achtergrond van het verslag te
verduidelijken. Juist de minder vertrouwde aspecten van de VOC-geschiedenis, zoals
de sociale status van werknemers in Batavia, de gespannen situatie in het Spaanse
Manila en de interne politieke verhoudingen in Japan worden minutieus behandeld.
Carolus' belevenissen vormen hierbij voortdurend de leidraad. Een goed voorbeeld
is de aandacht voor de Spaanse Successieoorlog (1702-1713): vooral de vraag wie
in Azië op de hoogte waren van deze strijd in Europa, en hoe dit de omgang met de
VOC-deserteur heeft beïnvloed wordt besproken. Lezers van de inleiding hoeven voor
het begrip van de reistekst geen naslagwerken te raadplegen.
Critici van het onderzoek naar egodocumenten twijfelen soms aan het belang van
de individuele waarneming voor een beter begrip van een historisch tijdvak.
Parmentier en Laarhoven tonen daarom aan dat eerdere zeventiende-eeuwse losbollen
hetzelfde lot ondergingen als Van der Haeghe. Desondanks staan de avonturen van
deze deserteur grotendeels in contrast met het gemiddelde dienstverband in de Oost.
Veel lezers zullen De avonturen van een VOC-soldaat vooral beschouwen als een
aantrekkelijk verslag van een ongebruikelijke onderneming, vermoedelijk zonder
zich te bekommeren om de representativiteit van de belevenissen. Van der Haeghes
dagboek biedt een door de redacteuren uitstekend onderbouwd beeld van Azië rond
1700, maar is bovenal een prachtig egodocument, dat door zijn vermakelijke inhoud
tot lezen uitnodigt.
MICHIEL VAN GROESEN
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Kiosk Hans Renders
De Parelduiker
Jaargang 8 (2003) nr. 2/3. Stichting Oog in 't Zeil i.s.m. Uitgeverij Bas
Lubberhuizen.
Nadat Willem Kloos in 1882 zijn ‘Inleiding’ op de gedichten van Jacques Perk had
geschreven, was een nieuw tijdperk aangebroken: De Beweging van Tachtig. Hij
had trouwens zelf ook een paar mooie gedichten geschreven, maar het is toch zijn
rol als woordvoerder die hem een blijvende plaats in de literatuurgeschiedenis
opleverde. Zijn talent flakkerde nog even in het mede door hem opgerichte tijdschrift
De Nieuwe Gids, voordat hij vervolgens een halve eeuw lang voortleefde als ‘zijn
eigen weduwe’.
Kloos' zestigste verjaardag werd gevierd als een nationale gebeurtenis. En als de
hofdignitaris niet zo alert was geweest, had de inmiddels versteende dichter koningin
Wilhelmina de hand geschud met zijn gulp open. Kloos was het type beroemdheid
dat al tijdens zijn leven een biograaf had, maar helaas werd die biografie al tijdens
zijn leven gepubliceerd, in 1934 door K.H. de Raaf en het leek daarom meer een
heiligenbeschrijving. Kloos was een symbool voor vernieuwing, verjonging,
individualisme, rebellie maar ook - en dat schreef De Raaf niet - voor vermolmdheid,
versukkeling, hersenverweking en grenzeloze zelfoverschatting. Kortom, Kloos is
in de wieg gelegd voor een mooie schrijversbiografie.
Het raadsel bij Kloos is nu dat niemand zich in het na-Kloostijdperk als zijn
biograaf heeft gepresenteerd. Doodzonde, en daarom is het goed dat De Parelduiker
alvast dit themanummer uitbrengt, met de uitdrukkelijke bedoeling een aanzet tot
die biografie te geven. De neerlandicus Frans Oerlemans en de historicus Peter Janzen
lijken die biografie voor zich op te eisen, want zij komen maar meteen aanzetten met
een artikel van vijftig pagina's! Dit tweetal heeft al eerder van zich doen spreken
door vijf jaar geleden een opzienbarend verslag te publiceren van Kloos' gedwongen
opname in Paviljoen 3 van het Amsterdamse Wilhelmina Gasthuis vanwege een
sterke drang naar het suïcidale. Deze keer pakken ze het breder aan door hun bijdrage
als ondertitel mee te geven ‘Het leven van Willem Kloos (1859-1938)’. En juist
omdat ze vanuit dit brede perspectiet werken, valt des te meer op dat Willem Kloos
het grootste deel van zijn leven een wereldvreemde psychiatrische patiënt was. Na
zijn verblijf in Paviljoen 3 werd hij in 1896 in huis genomen door zijn vriend en
psychiater Frederik van Eeden. Kloos was net 37 jaar oud. Het is jammer dat niet
duidelijk wordt van waar en wanneer bepaalde citaten komen (de lange literatuurlijst
had ik graag ingewisseld voor een paar noten). Want het is toch van belang te weten
of de vileine opmerkingen van Van Eeden zijn gemaakt terwijl Kloos bij hem in huis
woonde of later. Zeker waar het de gedichten van Kloos betreft: hij maakt ‘plechtige
sonnetten met zichzelf als tragische figuur’. Hoe dan ook: de relatie tussen de twee
was verziekt. Kloos begon na zijn vijf maanden lange logeerpartij rond te vertellen
dat Van Eeden hem uitsluitend in huis genomen had ‘als een aanloop om een
verschrikkelijk wraak’ te nemen. Wat die wraak inhield en waarom Van Eeden die
nastreefde, bleef duister.
Willem Kloos was nog maar één jaar oud toen zijn moeder overleed. Zijn
stiefmoeder geeft hem voor het eerst een zoen, zo herinnert de oude Kloos zich, als
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zij denkt dat Willem op elfjarige leeftijd aan tyfus ligt te sterven. Maar in plaats van
het ondermaanse te verlaten, begint Kloos aan zijn 1200 sonnetten waarin hij het
hogere op een voetstuk zet.
Wat Kloos de rest van zijn leven weggepoetst heeft, is dat zijn vriend Jacques Perk
vlak voor diens dood de vriendschap opzegde. Perk had net zijn beroemde
Mathilde-cyclus geschreven toen Kloos hem voor de zoveelste keer begon te pressen
ergens met hem heen te gaan. Perk begon zich zo te ergeren aan de ‘tweezaamheid’
waartoe zijn vriend hem wilde veroordelen, dat het tijd werd voor Kloos te wennen
aan ‘Jacques-loosheid’. Kloos heeft nooit willen erkennen dat hij door Perk gedumpt
was.
Kloos wordt op zijn beurt gestalkt door poëzieminnende meisjes. Daar is
bijvoorbeeld Mieb Pijnappel. Kloos kan niet van haar afkomen of weet niet op haar
te reageren. Aan Van Eeden had hij al eens opgebiecht nooit te heben geleerd met
vrouwen om te gaan. Om Mieb op afstand te houden den ging hij maar wat flirten
met Anna Vis, van wie hij vermoedde dat ze lebish was. Het probleem Pijnappel
loste zich vanzelf op want in 1894 wordt ze in een zenuwinrichting opgenomen.
Hetzelfde lot trof Kloos, die vanaf februari 1895 in sanatorium De Vogel- en
Plantentuin in Arnhem verbleef. Als hij na drie maanden weer in Amsterdam arriveert,
geeft hij zich over aan liederlijke dronkemanspraktijken. Dat hij zo nu en dan in zijn
functie als redacteur een gedicht in De Nieuwe Gids plaatst van deerntjes die
huwelijkspartner zouden kunnen zijn, verandert niets aan dit zompige leven. Totdat
in juli 1898 de 23jarige Haagse freule Jeanne Reyneke van Stuwe gedichten stuurt
naar De Nieuwe Gids. Kloos reageert traag maar dan komt hij ook goed op gang. ‘Ik
zou voor je willen gaan liggen op den grond, met de handen voor mijn gezicht, en
dan wou ik zoo verschrikkelijk graag, dat je mij trapte en sloeg met je aanbiddelijke
voetjes en handjes, tot je mij pijn deê. Als dit gebeurde en ik voelde de pijn, dan zou
ik plotseling je goddelijke voetjes in beide handen grijpen en ze kussen, lang en wild,
alsof ik ze óp-at.’ De correspondentie tussen de twee geliefden werd door henzelf
uitgegeven in een kolossaal gebonden boek. Toen waren de twee allang getrouwd,
ook al deden in Amsterdam de geruchten de ronde dat de dichter samenwoonde met
een ‘rijderes’ van circus Carré. Kloos en Jeanne woonden in één huis met Jacqueline
Reyneke van Stuwe en alledrie schrijven ze het ene boek na het andere. De twee
zussen beijveren zich daarnaast Willem de Nobelprijs voor literatuur te doen krijgen.
Tevergeefs. Maar een biografie is toch niet te veel gevraagd...
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[Nummer 7]
Redactioneel
Nog niet eens zo heel lang geleden konden de opleidingen Nederlands de toestroom
van studenten nauwelijks aan. Als eerstejaarsstudent deelde je de collegebaruken
met tweehonderd anderen. Dat is een jaar of tien terug drastisch veranderd. Andere
studies werden hip of hadden de schijn van nuttigheid - geschiedenis,
bedrijfscommunicatie, Japans - en van lieverlee kwamen er niet alleen minder
neerlandici maar daalde hun aanzien ook nog eens. Onlangs las ik over een succesvolle
neerlandicus die eerst een jaar de heao had gevolgd. Zijn vader was tegen de overstap
van zijn zoon: ‘Hij ging ineens Nederlandse letteren doen, nou, wij stonden niet te
juichen, dat is toch geen vak van de toekomst.’ Het is met deze student, Bastiaan
Geleijnse, wel goed gekomen. Samen met John Reid en Jean Marc van Tol (‘Hij
deed Middelnederlands, dan bén je al een beetje raar’, zei een vriend over Van Tol)
krijgt hij een dezer dagen de Stripschapprijs voor Fokke en Sukke.
Nederlands is typisch zo'n studie waaraan het nut niet direct valt af te zien. Het
bedrijfsleven staat vast ook niet te trappelen om opleidingen Nederlands te steunen.
In de ‘kenniseconomie’ van Balkenende moeten neerlandici zich vermommen als
taaladviseur of communicatiespecialist om, letterlijk, op krediet te mogen rekenen.
Maar ondertussen groeit hier en daar het aantal studenten weer. Zij hebben in de
gaten dat de waarde van kennis niet in geld valt uit te drukken.
Johan Oosterman
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[Nieuws]

Boekhandel Praamstra, Deventer

Boekhandelsonderzoek brengt pennen in beweging
In april van dit jaar startte Literatuur een onderzoek bij Nederlandse boekhandels.
Onze beoordeling richtte zich op het assortiment aan Nederlandse literatuur, en verder
op aspecten als inrichting en service. Publicatie van de eerste resultaten in Literatuur
4/5 en op internet leverde ons veel positieve reacties van boekenkopers en -verkopers
op, tips voor te bezoeken winkels, maar ook kritiek. Twee van de boekhandels die
wij bezochten, herkenden zich niet in onze beoordeling. Personeel van het Martyrium
aan de Amsterdamse Van Baerlestraat kon een substantieel aantal van de boeken die
wij er in april niet aantroffen, zelf begin juli wél lokaliseren, terwijl er bij boekhandel
Gillissen aan de Rijksstraatweg te Haarlem onder meer aanstoot werd genomen aan
de gepeperde taal waarin de beoordeling was geformuleerd.
Een van onze lezers vond het onderzoek totaal overbodig: wie van lezen houdt,
weet toch zelf wel een goede boekhandel te vinden? Toch blijft Literatuur
nieuwsgierig. Met een regelmatig geactualiseerde onderzoekslijst blijven we nog tot
de zomer bij boekwinkels binnenwandelen. En daarbij proberen we een doorsnee
van de boekhandels in Nederland te treffen. Verschil mag, en zal er dan ook altijd
zijn. In een academische boekhandel verwachten we iets anders dan bij de plaatselijke
Bruna. In het eerste geval worden we wel eens teleurgesteld: bijvoorbeeld die keer,
dat we bij het plaatsen van een bestelling niet werden geattendeerd op de spoedige
verschijning van een nieuwe en goedkopere editie van het gevraagde werk. In
sommige kleinere winkels maakt de deskundigheid van het personeel het beperkte
assortiment juist ruimschoots goed. Laat deze test dan ook vooral een aansporing
zijn om scherp te blijven.
Een overzicht van de beoordeelde boekhandels en de klachtencorrespondentie
(waaronder de reactie van boekhandel Gillissen te Haarlem) staat op
www.literatuuronline.nl
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Wereldwijde neerlandistiek in Groningen
Denkend aan Holland / zie ik brede rivieren / traag door oneindig / laagland gaan.
Een licht accent hier en daar verried soms de afkomst van de neerlandici die op 24
augustus op weg naar de opening van het vijftiende Colloquium Neerlandicum voor
een cameraploeg van het NOS-journaal Marsman citeerden.
Driehonderd docenten aan meer dan honderd binnen- en buitenlandse universiteiten
bezoehten de conferentie die doorde Internationale Vereniging voor Neerlandistiek
(IVN) elke drie jaar wordt georganiseerd om neerlandici vanuit de hele wereld te laten
praten over de beoefening van hun vak. In 2006 is het volgende IVN-colloquium. De
vakgenoten kunnen elkaar dan in Gent treffen, zo werd op de zesdaagse conferentie
in Groningen bekendgemaakt.
Naast de vele lezingen trokken enkele workshops veel belangstelling. Daarin
konden de docenten experimenteren met nieuw digitaal lesmateriaal en een taaltoets
via internet. Deelnemers waren ook enthousiast over de inbedding van cultuur en
architectuur in het programma, met een openingsbijeenkomst in het hoofdkantoor
van de Gasunie en een slotzitting in het Groninger Museum. De slotlezing over
nederpop door Jan van der Plas was zo'n succes, dat de popjournalist met enkele
buitenlandse boekingen op zak huiswaarts keerde.
[De DBNL is niet gemachtigd een illustratie uit het origineel hier weer te geven]
Cees Nooteboom, foto: Klaas Koppe

Verzameld werk Nooteboom in het Duits uitgegeven
De Duitse uitgeverij Suhrkamp brengt tussen oktober 2003 en december 2004 de
Gesammelte Werke van Cees Nooteboom in acht banden uit. Omdat de schrijver dit
jaar zijn zeventigste verjaardag vierde, verschijnen nog deze maand de eerste drie
banden met gedichten, romans en verhalen. De reisverhalen en feuilletons verschijnen
in de loop van 2004.
Meer dan in Nederland wordt Nooteboom door de Duitse critici tot de groten in
de hedendaagse literatuur gerekend. Hij is de meest gewaardeerde Nederlandse
schrijver in Duitsland, waar hij Harry Mulisch in populariteit verslaat. Bij zijn
Amsterdamse uitgeverij Atlas bestaan nog geen plannen voor een verzameld werk.
Dat het Nootebooms zeventigste geboortejaar is, wordt wel gevierd met een speciale
uitgave van Allerzielen en De omweg naar Santiago.
Maar Nederlandstalige fans kunnen ook aan het initiatief van de Duitsers plezier
beleven. Zijn gedichten, een minder bekend deel van zijn oeuvre dat niettemin door
Nooteboom zelf ‘de kern van mijn schrijverschap’ is genoemd, worden in de
Gesammelte Werke namejijk tweetalig afgedrukt. Dit deel bevat veel teksten die in
Nederland nog helemaal niet zijn gepubliceerd, zo meldt Suhrkamp trots.
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Den Haag verwelkomt verloren festival
Na een Amsterdams intermezzo is het literatuur- en muziekfestival Crossing Border
van 12 tot en met 16 november weer terug in Den Haag. Drie jaar geleden vertrok
het festival nadat de directie zich door de gemeenteraad tegengewerkt voelde.
Amsterdam was ook niet alles, zo bleek al toen festivaldirecteur Louis Behre direct
na de vorige editie aankondigde weer terug te keren naar Den Haag, waar het festival
in 1992 was begonnen. Inmiddels hadden de Haagse gemeente en het Rijk er samen
dan ook een half miljoen euro aan subsidie voor over.
Tegelijk met de terugkeer naar Den Haag zal de literatuur opnieuw een meer
prominente plaats op het festival krijgen, zo meldt de organisatie. Overdag staan Jan
Wolkers, A.F.Th. en Thomas Rosenboom geprogrammeerd, terwijl in het
avondprogramma een stoet binnen- en buitenlandse, jonge en oudere schrijvers
langskomen.

De Koninklijke Schouwburg, één van de nieuwe festivallocaties

Het meest opvallende aan de programmering is echter, dat het aantal festivallocaties
veel kleiner is dan in voorgaande jaren. Het hele avondprogramma vindt op woensdag,
donderdag en vrijdag plaats in de Koninklijke Schouwburg en op zaterdag en zondag
in de Grote Kerk. Door de optredens op één plek te concentreren hoopt organisator
Louis Behre dat de literaire onderdelen vanzelf meer in het oog springen. De laatste
jaren kreeg het publiek dat vooral bandjes bezocht, steeds meer de overhand. Door
hetzelfde aantal acts te verspreiden over vijf dagen in plaats van twee of drie, moet
het festival ook ‘minder hectisch’ zijn dan in de vorige jaren wel eens het geval was.
VOOR DE PROGRAMMERING VAN HET FESTIVAL ZIE WWW.CROSSINGBORDER.NL

Wie zorgt voor Klaasje Zevenster?
De televisiebewerking van De lotgevallen van Klaasje Zevenster van Jacob van
Lennep gaat voorlopig niet door. De TROS schreef er vorig jaar nog een
scenariowedstrijd voor uit, die werd gewonnen door Hugo Heinen, auteur van bekende
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series als Pleidooi en Oud geld. De jury, met onder anderen negentiende-eeuwkenner
Marita Mathijsen, koos hem op basis van een synopsis die hij anoniem instuurde.
Maar aan het definitieve scenario zal Heinen nog niet beginnen, want de omroep
mist het budget om het project te realiseren. Jammer, want de Nederlandse televisie
kan zo'n serie goed gebruiken, vindt Hugo Heinen. ‘Neem een voorbeeld aan
Engeland, waar ze voortdurend negentiende-eeuws drama programmeren: Charles
Dickens, Anthony Trollope. Het lijkt wel of men dat hier niet goed durft.’
In de roman uit 1865 wordt Klaasje als vondeling ‘geadopteerd’ door een paar
Leidse studenten. Zij brengen haar onder bij een min en sturen haar later naar een
internaat, zodat ze zich kan redden in de betere kringen. Toch zal ze daar vanwege
haar afkomst nooit geaccepteerd worden. Naarmate de studentenvrienden de
carrièreladder verder bestijgen, zijn er steeds meer die Klaasje uit het oog verliezen.
Ongeluk, misverstand en intrige leiden ertoe, dat Klaasje uiteindelijk door een van
haar ‘pleegvaders’ in een bordeel wordt aangetroffen.
Superieur drama, oordeelde de vice-voorzitter van het TROS-bestuur Michiel
Eijkman. Hij was het, die met het voorstel kwam om weer eens historisch drama op
de televisie te brengen, en zag wel brood in een bewerking van Van Lenneps
zedenroman. Maar ja: dat was voordat Balkenende met zijn Zeeuwse normen en
waarden - ons benn' zuunig - bij de publieke omroep aanklopte.
De scenarioprijsvraag kostte op zichzelf al zo'n 60.000 euro. Toch is dat maar een
fractie van de geraamde productiekosten, die volgens Ted Mooren, hoofd drama bij
de TROS, enkele miljoenen zullen bedragen. Voor 2004 is aan de publieke omroep
als geheel een bezuiniging van 40 miljoen euro opgelegd, en dat bedrag stijgt elk
jaar met nog eens 10 miljoen. Een prestigieuze dramaserie is dan snel geschrapt.
Maar misschien voelt omroepvoorzitter Van Doodewaerd zich nog persoonlijk
geroepen ervoor te zorgen dat Klaasje goed terechtkomt?
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Vergeten en hervonden Gerusalemme liberata in het Nederlands
Gerusalemme liberata voor het eerst in een rijmende Nederlandse vertaling, juichte
NRC Handelsblad. Maar is Tasso's meesterwerk onbekend in onze taal? Over een
veelvertaald meesterwerk dat vergeten raakte.
JOHAN OOSTERMAN

Toen onlangs Jeruzalem bevrijd, de vertaling door Frans van Dooren van Torquato
Tasso's Gerusalemme liberata, werd besproken in NRC Handelsblad, schreef de
recensent dat nu eindelijk, meer dan vier eeuwen na het schrijven van dit meesterwerk,
Tasso's

Onder, links: Een hemelse schare komt de kruisvaarders te hulp en jaagt de Turken op de vlucht.
Prent van Giambattista Piazetta
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Onder, rechts: Clorinda, dodelijk verwond door Tancredi die haar niet herkende, vraagt om te worden
gedoopt. Prent van Giambattista Piazetta

kruisvaartepos in het Nederlands vertaald was. Wel wees hij nog op Vondels vrijwel
volledige prozavertaling, maar dat was geen ‘vormvaste’ vertaling en ze telde dus
niet echt mee (nota bene: Frans van Dooren, de vertaler, wijst in zijn voorwoord op
het bestaan van ten minste vijf Nederlandse vertalingen).
Torquato Tasso (1544-1595), een van de grote Italiaanse renaissancedichters,
voltooide Gerusalemme liberata in 1575. Het is een omvangrijk epos in twintig
zangen van elk ongeveer honderd achtregelige strofen. De historische eerste kruistocht,
onder leiding van Godfried van Bouillon, leverde Tasso het materiaal voor een
meeslepend gedicht over krijgshaftige helden die, geheel in de geest van de
Contrareformatie, het ware geloof verbreiden (en die tussen de bedrijven door vaak
ten prooi vallen aan de liefde). Al direct bij het verschijnen was Tasso's epos vermaard
en al gauw werd het vertaald. Ook in het Nederlands.
Vondel werkte in de eerste decennia van de zeventiende eeuw aan zijn vertaling
en was daarmee de eerste die dit omvangrijke epos van Tasso in het Nederlands
omzette. Maar hij liet het nooit in druk verschijnen
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(en nog steeds bestaat er geen integrale uitgave van): het manuscript bleef liggen tot
na zijn dood en kwam uiteindelijk in de bibliotheek van Sint-Petersburg terecht.
Vondel heeft de prozavertaling gezien als voorbereiding op een groter werk, zoals
hij ook andere vertalingen zag. Zo vertaalde hij het werk van Ovidius en Vergilius
aanvankelijk haast woord voor woord in proza om er vervolgens een rijmende versie
van te maken. En die achtte hij geschikt voor de drukpers. Met zijn Tasso-vertaling
is het anders gelopen. Toch bleven Nederlandse lezers niet verstoken van het
heldendicht over de bevrijding van Jeruzalem. Nog tijdens Vondels leven zetten
zeker drie anderen zich aan de vertaling. En ook daarna bleven vertalingen
verschijnen.

Vertaling Ten Kate
Waar Gij, o Heer! Uw heilig offerbloed
Op aarde plengde uit doodelijke wonden,
Daar smelt ik niet, met overkropt gemoed,
In tranen weg bij d'aanblik mijner zonden?
Mijn koude ziel! stroomt ge in geen dubblen vloed
Ten oogen uit, in 't brandend vocht verslonden?
Mijn harde ziel! vergaat ge niet van pijn?
Wie thands niet weent, zijn wee zal eeuwig zijn!...

Vertaling Van Dooren
O Heer, waar eens de druppels van uw bloed
hun droeve spoor op aarde achterlieten,
moet ik niet daar met een bedrukt gemoed
de stromen van mijn droefenis vergieten?
O hart van ijs, waarom laat jij geen vloed
van warme tranen uit mijn ogen schieten?
Ach, wie op zo'n moment niet bitter schreit,
verdient te schreien tot in eeuwigheid!

Siet hier een vaers
Maria Tesselschade Roemer Visscher, muze van vele dichters en geleerden in het
begin van de zeventiende eeuw (waaronder ook Vondel) heeft jarenlang gewerkt aan
een vertaling van Gerusalemme liberata. In 1644 schrijft ze aan Barlaeus ‘ick was
in het uyt schryven van myn Tasso, en siet hier een vaers’, waarna ze een strofe
citeert die het moment beschrijft waarop de kruisvaarders, aangekomen bij Jeruzalem,
hun schoeisel uittrekken en in tranen de stad zien waar Christus' bloed vloeide:
Wye ist, daer ghy o Godt met duysent beecken bloedich
Het aerdryyck liet besproeyt, die niet ten minsten souw
Om zulcken wrang gedacht uyt storten gans wemoedich
Maer twee fonteynen van een bitter klachten dauw.
Ghy myn bevroosen Herdt, waerom door d'oogen heenen
En druppelt ghy niet aff Heel tot een traenen vloet
Ghy myn verherde Hert, breeckt en wildt u niet ontsteenen,
Waert dat ghy altyt weent, soo ghy't nu niet en doet.
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Het zijn de enige verzen die van deze vertaling resteren. In datzelfde jaar 1644
verscheen voor het eerst een Nederlandse vertaling in druk, al was het slechts een
van de twintig canto's: Vierde gezangh van Ierusalems verlossinge, vertaald door
Olivier van Tempel. De ondertitel maakt duidelijk waarover het in dit gedeelte gaat:
‘waer in der vrouwen listigheydt door haere vleyeryen wert afgebeelt’. Opvallend
genoeg was het precies dit vierde gezang dat Vondel in zijn vertaling heeft
overgeslagen.
Veertien jaar later, in 1658, verschijnt de eerste volledige vertaling in het
Nederlands, een prozavertaling door Joan Dullaart, broer van de veel bekendere
Heiman Dullaart, die in een lofdicht de vertaling van zijn oudere broer aanprijst.
Dullaart (de vertaler) neemt in zijn voorwoord alvast de critici - ‘neuswijze
letterzifters’ - onder vuur. Hoe zijn vertaling in 1658 werd onthaald, is onbekend.
Maar twee eeuwen later heeft de vaak malicieuze Witsen Geysbeek,

Torquato Tasso in Jeruzalem Verlost door J.J.L. ten Kate. Uitgave A.C. Kruseman. Haarlem, 1854

er weinig goede woorden voor over: ‘slecht durven wij noemen 's mans prozavertaling
van Tasso's Verlost Jeruzalem.’

Enkeltje vergetelheid
Na het verschijnen van Dullaarts vertaling is het 130 jaar stil rond Tasso's epos. De
Verlichting voelt klaarblijkelijk weinig verwantschap met dit militante christelijke
heldenverhaal. Maar als de Verlichting ten einde loopt en de Romantiek zich
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aankondigt, is Tasso terug op het Nederlandse toneel. J. Nomsz (1738-1803), gevierd
en zeer
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Godfried van Bouillon (links), tijdens de verovering van Jeruzalem, eerste kruistocht. Miniatuur uit
hs. KA XX van de KB in Den Haag (f. 253v)

productief toneelschrijver, vertaalt het werk wanneer het hem minder goed gaat. Zijn
roem is tanende en zijn vermogen geslonken. Zijn Jeruzalem verlost (1789), vertaald
naar het Frans, omvat slechts vijf zangen: de uitgever durft een omvangrijker boek
niet aan. Dat het toch wordt gewaardeerd, blijkt uit het verschijnen in 1800 van een
tweede druk. Inmiddels is Nomsz' naam goeddeels uit de literatuurgeschiedenis
verdwenen. Een van de weinige publicaties die de laatste decennia aan hem gewijd
zijn, heet veelzeggend: ‘enkeltje vergetelheid’.
Na Nomsz volgen in 1834 Graadt Jonckers (die het volledige epos vertaalt) en in
1845 A. Oudeman (die slechts een episode heeft omgezet). En dan verschijnt bij
uitgever A.C. Kruseman in de reeks Buitenlandsche Klassieken in 1852-1856
Jeruzalem Verlost, de vertaling van J.J.L. ten Kate, meest productieve van alle
dominee-dichters uit de negentiende eeuw. Alleen al de lijst met grote vertalingen
van zijn hand is indrukwekkend: Goethes Faust, toneel van Shakespeare, Fabels van
La Fontaine, De hel van Dante. Ten Kates vertaling werd ronkend onthaald in De
Gids: ‘Het meesterstuk van Torquato Tasso [...] is meesterlijk door Ten Kate vertolkt,
die in dezen arbeid een nieuw bewijs geeft van zijne heerschappij over zijne taal en
poëtische vorm.’ Dat meesterschap werd jaren later ironisch bezongen door Frederik
van Eeden (onder het pseudoniem Cornelis Paradijs): ‘Zing dartel, speels of vroom
van zinnen/ Op kerken, vorsten of vorstinnen,/ Wij minnen alles wat gij doet:/ Want
wat Ten Kate schrijft is goed!/ Zing, J.J.L. ten Kate,/ Ten aller vromen bate!’ Maar
lang voor Van Eeden deze woorden schreef is Jeruzalem Verlost ten minste driemaal
herdrukt, voor het laatst in 1870 (in linnen gebonden kost deze uitgave f 2,50). Kort
daarvoor, in 1869, verschijnt nog eenmaal een nieuwe vertaling, nu door J. van
Egmond jr., gebaseerd op het Hoogduitsch: 's Verlost Jeruzalem in een verhaal
gebracht. Het boekje (dat ik trouwens tot op heden in geen enkele collectie heb
kunnen traceren) bevat ‘4 plaatjes in chromolithographie’ en kost, in linnen band, f
1,90. Het is het slotakkoord. En dan zwijgt Tasso (opnieuw!) voor ruim 130 jaar.
Een paar jaar voor Tasso uit de gratie raakt, verschijnt de eerste Nederlandse
vertaling van Dantes Goddelijke komedie. Terwijl Gerusalemme liberata, dat verheven
epos over verheven helden, keer op keer vertaald werd, keek geen vertaler om naar
Dantes meesterwerk. Alleen wat fragmenten werden vertaald aan het begin van de
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negentiende eeuw. Maar vanaf 1863, toen de vertaling van A.S. Kok verscheen gevolgd door die van Hacke van Mijnden - is Dante onder vertalers even geliefd als
Tasso dat in de eeuwen daarvoor was. Het roept interessante vragen op over de
geschiedenis van het vertalen.
Frans van Dooren heeft nu de draad hernomen - en na Ten Kate is hij de tweede die
zowel Dante als Tasso vertaalde. Zijn Jeruzalem bevrijd is de zevende volledige
vertaling van Gerusalemme liberata, en nu in een tijd waarin het christelijke
heldendom van de kruisvaarders weinigen nog iets te zeggen heeft. We voelen ons
eerder wat ongemakkelijk bij de inhoud van dit anti-Saraceense epos. Wij lezen het
werk in elk geval niet, zoals Ten Kate cum suis, om ons te laten aanvuren door de
strijders voor het ware geloof. Voor ons is Tasso's epos in de eerste plaats een literair
kunstwerk, misschien omwille van zichzelf te genieten, en zeker de moeite waard
als belangrijke inspiratiebron van schrijvers, schilders, componisten. In musea,
concertzalen en operahuizen is Tasso's invloed onontkoombaar. Wie nu wil lezen
waar het allemaal vandaan komt, kan de tekst eindelijk weer in het Nederlands tot
zich nemen. Al is ook de vertaling van Ten Kate, antiquarisch, nog vrij makkelijk
verkrijgbaar.
TORQUATO TASSO, JERUZALEM BEVRIJO, VERTAALD DOOR FRANS VAN DOOREN, IS
VERSCHENEN BIJ ATHENAEUM - POLAK & VAN GENNEP TE AMSTERDAM EN KOST €

55, -.
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Constantijn Huygens Instituut laat problemen nog niet achter zich
Na het turbulente jaar 2002 lijkt het Constantijn Huygens Instituut (CHI) voorlopig
nog niet in rustiger vaarwater te komen. De beoogde nieuwe directeur Frank Willaert
trok zich half augustus terug vanwege de slechte financiële situatie waarin het instituut
blijkt te verkeren.
SASJA KOETSIER

Het is niet overdreven te stellen dat op het Haagse instituut voor tekstedities en
intellectuele geschiedenis met de kandidatuur van Frank Willaert de hoop herleefde
dat het kwade tij van de afgelopen jaren kon worden gekeerd. Maar gezien de huidige
situatie zou er wel eens behoefte kunnen zijn aan een heel ander soort leiding. Volgens
waarnemend directeur Henk Braakhuis was hij ‘een uitstekende kandidaat’, niet
alleen voor het instituut, maar ook voor de KNAW (Koninklijke Nederlandse Akademie
van Wetenschappen, red.). Uitstekend, en ook: de enige kandidaat. Jammer genoeg
zou er gezien de huidige situatie wel eens behoefte kunnen zijn aan een heel ander
soort leiding, en zoekt men liever organisatie-advies dan wetenschappelijke visie.
Dat is ook de vraag waarover een speciale commissie zich momenteel buigt.
Intussen moet het CHI het al een dikke anderhalf jaar zonder volwaardige directie
stellen. Op 1 februari 2002 werd de toenmalige directeur Dick van Vliet op non-actief
gesteld ‘omdat er sprake was van een onwerkbare situatie die geen basis meer bood
voor een herstel van vertrouwen tussen personeel en directeur’, zo meldt het
jaarverslag van het instituut. Vier maanden later nam Van Vliet ontslag. Inmiddels
was Henk Braakhuis tot waarnemend directeur benoemd, een wetenschapper ‘van
buiten’ die goede banden met het instituut onderhield.
Frank Willaert, sinds 1984 hoogleraar oudere Nederlandse letterkunde aan de
Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius Antwerpen (UFSIA), werd eind 2002 voor de
opvolging van Van Vliet benaderd. Willaert verwachtte in deze functie meer tijd te
krijgen om zich met onderzoek bezig te houden. ‘In mijn gesprekken met de
sollicitatiecommissie heb ik dat ook als voorwaarde gesteld’, zegt Willaert. Maar in
april van dit jaar kwamen er ineens verontrustende cijfers op tafel, die vroegen om
strategische besluiten. Frank Willaert: ‘Daarmee werd de inhoud van de
directeursfunctie opeens heel anders. Het zwaartepunt ligt nu bij reflectie op de
strategie van het instituut. Ik sluit niet uit dat ingrijpende koerswijzigingen
noodzakelijk blijken. Daar wil ik niet voor tekenen.’
Voor Willaert, die naar eigen zeggen in de loop van de procedure zeer veel
waardering voor het CHI kreeg, was het een moeilijke beslissing. ‘Maar ik zou met
zo'n zware managementtaak niet eens kunnen voldoen aan de overeenkomsten die
ik elders ben aangegaan’, zegt hij. Eind volgend jaar moet zijn editie van de Strofische
gedichten van Hadewijch verschijnen.
Bovendien twijfelt Willaert aan de mogelijkheden voor het CHI in de toekomst.
‘De prognoses voor de volgende jaren bieden geen zicht op beterschap. Mij werd
duidelijk dat de functies van vertrekkende wetenschappers voorlopig niet opnieuw
zouden worden vervuld. Op de lange termijn kan dat een verlies van vier of vijf
formatieplaatsen op twintig betekenen.’
Waarom de financiële problemen van het instituut pas in zo'n laat stadium aan het
licht zijn gekomen, blijft onduidelijk. Volgens Braakhuis heeft het iets te maken met
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de toepassing van nieuwe boekhoudregels. Frank Willaert meent dat de cijfers voor
alle betrokken als een verrassing kwamen: ‘In de jaarverslagen van voorgaande jaren
kwam de financiële positie van het CHI niet als heel goed naar voren, maar ze was
toch ook niet slecht te noemen. Daarmee vergeleken waren de nieuwe cijfers echt
schokkend.’
Een van de mogelijke strategieën voor

het CHI die de overkoepelende KNAW wil laten onderzoeken, is een vergaande
samenwerking met andere KNAW-instituten op het gebied van taal, cultuur en
literatuur. De commissie die momenteel aan het werk is, bekijkt welke gevolgen de
huidige situatie heeft voor de nieuw op te stellen profielschets voor de
directievacature. Helaas zal ‘wetenschappelijke ambitie’ in dat profiel niet bovenaan
staan.
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Normen, waarden, wereldliteratuur Twee critici over de canon
Cor Vos
Jonathan Swift schreef ooit: ‘When a true genius appears in the world, you may know
him by this sign, that the dunces are all in confederacy against him.’ John Kennedy
Toole ontleende hieraan de titel van zijn meesterwerk A confederacy of dunces, dat
een aanklacht is tegen de uitwassen van het moderne leven in de vorm van een grootse
tragikomedie. Maar Toole heeft de publicatie van zijn magnum opus nooit
meegemaakt. Niemand, maar dan ook werkelijk niemand wilde het uitgeven, en hij
benam zichzelf op 32-jarige leeftijd het leven. Het mag een wonder heten dat zijn
volhardende moeder de schrijver Walker Percy zover kreeg dat hij dit pak van
Sjaalman las en op waarde schatte. Het relaas van Ignatius Reilly, een Don Quichot
van onze tijd, verscheen ten slotte in 1980. Een meer recente aanwinst in ons
pandemonium van belangrijkste schrijvers uit de vorige eeuw is de Hongaarse balling
Sándor Márai. Deze wees het communisme af en verliet zijn geboorteland, waar zijn
werk dan ook verboden werd door, laten we zeggen, een confederacy of communist
dunces. Zijn boeken verschenen vrijwel onopgemerkt in het buitenland en Márai
pleegde in 1989 zelfmoord. Vier jaar geleden werd hij evenwel ineens herontdekt.
Toole en Márai, twee grote schrijvers, beiden slachtoffer van de normen en waarden
van hun tijd. Wat kunnen we nog meer zeggen over de relatie tussen die ‘normen en
waarden’ en de constant veranderende canon van de wereldliteratuur? Twee critici
komen hier aan het woord. Pieter Steinz schreef voor het NRC Handelsblad de serie
‘Wereldliteratuur in 52 weekends’, een literaire stoomcursus, geïllustreerd met
fictieschema's, waarin de invloed van het ene literaire werk op het andere te volgen
was. In oktober van dit jaar zal deze leesgids in boekvorm verschijnen onder de titel
Lezen & cetera. Willem Kuipers was jarenlang criticus bij de Volkskrant. In 1997
publiceerde hij ISBN van de wereldliteratuur, volgens het voorwoord ‘uitsluitend
gewijd aan literair proza dat vast en zeker ook over honderd jaar nog tegen de
grilligheden van de tijd bestand zal zijn’. Begin volgend jaar zal Kuipers' eigen
bijdrage aan de literatuur, zijn debuutroman De werkplaats, bij uitgeverij Cossee
verschijnen.

Pieter Steinz, foto: Carla Schoo

Steinz
‘Een canon wordt gevormd door de normen en waarden in een samenleving. In China,
Afrika of de Arabische wereld hebben ze een totaal andere literaire canon dan in
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West-Europa en Amerika. Wie heeft er hier gehoord van Mathnawi van Jalalal-Din
Rumi uit Iran of Het seizoen van de migratie naar het noorden van de Soedanees
Tayeb Salih? Toch stonden ze beide op een top-honderd van fictiewerken die ter
gelegenheid van het nieuwe millennium werd samengesteld door honderd schrijvers
uit vijftig verschillende landen - naast Decamerone en Ulysses.’
‘Waarden - de dingen die mensen waardevol vinden - verschillen van cultuur tot
cultuur. Normen - wat mensen normaal vinden - ook, maar die zijn veel sterker
afhankelijk van het verloop van de tijd. Wat vijftig jaar geleden tot de canon behoorde,
kan er vandaag uit verdwenen zijn en omgekeerd. De literatuurkritiek van de Tweede
Feministische Golf heeft er in de jaren zeventig voor gezorgd dat talloze geheel of
vergeten schrijfsters doorgedrongen zijn tot de canon, van Aphra Behn met Oroonoko
tot Zora Neale Hurston met Their Eyes Were Watching God. Gelukkig maar, anders
zouden we nooit meer hebben gehoord van een briljante novelle als The Awakening
van Kate Chopin. Over twintig jaar zal een aantal van de destijds met veel geweld
gecanoniseerde boeken weer uit de canon gevallen zijn, en vast niet ten onrechte.
Niet alleen de emancipatie van vrouwen en minderheidsgroepen heeft haar weerslag
op canonvorming, maar ook het minder krampachtig vasthouden aan de scheiding
tussen “hoge” en populaire cultuur, en de steeds vrijer wordende houding tegenover
seks en geweld. Lady Chatterley's Lover, Lolita en American Psycho konden pas
goed en wel tot de canon doordringen toen de verzamelde critici “onzedelijkheid”
niet langer als diskwalificerend criterium hanteerden.’
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Kuipers
‘Normen. Waarden. Canonisering. Wereldliteratuur. Elk van die woorden trekt een
duizendtal boekenkasten open, waarin de werken van honderden denkers staan te
vergelen. Het woord “wereldliteratuur” is in elk geval, zoals je weet, afkomstig van
de weergaloos grote schrijver, dichter en denker Goetbe, die zich het woord ten
overstaan van zijn meewandelende bandrecorder Eckermann liet ontvallen, met deze
boodschap: “De tijd van nationale literaturen is voorbij.” Elke lezer krijgt in de
toekomst steeds meer met boeken uit andere landen en culturen te maken, wat de
oude bard goed heeft voorzien.’
‘In beginsel ontstaat de canon doordat meer lezers in hun waardeoordeel over een
bepaald literair kunstwerk overeenstemmen. Maar de praktijk, net als in de geldhandel,
is veel ingewikkelder. Niet alleen individuen, maar ook allerlei instituties, zoals de
uitgeverij, de kritiek, de Grote Prijzen bepalen mede wat de canon is. In onze tijd is
het een bijna niet meer te volgen spel geworden - net als in de geldhandel - waaruit
voortdurend nieuwe namen en titels voortkomen. De canon staat daardoor niet alleen
ter discussie, hij is ook volop in beweging. Wat veel te weinig gebeurt is het in onze
literatuurgeschiedenis integreren van de boeken uit de wereldliteratuur, die of we
het nu willen of niet, geheel overeenkomstig de profetie van Goethe, de enige literaire
werkelijkheid is geworden, met alle problemen van dien, want hoe beoordeel je
boeken uit een cultuur die je vreemd is, en waarvan je de taal niet kent? Een enorm
terrein van onderzoek dient zich aan, maar wij doen, geheel overeenkomstig de
tijdgeest, niets of hooguit het weinige wat nodig is om ons baantje binnen de
vaderlandse al of niet universitaire bureaucratie te behouden. Visie, mijne dames en
heren. Visie. Die biedt de grote literatuur. Die zouden ook de door de overheid
bezoldigde onderzoekers aan de dag moeten leggen. Er zou al veel gewonnen
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Uit: Lezen & cetera, Pieter Steinz

zijn als onze neerlandici en andere taal- en letterkundigen zouden beginnen met - op
een enkel meesterwerk na - alle secundaire literatuur weg te flikkeren en weer eens
de boeken gingen lezen waar het om gaat, de vele waardevolle boeken die heden ten
dage de wereldliteratuur uitmaken. Elke dag. Nieuwsgierig. Begerig. Met geen ander
doel dan de ooit zo bewonderde “belezenheid” weer tot een vat van literaire kennis
te maken en mede daardoor een eigen kritisch inzicht te verwerven in al die
godvergeten schoonheid die nu bijna niemand meer onder ogen komt, blindgemaakt
als we worden door de bekrompen bedienaren van de massamedia en de cynische
leiders van het grootuitgeversbedrijf.’
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Uitgeverij
Nieuws!
Bij mij in de straat zit een filiaal van de Rabobank, waar pakweg 35 mensen werken.
Laatst namen daar twee mensen ontslag om bij een andere bank te gaan werken. Tja,
dat zijn dingen die gebeuren. We zouden raar opkijken als het bericht van hun vertrek
de kolommen van het stadsblad haalde, laat staan als het in NRC Handelsblad kwam
te staan. Maar als de krant meldt dat twee redacteuren hun uitgeverij hebben verlaten
kijkt niemand raar op. Het stond in de Volkskrant en in NRC Handelsblad, medio
augustus, en het bericht is vergelijkbaar met dat van de bankmedewerkers: uitgeverij
Prometheus, waar misschien 20 mensen werken, en die onderdeel is van het veel
grotere PCM-concern, zag twee mensen vertrekken naar een andere uitgeverij, namelijk
Contact, dat deel uitmaakt van het Veen Bosch & Keuning concern. Zelfs hun namen
stonden erbij - voor wie het bericht gemist heeft: Josje Kraamer en Bertram Mourits.
Waarom plaatst een krant dit? Verwachten de kranten een Tilly Hermans - Part Two?
Hermans was immers ook redacteur bij een PCM-uitgeverij, en nam bij haar vertrek
een roedel schrijvers mee, wat haar oude werkgever natuurlijk niet leuk vond. Maar
de nu vertrekkende redacteuren starten geen nieuwe uitgeverij, en er zijn geen signalen
dat er Prometheus-auteurs met de twee meegaan, misschien een echtgeno(o)t(e) of
boezemvriend(in) uitgezonderd. Er zijn twee verklaringen voor het toch plaatsen van
dit bericht. De eerste is al eerder aangevoerd, toen de media verdacht enthousiast op
het vertrek van Tilly Hermans waren gedoken. Die verklaring luidt dat de landelijke
kranten, die op De Telegraaf na eigendom zijn van datzelfde PCM-concern, graag
kritische berichten plaatsen over het niet bijster geliefde moederbedrijf. Het bericht
over de overstap van de Prometheus-redacteuren past in het beeld van een
nietsontziend concern dat talenten wegpest. Dat in het bericht de naam van Mai
Spijkers opduikt - door auteurs geprezen, onder redacteuren gevreesd, spreekt
boekdelen. Je voelt inde berichtgeving de verwachting dat nu heel Prometheus gaat
kiepen. De tweede verklaring ligt meer in de sfeer van de heersende uitgeefcultuur.
Literatuur wordt steeds meer een spektakel, met glamour, grote prijzen, glossy
aanbiedingscatalogi, televisieshows, en ook met voorpaginanieuws. En met dito
redacteuren. De omslag kwam in 1991, toen een volkomen anonieme redacteur bij
zijn uitgeverij opstapte, omdat hij van het concern niet de vertrekkende directeur
mocht opvolgen. Hij nam een aantal loyale schrijvers mee, en vanaf dat moment kon
niemand meer om Emile Brugman heen. Hij begon een al snel succesvolle uitgeverij,
noemde die Atlas en werd de literaire hemel ingeprezen. Voor het eerst was voor de
buitenwereld zichtbaar geworden hoe ongelooflijk belangrijk een redacteur voor
‘zijn’ schrijvers is. Het is niet langer de uitgever, met zijn zwierig gestrikte lavallière,
zijn schandknaapjes of maîtresses, zijn dikke sigaren en drankgelag die met de eer
strijkt. De redacteur betreedt nu naast de echte sterren het Boekenbal, als regisseur
en mental coach waar hij vroeger slechts slippendrager was. En dat terwijl sinds de
jaren negentig in werkelijkheid de taak van de redacteur steeds minder inhoud krijgt.
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Tilly Hermans, foto: Bert Nienhuis

Het is een publiek geheim dat het lezen van de binnengekomen manuscripten, ook
van al gevestigde auteurs, vaak wordt uitbesteed aan een freelancer. De redacteur is
in feite een manager, een regelneef, een veredelde pr-man. Of dat voor de literatuur
goed of slecht is, valt niet zo eentwee-drie te zeggen, maar er is in elk geval één
lichtpuntje. Als het zo doorgaat kan het niet lang duren of de koningin verschijnt
weer op het Boekenbal. Nog meer voorpaginanieuws.
LISA KUITERT
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Caraïbische leesfanaten Literatuuronderwijs in Suriname, de
Nederlandse Antillen & Aruba
Fa yu e tron leisibakru (Sranan voor: hoe word je een leesfanaat?). Het is de titel
van een methode voor literatuuronderwijs in Suriname uit 1997. Onlangs verscheen
Kadans, voor het literatuuronderwijs op de Antillen. Er is volop aandacht voor de
literatuur in de Caraïben, in het jaar waarin ook Een geschiedenis van de Surinaamse
literatuur van Michiel van Kempen verscheen. Een overzicht.
JOOST MINNAARD

Met eigen stem uit 1989 was een tamelijk succesvol boek over literatuur in het
onderwijs op de Nederlandse Antillen. Het was, zou je kunnen zeggen, een
Antilliaanse variant van Lodewicks Literatuur Geschiedenis en Bloemlezing, jarenlang
het wat saaie standaardwerk over Nederlandse literatuur voor de middelbare school.
Met eigen stem had in elk geval aandacht voor de Caraïbische literatuur, en gaf dus
een eigen invulling van het literatuuronderwijs op Aruba en de Nederlandse Antillen.
Met de invoering van het studiehuis enkele jaren geleden, verdween deze methode
van de onderwijskaart. Eind vorig jaar verscheen op de Nederlandse Antillen een
opvolger, de literatuurmethode Kadans. Literaire ontwikkeling en literaire begrippen,
bedoeld voor de bovenbouw havo en VWO. Het boek is niet specifiek aan één taal
gebonden; het vindt in het onderwijs zijn plaats binnen het geintegreerd
literatuuronderwijs. Het is geen literatuurgeschiedenis: de literaire communicatie
staat centraal. Hoewel de teksten en fragmenten gekozen zijn uit de wereldliteratuur,
is het uitgangspunt de Antilliaanse en Caraïbische literatuur, zo geven de auteurs in
hun voorwoord aan. Ze hebben zich daarbij in hoge mate laten inspireren door een
voorbeeld uit Suriname.
Michiel van Kempen, de auteur van Een geschiedenis van de Surinaamse literatuur,
zegt over het Surinaamse onderwijs: ‘Toen ik in 1983 in Suriname begon te werken,
bestond er zo goed als niets wat de eigen Surinaamse literatuur tot uitgangspunt had.
Als leerkracht moest je - wilde je ten minste enigszins aandacht schenken aan de
regio - alles zelf gaan verzamelen. En ik was daarin niet de enige.’ Als er al gebruik
werd gemaakt van een methode dan was dat nogal eens Literaire Kunst van Lodewick.
In 1997 verscheen Fa yu e tron leisibakru, dat je zou kunnen typeren als een
combinatie van een literatuurgeschiedenis en een boek dat de literaire communicatie
tot uitgangspunt heeft. De methode geeft behoorlijk wat ruimte aan de persoonlijke
belevingsen ervaringswereld van de lezer, onder meer door te werken met leesdossiers.
Het is die methode die een voorbeeld is geweest voor de auteurs van Kadans.
Ook Van Kempens Een geschiedenis kan een rol spelen in het onderwijs. ‘Het is
niet zonder meer geschikt om in het voortgezet onderwijs te gebruiken’, aldus Van
Kempen, ‘maar het kan op de lerarenopleiding gebruikt worden als bronnenmateriaal.
Men zal de inhoud onderwiskundig moeten aanpassen voor het voortgezet onderwijs.’

Tevreden gebruikers
Fa yu e tron leisibakru bestaat alweer zo'n zes jaar. Er bestaat daarom met het
gebruiken ervan de nodige ervaring. Op de lerarenopleiding in Suriname was dat een
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reden om na te gaan of de methode voldoet. In Nederlands in Suriname (mei 2003),
het tijdschrift van de Surinaamse Vereniging van Neerlandici, schrijft Ton Wolf,
‘dat FL een geslaagde start heeft gemaakt als nieuwe, eigen literatuurmethode voor
het Surinaamse VOS [voortgezet onderwijs senioren, zeg maar de bovenbouw van
het havo en VWO, JM]. De doelen van de samenstellers zijn helder en als zodanig
overgekomen bij de gebruikers. De in het boek verwerkte didactiek en de gekozen
teksten en opdrachten sluiten goed aan op die doelen, waarvan leesplezier bij vele
leerlingen en oud-leerlingen inderdaad wordt bereikt.’ Wolf laat het niet bij conclusies;
hij doet ook een aantal aanbevelingen. Zo wordt het hoog tijd een eigen
literatuurmethode te ontwikkelen voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs
en de mulo. Op de genoemde lerarenopleiding is hiermee al een begin gemaakt, al
heeft dit nog geen concreet resultaat opgeleverd. In ieder geval verdient de
jeugdliteratuur een eigen plaats in zo'n methode.
Over het gebruik van Kadans valt nog niet zoveel te zeggen. Daarvoor is de
methode nog te nieuw. In elk geval is duidelijk dat ze zeer goed is ontvangen, en
ook op de Bovenwindse eilanden niet wordt gezien als een ‘metodo di Korsou
(=Curaçao)’. Toch neemt Curaçao in literair opzicht een prominente plaats in op de
Nederlandse Antillen, en dus in Kadans. Het is goed te bedenken dat de Nederlandse
Antillen en Aruba iets anders zijn dan een zestal Waddeneilanden in de tropen.
Curaçao is het grootste eiland en tevens het (bestuurs)centrum. Ook op literair gebied
zien we dit weerspiegeld. Maar ook Aruba komt in ruime mate aan bod, vooral op
het terrein van de poëzie.

Kompas op Nederland
De opzet waarbij de Caraïbische regio als uitgangspunt wordt genomen, voldoet en
wordt op adequate wijze vorm gegeven in
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de genoemde boeken. Maar beperkt dit uitgangspunt de leerlingen niet, temeer daar
een groot deel van hen voor een vervolgstudie naar elders (vooral Nederland) vertrekt?
Dit geldt in verhevigde mate als je de provocerende vraag van Aart G. Broek, kenner
bij uitstek van het gebied - Bestaat er wel zoiets als Caraïbische literatuur? ontkennend beantwoordt. In de genoemde methodes wordt het uitgangspunt dat de
Caraïbische literatuur centraal staat, en dus van belang wordt geacht, niet uitdrukkelijk
besproken.
Dergelijke overwegingen zijn misschien nog meer aan de orde bij een
literatuurgeschiedenis, zoals Een geschiedenis van de Surinaamse literatuur. Van
Kempen schrijft: ‘Om de Surinaamse literatuur zo goed mogelijk recht te doen,
probeer ik de Caraïbische regio tot uitgangspunt te nemen. Dat betekent dat de
Surinaamse literatuur centraal wordt gesteld en in een Caraïbisch kader is geplaatst,
en indien nodig in tweede instantie ook in relatie wordt gebracht tot literatuur van
elders. De westerse periodeconcepten voldoen zelden of nooit om de Surinaamse
literatuur adequaat te beschrijven. Nederland is zeer lang (en soms nog) het kompas
geweest dat de richting aangaf voor literatoren. Toch liepen bijvoorbeeld stijlperiodes
zelden parallel. Geprobeerd is hier de interne dynamiek van de Surinaamse letteren
te volgen en de eigen wetten van die letteren bloot te leggen.’
Van Kempen gaat ook in op het literatuuronderwijs in Suriname, en constateert
dat Fa yu e tron leisibakru op het zesjarige Vrije Atheneum nauwelijks wordt gebruikt.
Daar gebruikt men de losbladige methode Literatuur in facetten, ontworpen door de
docenten Godeke Donner, Sandra Niemeijer en Ton Wolf. De literatuur uit Suriname
en de eigen regio krijgt daarin slechts beperkt plaats. Niet verbazingwekkend: ‘Het
Vrije Atheneum is een particuliere school die een zo nauw mogelijke aansluiting bij
het Nederlandse onderwijs nastreeft, zodat een overstap door leerlingen eenvoudig
kan worden gemaakt’ aldus Van Kempen.
Hoe is het in dit opzicht gesteld met het literatuuronderwijs op de Nederlandse
Antillen en Aruba? De Caraïbisering staat er hoog in het vaandel, maar daarnaast is
er volop aandacht voor de Nederlandse literatuur. Dat was zeker het geval vóór
Kadans verscheen. In de praktijk bestond het onderwijs uit een combinatie van
Caraïbische en Nederlandse literatuur. Ook in Kadans komen Nederlandse
voorbeelden voor, meer dan het geval is in Fa yu e tron leisibakru. Bovendien hangt
de gerichtheid op Nederland natuurlijk ook af van de school en de achtergrond van
de leerlingen. En het belangrijkst is uiteraard de docent.
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Literatuuronderwijs dat zich eenzijdig richt op de Nederlandse literatuur bestaat niet
meer in de Caraïben. Dat zou ook niet meer kunnen. De schrijver Frank Martinus
Arion constateerde al in 1977, toen hij les gaf op de lerarenopleiding in Suriname:
‘Als je het waagt te zeggen dat er geen Surinaams werk op de literatuurlijst mag bij
het vak Nederlands, maken ze je het verwijt datje anti-Surinaams bent.’ Er bestaan
inmiddels goede methodes om de Caraïbische regio in het centrum te plaatsen. Maar
dat laat niet onverlet dat hier en daar om allerlei redenen ook de Nederlandse literatuur
nog aandacht krijgt. Dat past wel bij het karakter van het literatuuronderwijs: literatuur
laat zich immers niet indelen in vakjes en hokjes.
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Schrijver & straat

Onze vaderlandse auteurs gaven hun naam aan ontelbare straten in België en
Nederland. Literatuur speurt en keurt. Herkennen we de geest van de schrijver?
Aflevering 6: de Amersfoortse Van Marnixlaan.

Geloof en vaderland
De riante vooroorlogse woonwijk tegen de flank van de Amersfoortse berg ademt
op deze zomerse namiddag een kalme rust. De goed onderhouden voortuinen laten
geen spoor zien van de droogte van de afgelopen weken.
In deze straat vol gezonde en tamelijk welgestelde Hollandse gezinnen is het even
zoeken naar bewoners die Literatuur kunnen helpen bij het identificeren van de
‘Marnix’ die de straat zijn naam gaf. ‘Ik denk een schrijver,’ is de reactie van Mitzy,
die hier al dertig jaar woont. ‘Het zijn toch allemaal schrijvers in deze buurt?’
Het begint al met de voorspelbare verwarring over het woordje ‘van’ voor de naam
Marnix. En waarom deze schrijver niet net als alle andere in de wijk met de
achternaam wordt aangeduid...
Hoewel we Marnix van Sint Aldegonde meestal met zijn dubbele achternaam
noemen, luidt zijn volledige naam Filips van

Marnix van St. Aldegonde. Het gebruik van Marnix - eigenlijk het Franse marni als voornaam is van later datum. De Vlaming Jan-Albert Goris ontleende in het begin
van de twintigste eeuw het eerste deel van zijn auteursnaam Marnix Gijsen aan Filips
van Marnix.
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Een beetje zuur is het wel dat het werk waarmee de Vlaamse patriot Marnix van
St. Aldegonde (1540-1598) alom bekend is, vrijwel zeker niet aan hem kan worden
toegeschreven. Als de naam Marnix ter sprake komt, gaat het meestal over het
Wilhelmus. Het verhaal dat Marnix de tekst zou hebben geschreven, werd al enkele
jaren na zijn overlijden verspreid. Tegenwoordig wordt het doorgaans als mythe
beschouwd, al herleefde nog in 1997 het dispuut hierover tussen de neerlandici Bram
Maljaars (contra) en Ad den Besten (pro Marnix). Ook blijkt de overlevering taai.
Ik ben er zelf getuige van als de elfjarige Hiske, die het antwoord op mijn vraag
schuldig moet blijven, ter plekke bijles krijgt van haar moeder: ‘Jawel, van het
Wilhelmus, dat weet je toch wel?’ Alleen Rogier, die het allemaal nog eens heeft
nagezocht toen hij hier drie jaar geleden met zijn gezin kwam wonen, weet te vertellen
dat Marnix bekend is ‘tja, zogenaamd van het volkslied, hè.’
Maar Marnix van St. Aldegonde heeft gelukkig nog enkele letterkundige werken op
zijn naam staan, zoals een psalmberijming en een satire op de rooms-katholieke kerk
onder de titel Den Byencorf der H. Roomsche Kercke (1569). Daarin ‘verdedigt’ hij
in de persoon van meester Gentianus de katholieke geloofsartikelen tegen protestantse
kritiek. Waarmee hij het natuurlijk allemaal nog belachelijker maakt, zoals in de
volgende passage over absolutie:
In somma, men can gheene soo groote zonde doen, of men mach te Romen
daer over dispensatie crijghen om een stuck gelts, ende quijt van alle
schuldt ende straffe gaen: soo dat sy nemmermeer int Vagheuyer en sullen
comen, soo sy sich selven van 't Hellegat connen ghewachten. Daer sal
meester Gentianus al veel willecomer zijn, dan te Geneven, oft elders by
de Hughenoosche predicanten. Ende desen fijnen boeck oft brief die hy
ghemaeckt heeft, sal hem te Romen moghen dienen tot een goede
recommandacibrief aen den heylighen Vader de Paus, om erghens aen
een Bisschops mijter oft Cardinaels hoet te gheraken.
Toch wordt zijn literaire faam overtroffen door zijn historische, want vooral in de
negentiende eeuw maakte hij grote opmars als strijdbare rechterhand van onze
vaderlandse held Willem van Oranje. Net als zijn vermeende auteurschap van ons
volkslied dankt hij ook echter zijn heldenstatus aan enige ‘epische concentratie’ het gegeven dat anonieme feiten in de overlevering verbonden raken met bekende
personen uit de geschiedenis. Want intussen kon hij in 1585 als burgemeester de val
van Antwerpen niet verhinderen. Die gebeurtenis heeft Antwerpen overigens ook
niet weerhouden van de aanleg van een Marnixplein.
SASJA KOETSIER
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Het tweede boek
Wat betekent het voor een schrijver om na alle belevenissen rondom de eersteling
te werken aan de opvolger? Deze keer de overwegingen van Patricia de Groot
(1964).

Patricia de Groot
Een van de opvallendste debuten van vorig jaar is De achteroverval van Patricia de
Groot. Volgens het persbericht mag het geen roman heten en op de achterflap wordt
nadrukkelijk gesproken van een debuut in boekvorm. De Groot publiceerde eerder
in literair tijdschrift Raster en De achteroverval kan misschien het best in de talige
traditie geplaatst worden. Het is de mens eigen verbanden te leggen en dat doet de
lezer maar al te graag bij deze humoristische tekst, die duidelijk met veel plezier
geschreven is. De achteroverval bestaat uit vier delen, zogeheten ‘verplaatsingen’,
waarin het gaat om hoofdpersoon mevrouw Noordeloos en de verwarring die haar
leven beheerst: ‘De wereld draait, maar ik draai door.’ Ze zoekt naar contact naar
anderen, maar wordt daarin telkens teleurgesteld: die ander blijkt geen man maar
een strandpaal, die ander zit opgesloten op het toilet en geeft geen antwoord of is er
misschien niet eens. Ondertussen loopt ze maar, - de taal houdt haar in beweging en is ze als klap op de vuurpijl haar automatische piloot kwijt geraakt. De kritiek
was op een enkele uitzondering na, welwillend over De achteroverval, ze noemde
het boek opvallend in het slappe doorsneeaanbod van prozadebuten en vond De Groot
veelzijdig en getalenteerd. Patricia de Groot studeerde Nederlandse taal- en letterkunde
en is redacteur bij uitgeverij Querido.
UIT: DE ACHTEROVERVAL

(2002)
Waarom valt ze achterover in haar hoofd terwijl ze zo hard vooruitging?
En waarom zorgen deze uiterst ingewikkelde bewegingen niet voor
evenwicht, ze zouden elkaar toch moeten opheffen?
‘Mijn debuut heeft een lange ontstaansgeschiedenis, ik ben er ongeveer acht jaar
geleden aan begonnen, al wist ik toen natuurlijk nog niet dat het een boek ging
worden. Op een bepaald moment besloot ik dat de kogel door de kerk moest: drie
weken lang, mijn zomervakantie, heb ik me afgezonderd in een huisje op Ameland
en wijdde ik mezelf de hele dag en avond aan het schrijven en schrappen. Er was
daar geen afleiding, geen telefoon, geen televisie, geen e-mail, dus het uitgelezen
moment om alle teksten en fragmenten die ik tot dan toe had tot een geheel te maken.
En dat werkte wonderwel. De teksten die ik na het eerste boek schreef, hebben op
dezelfde manier als mijn beginteksten van destijds ogenschijnlijk niets met elkaar te
maken. Maar dat baart me nu geen zorgen meer. Ze draaien kennelijk om iets heen
wat mij schrijvende houdt en dat ik daarom maar beter niet in eerste instantie kan
benoemen. Door de kritieken ben ik niet anders gaan schrijven, daar was volgens
die kritieken ook bepaald geen reden voor. Het enige wat sommigen mij in de
schoenen schoven was de woordspelerige hijgerigheid, maar ach, bijna al die
recensenten eindigden hun stuk zelf met een verdraaid leuke uitzwaaier! Die gun ik
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hun, ik ken de lekkerte van dat genoegen. Het was prettig om publiekelijk reacties
te krijgen, vooral ook omdat het een lovende ontvangst was. Op een uitzondering
na, Tomas Vanheste, die op wanstaltige wijze de plank missloeg door Marja Pruis
en mij als twee debutanten te zien die ‘uitstekend voldoen aan het cliché van vrouwen
uit het literaire circuit die zonodig zelf een boek moesten schrijven’. Schandalig
überhaupt dat Vrij Nederland zulke seksistische onzin afdrukt. Verder was ik
aangenaam getroffen door het feit dat zoveel critici de humor in mijn boek oppakten,
mijn stijl en eigenzinnigheid prezen. Maar al noemde Knetterende Letteren mijn
boek het beste debuut van dat jaar, toch heb ik aan den lijve ondervonden dat zelfs
de meest positieve recensie nog maar
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amper de kern kan raken van het boek zoals jij het bedoeld hebt. Dat is een rare
gewaarwording, dat je ideale lezer toch ver te zoeken is. Strikt genomen was ik die
ideale lezer allang tegengekomen: Raster-redacteur en schrijver Jacq Vogelaar
becommentarieerde mijn manuscript. Zijn oordeel was het belangrijkste voor mij.
Als redacteur raad ik de auteurs aan die ik begeleid: schrijf al flink aan je tweede
voordat de eerste uitkomt. Maar zelf heb ik die raad in de wind geslagen. Ik was wel
al bezig, maar dat vlotte niet erg. Ik bleef eigenlijk steeds verder schrijven aan het
eerste boek, iets wat ik stiekem graag wel altijd zou willen blijven doen. Daarom
moest het roer om, ik moest iets geheel anders gaan maken, een duidelijke cesuur
met het eerste boek, en dat werden teksten bij een serie prachtige foto's van fotograaf
Emmy Scheele. Er kwamen meer foto's en meer teksten, en het groeide uit tot een
boek. Begin november verschijnt het, getiteld Op de kop, in een bijzondere
vormgeving van Melle Hammer. Het is een speciaal project, dat ik slechts ten dele
als mijn tweede boek zie: het is geen roman, maar een samenwerking tussen schrijver
en fotograaf, die in tekst en beeld dezelfde toon aanslaan, poëtisch en hilarisch.
Precies die toon maakt dat ik het toch ook wel stiekem als een vervolg op mijn eerste
boek kan zien. Maar aan de andere kant heb ik daardoor toch weer de ruimte
vrijgemaakt om stiekem in mijn eentje aan een tweede grote prozatekst te kunnen
werken. En daar zeg ik nog lekker niks over, want ik zit met mijn handen in het haar
boven die tekst, die ik met plezier schrijf, maar die ik niet wil lezen. Puzzelen is dat,
om erachter te komen wat er naar mijn idee aan schort. Daar kan niemand je bij
helpen, al was het alleen maar omdat ik zoiets ook niet aan een ander te lezen wil
geven. Er is helemaal geen druk van buitenaf om met een tweede
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boek te komen, er is alleen een druk van mezelf, en die ligt vooral op het vlak van
hoe het geheel van mijn boeken gezien zal worden. Ik maak me nu dus niet druk om
het tweede boek, maar, nog vager want nog verder in het vooruitschiet, om
bijvoorbeeld mijn vierde boek of om het moment dat je moet stoppen voordat het af
gaat glijden. Een van de beste dingen die me zijn overkomen met de verschijning
van het boek, is het feit dat het geheel en al aan mijn hoge normen voldoet en tegelijk
zo gewaardeerd wordt door anderen. Het plezier dat ik aan het maken beleefde, en
dat er kennelijk afstraalde, had ik mezelf al tien jaar eerder moeten gunnen.’
COR VOS

[Ingezonden]
Kwalijk?
Verwonderd las ik het interview met Mirjam Rotenstreich in de rubriek ‘Het tweede
boek’, waarin zij enkele van de recensenten van haar debuutroman Salieristraat No
100, onder wie mijzelf, niet ongeestig van repliek dient. Wie klappen uitdeelt, moet
ze ook kunnen ontvangen. Toch voel ik mii genoodzaakt in te gaan op een punt dat
aan mijn integriteit raakt.
Het is absoluut kwalijk te noemen als recensenten boeken bespreken van mensen
met wie ze een persoonlijke verhouding hebben, of het nu hun kroegvrienden of
aartsvijanden zijn. Toen ik vorig jaar de debuutroman van Mirjam Rotenstreich ter
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bespreking kreeg voorgelegd, oordeelde ik dat van een dergelijke situatie geenszins
sprake was. In 1997 heb ik enkele keren naar ik mij herinner prettig contact gehad
met haar, toen ik nog werkzaam was bij De Bezige Bij, en daar haar boek Over den
titel dienen wij ons geen zorgen te maken: het slot van De Avonden in het licht van
Tolstoi uitkwam. Mijn bescheiden rol bestond eruit de auteur op de hoogte te stellen
van het binnenkomen van proefdrukken tijdens het zwangerschapsverlof van de
redacteur die het boek had aangenomen en inhoudelijk begeleid. Het is dus te veel
eer voor mij om, zoals Mirjam Rotenstreich beweert, te zeggen dat ik haar
ex-redacteur ben.
Na lezing van Salieristraat No 100 kwam ik tot de overtuiging dat het allerminst
een goede roman was. Over de argumenten waarmee ik deze visie gestaafd heb, mag
vanzelfsprekend getwist worden. Maar ik leg de suggestie naast mij neer dat ik het
vertrouwen van een oude bekende heb beschaamd of uit een vorm van rancune heb
gehandeld waarvan ik bij god niet zou weten waaruit die zou moeten bestaan. Voor
persoonlijke motieven in recensies moet zeker gewaakt worden. Als het evenwel
verboden is een bespreking te schrijven over elke auteur die je een keer in je leven
hebt ontmoet, dan zou het leeuwendeel van alle in Nederland verschijnende recensies
het daglicht niet kunnen verdragen.
TOMAS VANHESTE
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Mozes ontvangt de tafelen van de wet uit de hand van God. Miniatuur uit een Deens getijdenboek
(13e eeuw)

Literatuur. Jaargang 20

19

Normen en waarden
We hebben allemaal geleerd hoe het hoort: met twee woorden spreken, opstaan voor
ouderen, niet boeren en geen winden laten in gezelschap. Omgangsvormen om het
leven aangenamer te laten zijn. En ook: niemand doodslaan, niet vrijen met de man
van je buurvrouw, en de naam van God niet bespotten. Etiquetteboekjes zijn zo oud
als de weg naar Rome en Mozes kreeg ruim drieduizend jaar geleden de Tien geboden.
We weten hoe het hoort en toch handelen we er niet naar. De meesten in elk geval
niet altijd en sommigen bijna nooit. Dat laatste althans klinkt uit de recente oproep
om normen en waarden die overal te horen is maar nog het meest in de politiek. Wij
vonden het daarom tijd enkele normen en waarden in de literatuur te belichten. Uit
de verscheidenheid van de bijdragen blijkt al dat het om een weids en nauwelijks af
te bakenen onderwerp gaat. Het gaat over spelling, over poëtica, over maatschappelijke
betrokkenheid, over schaamte, over pornografie. En gelukkig vooral over het morrelen
aan normen en waarden.
Normen en waarden zijn geen eeuwige waarheden. Zoals de reiziger wil zien hoe
het aan de andere kant van de grens is, zo wil de mens de verboden vrucht proeven.
Want wie literatuur (om ons daartoe te beperken) zou bedrijven vanuit het adagium
‘fatsoen moet je doen’ schrijft de brave boeken waartegen Multatuli zich te weer
stelde, schrijft quasi geëngageerde essays of doet goedkope uitspraken op de televisie
over deze of gene oorlog omdat de schrijver een mening zou moeten hebben.
Schrijvers hoeven maar één ding: goed schrijven. Daarin bestaat hun betrokkenheid.
En binnen dat schrijven mag bijna alles: taboes worden doorbroken, nieuwe normen
worden gevestigd, om dan weer geschonden te kunnen worden. De schrijver is trouw
aan de literatuur: dat is de waarde die hij hoog heeft te houden.
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Wij onderdrukken onze gevoelens Eer en schaamte bij Thomas
Rosenboom
Bestaat schaamte nog in een tijd waarin mensen schijt lijken te hebben aan alles?
Thomas Rosenboom situeert zijn romans in het verleden omdat het in onze tijd zou
ontbreken aan normen en waarden. Maar eergevoel bestaat nog altijd en schaamte
is van alle tijden.
PIETER VAN OS
Het voorval vond plaats voor mijn tijd als redacteur van De Groene Amsterdammer,
maar omdat het zo vaak terugkeert in verhalen op de redactieburelen van het oudste
weekblad van Nederland, kan ik het zonder geheugensteun of navraag opschrijven.
Het moet een zonnige dag zijn geweest. Eindredacteur Rob van Erkelens zit alleen
achter een computer op de bovenste verdieping, waar het in de zomer altijd snikheet
is. Beneden heeft literatuurmedewerker X zich gemeld bij de redactie. Een keurige
verschijning, die bij het langsbrengen van zijn kopij altijd een vriendelijk, maar
vooral ook didactisch woord tot de aanwezigen richt. Die zijn doorgaans minstens
tien jaar jonger dan hijzelf. ‘Jongens en meisjes, jullie weten toch al wel dat schrijver
Z...’ en dan volgt steevast iets wat de jongens en meisjes zeker niet weten. ‘Maar
hebben jullie dan nooit Y gelezen, die toch schrijft dat...?’ Ook dat hebben ze niet.
Meestal hebben ze niet eens van de obscure of door de tand des tijds vermalen auteur
in kwestie gehoord. X is voor hen de onverbeterlijke snob. Toch wordt er op de
burelen van De Groene mild over deze vriendelijke, charmante maar ook
schoolmeesterachtige figuur geoordeeld. Iedereen is zich er van bewust dat Oscar
Wilde gelijk had toen hij opmerkte dat de literatuur, noch iedere andere vorm van
cultuur, ooit zonder de snob zou kunnen bestaan. Wie moet anders al die boeken
kopen die ongelezen in de kast belanden?
Maar die ene dag ging het mis. Zo mis, dat het eigenlijk bijzonder is dat ik
medewerker X later nog op het hoofdkantoor van De Groene Amsterdammer heb
leren kennen. Het speciale zomernummer was net verschenen. Rob van Erkelens,
wars van iedere vorm van snobisme, had samen met Ronald Giphart een portret
geschreven van de Canadees Fitzpatrick, een filosoof en schrijver wiens gedachtegoed
mooi aansloot bij het thema van het speciale zomernummer. Eigenlijk was de hele
figuur Fitzpatrick te mooi om waar te zijn (met romans als The Penis of Damocles
en Leather and the Swan), maar als talentvolste scribent van het roemruchte weekblad
kreeg Van Erkelens het met zijn coauteur schijnbaar moeiteloos voor elkaar om de
denker hilarische gedachten toe te schrijven zonder de grens van het geloofwaardige
uit het oog te verliezen. Ondanks mogelijke twijfel, zullen de meeste lezers geloofd
hebben in het ‘journalistieke’ gehalte en dus het niet-fictieve van het verhaal.
Onterecht. De denker bestond niet. Zijn ideeën waren aan het brein van Van Erkelens
ontsproten.
Die dag stond medewerker X dus zijn gebruikelijke praatjes te verkopen. Dat stuk
over Fitzpatrick, zei hij, was ‘lezenswaardig’, maar de heren redacteuren wisten toch
wel dat die man al veel eerder was ontdekt in Nederland? Door hemzelf namelijk.
Hij had die Fitzpatrick al eens in een voetnoot vermeld, want veel meer aandacht
verdiende die man nu ook weer niet. Hij had hem zelfs eens gesproken. Een
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interessante man, meende X. Rob van Erkelens' bewering in het portret, ‘In Nederland
hebben waarschijnlijk alleen Hans Bouman en Gerald van der Kaap van Fitzpatrick
gehoord’, was dus helemaal niet waar.
Een glunderende redacteur kon het niet laten: ‘X, ga dat maar eens boven vertellen.
Aan Rob.’ Direct ging het verhaal als een lopend vuurtje van de ene verdieping naar
de andere; opgewonden gefluister, ingehouden jubel,
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opgeklopt leedvermaak. Toen het verhaal Van Erkelens bereikte, zat hij nog altijd
alleen achter zijn computer. X: ‘Goed stuk Rob, maar jammer dat je niet wist dat
ik...’ Getipt door de buitenlandredacteur, kwam hoofdredacteur Martin van
Amerongen achter Rob staan en vroeg hem zachtjes, in zijn onnavolgbare staccato:
‘Gun je mij de eer?’
Van Amerongen wachtte tot de kamer was volgelopen met collega's, van opmakers
tot stagiairs, en midden in een zin van X keek hij zijn boekenmedewerker recht in
de ogen, en zei afgemeten, neuzelig bijna, maar toch volstrekt verstaanbaar: ‘Waarde
X, staat voor paal. Denker bestaat niet.’

Tevreden met eigen falen
Echte schaamte kan iedereen navoelen, op hoe weinig steun het ‘gevoel’
maatschappelijk ook mag rekenen. Maatschappelijk hebben denkers als Jean-Jacques
Rousseau het pleit gewonnen. Voor hen is het streven naar prestige en de vergelijking
met anderen abject en verwerpelijk

Tekening: Siegfried Woldhek

en, vooral, door en door burgerlijk. Alleen hij die zijn eigen aard volgt, houdt zichzelf
en anderen niet voor de gek en probeert niet iets te lijken wat hij niet is. In een lange
geschiedenis, die voert van Rousseau naar denkers als John Stuart Mill, Herbert
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Marcuse, Jean-Paul Sartre en psychologen als Maslov en Fromm, wordt het een
deugd slechts het ‘eigen kompas’ te volgen, naar je ‘innerlijke stem’ te luisteren en
niet ‘de oren te laten hangen naar de goegemeente’. Het gaat voortaan om
zelfontwikkeling en persoonlijke groei en niet om eerbewijzen en status. De mening
van anderen moetje koud laten. Daar sta je boven. Sartre beweerde zelfs dat ‘l’enfer
c'est les autres' en de gasten bij Oprah Winfrey wordt als imperatief gesteld tevreden
te zijn met eigen falen: want ‘dat ben jij!’ Negeer elk onaangenaam gevoel in het
sociale verkeer, hoe terecht de onvrede over het eigen gedrag ook is. Want: ‘Zo ben
je nu eenmaal.’
Gelukkig houden al die populaire psychologen, als René Diekstra en Erich Fromm,
niet alleen hun lezers, maar ook zichzelf voor de gek. De mening van anderen doet
er wel degelijk toe. Medewerker X krijgt hier daarom ook niet zijn eigen naam. Het
is immers te pijnlijk voor woorden om, door eigen eerzucht gedreven, de strop om
de eigen nek te knopen, zonder dat iemand erop uit was je te ‘pakken’. Van
Amerongen hoefde alleen nog maar het stoeltje weg te schoppen - anders dan bij de
bekende wijngrappen, waar iedereen wel een paar gevallen van kent: een lolbroek
giet bocht in dure flessen en laat een zelfverklaarde wijnkenner de bocht prijzen als
was het Gods eigen sap. Dat is Harry Mulisch wel gebeurd. Het zijn gemene streken,
waarbij een wellicht overtrokken gevoel voor eigenwaarde en publieke reputatie te
‘kijk’ worden gezet. In dit tenenkrommende geval ensceneerde medewerker X zijn
eigen publieke vernedering, vergelijkbaar met ‘drs.’ Charles Schwietert en ‘zieke’
Tara Singh Varma.
Het had een scène kunnen zijn uit een roman van Thomas Rosenboom. Daar jaagt
de eerzucht de hoofdpersonages door de aderen, bijna als een natuurlijke aandoening.
Hun denken, praten en handelen staan volledig in het teken van het streven naar
goede naam. Afgezien van zijn stilistische vaardigheden - die er ook mogen zijn maakt dit de romans van Rosenboom zo bijzonder.

Echte schaamte
Eer en, daarmee direct verbonden, schaamte en vernedering zijn immers niet de
‘waarden’, deugden of ondeugden waar Nederlandse schrijvers hun drama uit
opbouwen, of
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die zij navoelbaar weten te maken. Het ging ze om eindeloos treurig bildungsleed,
de worsteling om het geweten, om vrijheidsdrang, om echte liefde die zich niets van
maatschappelijke conventies aantrekt, om het keurslijf dat gesmeed wordt door een
provinciaals puriteins geloof, of om het zelfbewustzijn, de nauwkeurige waarneming,
de innerlijke stem achter een onwaarachtig masker, of om het grensverleggende
stijlexperiment. Anders dan Thomas Rosenboom, zochten Nederlandse
romanschrijvers hun drama nooit in een allesoverheersend verlangen naar publiek
aanzien. Hun werk vormt de illustratie van de neergang van het denken in termen
van schaamte en trots. Alleen in de slinkende wereld van de aristocratie werden
classicistische mores in ere gehouden. Want alhoewel er in die kringen van oudsher
niet veel werd gelezen (dat liet men aan de geestelijken over), werd de overtuiging
van Cicero gedeeld dat het een vorm van ‘principeloosheid’ is om zich niets aan te
trekken van de mening van anderen. En natuurlijk leidde marginalisering van dit
classicistische wereldbeeld tot excessen, zoals het nagenoeg zonder aanleiding
duelleren op leven en dood. Het gaf de tegenstanders nog meer wapens om de
gedachte te verdedigen dat het overwinnen van schaamte veel vruchtbaarder is voor
het individu dan het streven naar eer. ‘Foolish pride’ werd een gevleugeld begrip in
de Angelsaksische wereld. De jaren zestig deden de rest.
Want het is snel gegaan. Schreef Schopenhauer in de negentiende eeuw nog dat
‘eer de representant is van onze waarde in de gedachten van anderen’, vandaag de
dag bundelt de meest gelezen publieke figuur van Nederland, caberetier Youp van
't Hek, zijn columns onder de titel ‘Schijt aan!’ Het boekje prijkte bijna een jaar lang
in de boeken-toptien.
Volgens Rosenboom schuilt er geen literatuur in deze tijd, waarin iedereen lak
heeft aan elkaar en aan het oordeel van de ander. Niet voor niets zijn al zijn romans
historisch. De handeling in Publieke werken speelt zich af in een verleden waarin de
immer ‘toespraakbereide’ apotheker Anijs ook echt schaamte voelt wanneer hij zijn
apothekersdiploma van de muur moet halen en op de lege plek niets anders weet te
hangen dan een brandweerbrevet. Dat moet pijn doen. Niks ‘schijt aan’. En ook de
publieke val, de vernedering en de gefnuikte ambities in zijn jongste roman De nieuwe
man mag niemand koud laten, niet zijn personages noch de lezers.
Na verschijning van zijn veelgeprezen historische roman Publieke werken zei
Rosenboom tegen Tom Kellerhuis van HP/De Tijd dat hij onmogelijk drama kan
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peuren uit het heden. Want: ‘Je zou op een SM-avond iemand kunnen tegenkomen
van goede naam en faam. Jij staat er ook in je latexbroek en je geneert je allebei niet.
Je denkt: we zijn vrije, ontwikkelde mannen. Wij onderdrukken onze gevoelens niet.
In zo'n tijd leven we. Maar een verhaal moet zich afspelen in een maatschappij met
waarden en normen, waar de karakters tegen aanlopen.’

Onderdrukken van impulsen
Rosenboom verwoordt scherp de veranderingen des tijds, maar tegelijk gaat hij met
zijn cultuuranalyse voorbij aan de oorzaak van het succes van zijn eigen boeken. Het
denken in termen van eer, trots en goede reputatie is afgevoerd van het officiële
repertoire van het denken, maar ondergronds woedt dit denken nog altijd voort.
Eergevoel bestaat nog altijd, anders zou niemand het drama kunnen begrijpen uit
Publieke werken en De nieuwe man. En dat is het hele bizarre aan al die romantische
noties van ‘het ontdekken van de innerlijke stem’, het ‘varen op het eigen kompas’
en de afkeer van het streven naar een goede naam als motief voor het menselijk
handelen. Dat is holle retoriek. Vernis. De oude aristocratenmoraal is ondergronds
gegaan, maar heeft nog altijd iedereen in de ban. En gelukkig maar, want als mensen
werkelijk ‘zichzelf’ gingen
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zijn, zoals de morele ridrtlijn gepropageerd bij Oprah Winfrey, dan is de beschaving
nog niet jarig. In hetzelfde interview laat Rosenboom zien dat hij zich hier eigenlijk
wel bewust van is: ‘Iedereen heeft het altijd over vrijheid. Maar beschaving is het
tegendeel van vrijheid. Opvoeding is het leren onderdrukken van impulsen. Als ik
niet was opgevoed, zou ik óók vrouwen onzedelijk betasten en nog steeds met mijn
handen eten. Zou ik portemonnees afpakken van bejaarden met zo'n looprekje. Niet
opstaan voor zwangere vrouwen. Ik zou alles doen wat het tuig buiten doet. Als ik
alles zou mogen, zou ik me nu gaan bezuipen en bezondigen aan
voetbalsupportersgedrag. Ik zou spugen, schelden, pissen, mijn kont laten zien. Dat
is ware vrijheid. De beschaving en de cultuur voltrekken zich daar waar mensen zich
niet vrij voelen, waar met mes en vork wordt gegeten.’
Niemand die hier iets tegenin kan brengen. Terwijl de hedendaagse mens op
verjaardagsfeestjes hoog opgeeft van non-conformisten en excentriek gedrag, koopt
hij massaal de etiquetteboekjes van Groskamp-Ten Have en Reinildis van Ditzhuyzen.
Het gaat de goegemeente natuurlijk eigenlijk om excentriciteit binnen grenzen, om
gekte in reactie - dat verdient lof, en is iets anders dan je verlaten op ‘het eigen
kompas’.
Rosenboom weet dat het bij eer en publieke achting om meer gaat dan de etiquette
ontdekken, of die aan kinderen doorgeven. Veelzeggend is dat het publiek bijna niets
weet van zijn privéleven, alhoewel hij een van Nederlands meest gelezen schrijvers
is en tweevoudig winnaar van de Librisprijs. Zeker geen compromitterende kwesties.
De schaarse mededeelzaamheid van Rosenboom is geen minachting voor zijn
publiek. Het toont de erkenning dat de mens zich manifesteert en realiseert in de
omgang met de anderen. Daarin toont de mens zijn ‘ware’ aard, niet door een masker
af te gooien. De inmiddels nagenoeg vergeten Spaanse denker José Ortega y Gasset
(1883-1955) had er zijn lijfspreuk van gemaakt: ‘Yo soy yo y mi circunstancia.’ Ik
besta uit mezelf en mijn omgeving. Masker en gezicht vallen samen, dus laat die
dingen met rust. Schaamte is geen gril van de tijd. Of men nu in een schaamtecultuur
leeft - waarin dit inzicht wordt erkend - of in een gewetenscultuur - waarin het wordt
ontkend - iedereen kan meevoelen met, of grinniken om Charles Schwietert en
Groene-medewerker X. Hopelijk ziet Rosenboom ook dat het streven naar eer van
alle tijden is. Wellicht speelt een volgende Rosenboom-roman zich af in 2004, op
een bowlingbaan, een advocatenkantoor, een autosloperij of op de burelen van een
weekblad.

Letterpesten! Ellendige prulpoëten! Verwaande vitters! De
poëtenoorlog (1713-1716)
Omgangsvormen deden er niet toe in een achttiende-eeuwse strijd over literaire
normen. Meningsverschillen over de kwaliteit van de Nederlandse poëzie liepen uit
op een verbeten strijd tussen ‘doldriftige vitters’. Vondel of Frankrijk, daar ging het
om.
TON VAN STRIEN
‘Dichters van Nederland! Zo gaan we toch niet met elkaar om!’ Zo riep, rond
1715, de dichter Hubert Korneliszoon Poot zijn kunstbroeders toe. Het was oorlog
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in de literatuur. Een aantal schrijvers, onder wie Justus van Effen (later bekend van
de Spectators), had de kwaliteit van de moderne Nederlandse poëzie aan de orde
gesteld. En de balans was negatief. Dikke woorden, matige versificatie en een
rammelende grammatica, daar kwam het zo'n beetje op neer, en daar stond maar
weinig goeds tegenover. En hoe kwam dat? Het antwoord was: de Nederlandse
dichters keken de verkeerde kant op. Vondel was hun grote voorbeeld. En, zo schreef
Van Effen, Vondel was wel een man van talent geweest, maar toch vooral een
goedwillende amateur die het vak van dichter nooit behoorlijk had kunnen leren.
Voor goede voorbeelden konden de Nederlandse dichters beter naar Frankrijk kijken.
Daar had men in de loop van de zeventiende eeuw de regels voor de ware kunst
ontdekt, en daar viel oneindig veel meer te leren dan van Vondel, of zo'n andere
lokale grootheid.
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De zangberg in gevaar
Het was niet de eerste keer dat de vaderlandse canon onder vuur werd genomen, en
de hautaine toon waarop de ‘fransgezinden’ hun kritiek toelichtten was genoeg om
sommige mensen razend te maken. Een gedicht uit de Vondel-school (een vertaling
uit het Frans trouwens, van Boileau) werd door een van hen te kijk gezet als een
aaneenschakeling van ‘laffe, kreupele vaerzen’, vol ‘grove feilen tegen het rym, de
spelling en klank’, ‘ellendige stoplappen’ die het gedicht ‘plat, laf en onaangenaam’
zouden maken, ‘harde overspringingen’ (zoveel als: lelijke enjambementen), en
‘onverstaanlyke kromtaal’. Een jonge dichter uit het Brabantse Zevenbergen, Jacob
Zeeus, die al enige naam had gemaakt als satirenschrijver, nam het voor de vertaler
- en voor Vondel - op en schreef ‘De Zangberg in gevaar’, een hartstochtelijke
waarschuwing tegen de ‘doldriftige vitter’ die geen oog had voor ware poëzie en de
mooiste talenten probeerde de grond in te boren.
De kreten van bijval bleven niet uit. ‘Vaar voort, doorluchte lettertelg/ Dit
poëzygedrocht te temmen’; klonk het, en ‘Hy [Zeeus] heeft den Zangberg, zo
ontheiligt, [...] door zynen dappren arm geveiligt’; en meer van dat fraais. Maar de
‘fransgezinden’ zagen alleen maar extra demonstraties van wat er mis was met de
Nederlandse poëzie. Wat een opgeblazen taal, moeten ze gedacht hebben. Wat een
zelfgenoegzaamheid! En zo verscheen, ogenschijnlijk in de reeks bijvalsbetuigingen
voor Zeeus, ook ‘De Zangberg gezuivert’ - maar de ondertitel ‘Muizenzang’ maakte
wel direct duidelijk dat hier uit een ander vaatje werd getapt. Het gedicht is een
lofzang op ‘Saccharias Klistorinus’, op de prent afgebeeld als een vrolijk heerschap
met onder meer een lauwerkrans en iets wat wel eens een klisteerspuit zou kunnen
zijn, die een wanhopige Apollo op de berg Helikon te hulp was geschoten tegen een
vernielzuchtige muis. Zelfs de werken van Vondel werden aangevreten door het
ondier, maar ‘Klistorijn’ had het met zijn daverende vaerzen op de vlucht gejaagd.
Het behoeft geen betoog dat het sarcasme ervan afdruipt. De auteur was een jonge
patriciërszoon uit Den Haag, P.A. de Huibert, heer van Kruiningen, dezelfde die de
kritiek op de Boileau-vertaling had geschreven. En hij is er echt voor gaan zitten.
Zijn gedicht bestaat voor een belangrijk deel uit ‘zeeusche lappen’, dat wil zeggen
woorden en zinswendingen uit het werk van Zeeus, die in een zeer omvangrijk
notenapparaat door een vijftal geleerden van commentaar worden voorzien. De muis
in de titel herinnerde al meteen aan een blunder van Zeeus, die in een vertaling uit
Juvenalis per ongeluk het Latijnse mures
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‘Dr. Saccharias Klistorinus, bij de gratie van Apollo groot muizenvanger van Parnassus.’ Afbeelding
in De Zangberg gezuivert. Muizenzang. 's-Gravenhage, te bekomen by Gysbert Gasinet, 1716. In
convoluut Poëten-stryt, Vrije-Universiteitsbibliotheek sign. XN 05576, nr. 19

(muizen) met muren had vertaald. Dus heeft de bedroefde muze Klio het in De
Huiberts gedicht over ‘een snood gespuis van vuile Muuren’, want, aldus een voetnoot:
Muuren en Muizen betekent by de Taalkenneren 't zelve, gelyk ook
Mures en Muri bij de Geleerden door malkanderen gebruikt wordt. [...]
Zie hier van een doorluchtig voorbeeld in de Fenixoverzetting van Juvenalis
3e berispdicht door den letterkundigen Zeeus [...]
‘Fenixoverzetting’ zal zoiets betekenen als ‘unieke vertaalprestatie’ - het is wel zo'n
beetje de taal waarmee de vondelianen elkaar graag bejubelden. Zo is ook de aanhef
geheel in stijl:
O Piëriden, Aöniden
Aganippen, Kastaliden
Zusters van den Helikon,
Zanggodinnen,
Kosterinnen
Van Apollo's Hengstebron;
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Daalt nu meê eens naar beneden
Op mijn' beden [...]
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en daar horen al zeven bladzijden voetnoten bij met beschouwingen over taal en
mythologie in het werk van Jacob Zeeus, ‘die groote baak in de Dichtzee’, die zonder
twijfel ‘Vergilius en Ovidius versteld zou doen staan’.

Welgeschikt gezeg
Het bovenstaande laat zien dat de achttiende-eeuwse ‘Parnastaal’, zoals die in de
school van Vondel werd beoefend, ook tijdgenoten wel eens wat idioot in de oren
klonk. Zeeus en de zijnen hebben het bij voorkeur niet over ‘dichters’, maar over
‘het dichterdom’, en zo vindt men bij hen ook het ‘reuzendom’, ‘vloedendom’ en
dergelijke -dommen. De reden is, aldus de ongetwijfeld ironische voetnoot nummer
46: ‘Alle de woorden, die met -dom eindigen, geven een hoogdraavenden, een
aangenaamen klank in de vaerzen, en hebben een' zekere kracht, die men met geene
woorden kan uitdrukken’. Bij Zeeus vindt men vaak omschrijvingen als ‘kwam te
krenken’, in plaats van ‘krenkte’; ‘ging vernielen’ in plaats van ‘vernielde’, enzovoort.
Een gewone lezer zou, aldus opnieuw een voetnoot, wellicht denken dat dat
‘overtollige’ en ‘lamme’ spreekwijzen zijn; maar die vergeet dat deze uitdrukkingen,
‘die zy voor fouten rekenen, echter by onze beste Dichters gevonden worden’ - te
weten uiteraard in het werk van ‘onzen Alexander’, Jacob Zeeus. En wat te denken
van het gebruik van een woord als ‘getast’ waar eigenlijk ‘aangetast’ bedoeld is?
Het lijkt misschien ‘een grove misslag’, maar ‘één eenig exempel uit een puikvaers
van den Zevenbergsen Hyperion' laat zien dat het niet een stomme taalfout, maar
een ‘fraai en welgeschikt gezeg’ is. Jacob Zeeus! Kunnen we voor hem niet evengoed
‘de dichter’ zeggen?
En zo voort. Het was al een beproefd satirisch procédé, maar De Huibert hanteert
het virtuoos, en maakt op die manier duidelijk waar hij zelf voor staat: een poëzie
waarin de taal niet afwijkt van het beschaafde gebruik; die gehoor en verstand nergens
kwetst; ‘vloeiende’ verzen waarin bijvoorbeeld nooit per ongeluk de klemtoon valt
op woorden als de en te, wat ‘hard en onverdraagelyk’ klinkt. Daar moest het met
de Nederlandse literatuur naar toe! In die geest noemde Justus van Effen Jacob Cats
als de enige Nederlandse dichter die in alle opzichten voldeed, terwijl De Huibert
Koenraad Droste en Kornelis Boon als voorbeelden aanwees.

Niemand wint
Het had (afgezien van deze toch wat bevreemdende literaire voorkeuren) een
interessante discussie kunnen worden: dichterlijke vrijheid tegen dogma, ‘natuur’
tegen ‘kunst’. Maar daar kwam maar weinig van terecht. De Vondel-partij kwam
zelden verder dan schimpscheuten tegen de ‘verwaande vitter’, het ‘lasterende
monster’, de ‘letterpest’; tegen ‘Febus' aterlingen’ en niet te vergeten de ‘Franse
bastaardij’. Dat was wel het ergste, dat het allemaal uit Frankrijk moest komen. De
eer van het vaderland was in het geding. Zo ver zijn we nu gekomen, verzuchtte
David van Hoogstraten, dat zulke beuzelaars (bedoeld zullen zijn Van Effen en De
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Huibert) ons willen leren hoezeer wij toch misleid zijn als wij Vondel voor onze
Vergilius houden, terwijl dat natuurlijk een of andere Franse windbuil (bedoeld zullen
zijn Corneille en Racine) zou moeten wezen...
Op die manier kwam de discussie niet echt van de grond. Het was ook wel lastig,
want principieel lagen de standpunten niet eens zo ver uit elkaar. Ook de ‘vondelianen’
waren voor regels en wisten dat - in de woorden van Vondel zelf - alleen ‘de kunst’
de dichter ‘tot volmaaktheid kon brengen’. Maar het waren hun eigen regels, afgeleid
uit het Nederlandse literaire verleden. Ze lieten zich dat niet afpakken en ze lieten
het niet kleineren. Overigens kregen ze het ook onderling aan de stok, omdat de
ambitieuze Zeeus neerkeek op het gelegenheidsmaakwerk van iemand als Frans de
Haes, zodat die zich van twee kanten beledigd voelde. En zo werd de ‘poëtenoorlog’
algauw een onontwarbare kluwen van weer- en keerdichten, al of niet doorzichtige
fabels, opdrachten en Brieven, Berichten en Waerschouwingen...
En wie won? ‘Niemand wint’, riep Poot bedroefd uit. ‘De Nederlandse poëzie
kwijnt weg onder het wapengekletter. Kunnen we niet leven met elkaars gebreken?
Hebben wij met zijn allen niet één taak?’
Dat was een nobel geluid. Maar het is niet erg aannemelijk dat iemand zich daarmee
ooit een mooie literaire rel heeft laten afpakken. De Huibert werd 87 jaar oud (hij
stierf in 1780), bracht het tot drost van Muiden en baljuw van het Gooiland (op die
manier dus wel niet een na-, maar toch een opvolger van een voornaam Nederlands
dichter) en schreef verder nauwelijks meer literair werk; maar ongetwijfeld heeft hij
nog wel eens met genoegen aan het satirische meesterstukje uit zijn jeugd
teruggedacht. Jacob Zeeus, de redder van de Nederlandse Zangberg, was al in 1718
overleden.
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Engagement in literatuur: ander rumoer
Is de schrijver geëngageerd als hij een mening heeft over het nieuws van vandaag?
Of bestaat engagement juist uit een extreme afkeer van de wereld? Bespiegelingen
naar aanleiding van een proefschrift als injectie voor de Nederlandse literatuur.
LIESBETH EUGELINK
‘Want de roman heeft zijn eigen moraal die de ambiguïteit en de
dubbelzinnigheid is.’
Maurice Blanchot
Het lijkt een bij voorbaat onmogelijk streven: niets willen zeggen, en desalniettemin
geëngageerd willen schrijven. Of beter: juist in dat streven niets te zeggen, het moment
te zien van engagement. Toch is dat precies wat de Franse filosoof Maurice Blanchot
(1907-2003), na zijn definitieve ‘turn to literature’ in de jaren veertig, beschouwt als
de essentie van literatuur en schrijven.
De opvatting lijkt niet alleen in groot contrast te staan met Blanchots eerdere
politieke betrokkenheid (in de jaren dertig was hij onder meer lid van de activistische
politieke beweging Jeune Droite, en riep hij in een van zijn vele artikelen die hij
destijds schreef, op tot gewapende strijd en terrorisme). Zij staat tevens in contrast
met wat er in de Nederlandse discussie over het onderwerp meestal onder verstaan
wordt, en waarbij het juist gaat om een duidelijke stellingname over een
politiek-maatschappelijke misstand. Engagement dat, om met Richard de Brabander
te spreken, ‘in literair opzicht beperkt wordt tot de “kunst van het proza”, en in
politiek opzicht, “tot de kunst van het mogelijke”.’ Dat soort engagement stond en
staat centraal; of het nu om het pleidooi voor meer straatrumoer in de Nederlandse
letteren ging (begin jaren tachtig), de klacht over de geringe betrokkenheid van
Nederlandse schrijvers bij de Kosovo-oorlog (1999), of de signalering van een
groeiend engagement in de kunst naar aanleiding van ‘11 september’.
Alleen al ter verrijking van het vigerende debat, is de uitgave van de dissertatie
Engagement in spiegelschrift. Een confrontatie tussen Maurice Blanchot en Jacques
Derrida waar Richard de Brabander eerder dit jaar op promoveerde meer dan welkom.
Behalve een eerste uitgebreide studie naar de relatie tussen Derrida en Blanchot,
behelst het proefschrift een onderzoek naar nieuwe vormen van engagement in het
oeuvre van Blanchot - de filosoof waartoe ik me in dit artikel overigens zal beperken.
Eenvoudig te begrijpen zijn die andere vormen van engagement ondertussen niet.
Want hoe moeten we ons dat voorstellen: schrijven om niets te zeggen, en precies
daarin het moment van engagement zien?
Centraal in het denken van Blanchot, vanaf de eerste bundeling kritieken Faux
pas in 1943 tot aan de publicatie van Le livre à venir eind jaren vijftig, staat de notie
van ‘de ervaring van het onmogelijke’. De schrijver streeft er in het schrijven naar
het onzegbare uit te drukken; woorden te vinden voor datgene waar eigenlijk geen
woorden voor zijn. Of zoals De Brabander het omschrijft: ‘Schrijven is een beweging
naar wat onzegbaar en zonder betekenis is, een spreken om niets te zeggen.’
Het niets zeggen is daarmee niet een vorm van zwijgen, zoals naar voren komt in
een - cynische - uitspraak als: ‘Ik zeg maar niks, want er verandert toch niks door.’
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Nee: het is juist een tot het uiterste gaan om nog datgene te verwoorden, wat eigenlijk
niet onder woorden te brengen is. De betrokkenheid is daarbij niet gericht op een
duidelijke politieke-maatschappelijke misstand (‘Irak’; ‘Israël-Palestina’). Het
engagement is veel radicaler: het behelst een totale afwending van de wereld. Zich
engageren betekent volgens Blanchot niet een ‘zich verbinden met’, maar een
‘losmaken van’. Hij wil een littérature dégagée - in tegenstelling tot een littérature
engagée.
Deze negatie van de wereld is zowel een ontkenning van die wereld als de
vernietiging ervan. En in die zin is de schrijver zelfs een terrorist. Een idee waar
Graa Boomsma dicht bij in de buurt komt, als hij in Hollands Maandblad schrijft:
‘De belangrijke schrijver is een halve
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terrorist, een terrorist van het woord en niet van de daad.’ Maar Blanchot is extremer,
in feite net zo extreem als hij was in de jaren dertig. De vergelijking die Marc de
Kesel ooit maakte naar aanleiding van Blanchots opvattingen, maakt dat perfect
duidelijk: ‘De terreur geeft ons een beeld van wat de literatuur zou zijn, als zij ophield
literatuur te zijn en werkelijkheid werd.’ Pas als je deze regel daadwerkelijk tot je
door laat dringen, en je dan tevens de televisiebeelden van de ineenstorting van de
Twin Towers voor ogen haalt, realiseer je je dat een tekst van Beckett, waarbij vaak
alleen nog stemmen figureren, zoveel meer heeft opgeblazen van onze wereld, dan
zeg, een roman van Anna Enquist, waar ‘onbeschadigde’ mensen, huizen en straten
in voorkomen.
Een tekst van Beckett, waarbij vaak alleen nog stemmen figureren, heeft
zoveel meer opgeblazen van onze wereld, dan zeg, een roman van Anna
Enquist
Die ervaring van het onmogelijke waar de schrijver naar moet streven en die de lezer
‘moet’ ondervinden, treedt niet in willekeurig elke tekst op. Blanchot heeft hierbij
volgens De Brabander een bepaald soort literatuur voor ogen. Teksten ‘die zichzelf
spiegelen, en op de taal, het schrijven en het literaire statuut reflecteren en zo zichzelf
tot onderwerp maken’.
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Het zijn dit soort teksten die De Brabander beschrijft met de term ‘spiegelschrift’.
Anders dan zogenaamde transparante teksten - meer psychologisch-realistische
verhalen die ongehinderd een doorkijk bieden naar de wereld in het boek - reflecteert
het spiegelschrift op zijn eigen status als verhaal. Het is precies vanwege die
eigenschap, dat deze teksten van oudsher werden uitgesloten van engagement. Of,
in de parafrase van een van deze uitsluiters Sartre: ‘In het geval van engagement
moeten de woorden doorzichtig zijn.’
De Brabander laat in zijn proefschrift zien dat er wel degelijk ook voor het
spiegelschrift een geëngageerde rol is weggelegd. Een die, zoals we zagen, bovendien
vaak veel radicaler is dan bij meer transparante verhalen.
Toch lijkt de winst die het proefschrift boekt met het onderzoeken van de
mogelijkheid van engagement in spiegelschrift tevens de beperking ervan in te houden.
De lezer krijgt licht het idee dat volgens Blanchot alleen schrijvers die spiegel-teksten
schrijven daadwerkelijk geëngageerd kunnen zijn. Een inperking die de vraag oproept
hoe we dan de schrijvers moeten waarderen bij wie vorm en inhoud wel degelijk
noodzakelijk samenhangen - een van de eisen die Blanchot aan geëngageerde romans
stelt -, maar die dat niet noodzakelijkerwijs of
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louter in spiegelschrift doen, noch per se in transparante teksten?
Een eerste antwoord op die vraag kunnen we formuleren als we ons realiseren dat
spiegel-teksten niet louter reflecteren op het schrijven sec, maar dat de reflectie van
een tekst op zijn eigen onvermogen wel degelijk betrokken is op een onderwerp of
thema. Een goed voorbeeld daarvan is het boek De menselijke soort (1947) van
Robert Antelme. Een titel die opvallend genoeg niet genoemd wordt in de dissertatie
van De Brabander, terwijl dit - enige - boek van Antelme over zijn
concentratiekampervaringen in Gandersheim tijdens de Tweede Wereldoorlog, van
grote invloed is geweest op Blanchots denken over de ander (zie daarvoor zijn
gelijknamige essay uit 1962 over dit boek). De menselijke soort laat precies het op
zichzelf en het behandelde onderwerp reflecterende schrijven zien dat een tekst
volgens Blanchot tot literatuur maakt. Meer concreet: Antelme probeert in zijn boek
de vraag te verwoorden wat een mens tot mens maakt in een onmenselijke situatie
(het concentratiekamp): een situatie dus waar datgene wat een mens tot mens maakt
juist vernietigd moest worden.
De meerwaarde van Blanchot voor het nadenken over ethiek en engagement in
literatuur, ligt mijns inziens verder in zijn nadenken over ‘het meervoudige woord’,
de noodzakelijke eenheid van vorm en inhoud, en de ambiguïteit van de roman.
Ideeën die bij voortduring opduiken in zijn essays, maar die door de nadruk die de
dissertatie legt op het spiegelschrift, wellicht wat onderbelicht blijven. Blanchot biedt
met zijn ideeën als het ware een begrippenapparaat - een methode dus, eerder dan
een theorie -, die een goede analyse van engagement en ethiek in romans mogelijk
maakt, zonder dat daarbij de ambiguïteit bij de gratie waarvan de roman leeft het
onderspit delft. Een begrippenapparaat waarmee ook hedendaagse auteurs, die noch
per se in spiegelschrift, noch per se transparant schrijven, geanalyseerd kunnen
worden. Het nieuwste boek van de Zuid-Afrikaanse J.M. Coetzee, Elizabeth Costello,
bijvoorbeeld, laat het soort zelf-ondermijning van de roman zien dat de Franse filosoof
denk ik wel gewaardeerd zou hebben.
Deze roman, die bestaat uit een verzameling lezingen die slechts door een zeer
dunne verhaallijn bijeen gehouden wordt, ondermijnt in feite met woorden de kracht
van woorden. De hoofdpersoon, de oudere schrijfster Elizabeth Costello, reist de
hele wereld over om lezingen te houden, waarin zij onder meer pleit voor een beter
verstaan van de mens met dieren. Zij probeert een stem te
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geven aan een groep in de samenleving die zelf niet kan spreken: de dieren. Maar,
zelf behorend tot een zwakkere groep in de maatschappij, slaagt Costello daar echter
niet in: ze stuit op louter onbegrip, en aan het lot van de dieren zelf verandert in feite
niks.
Eerder dan de term spiegelschrift, het soort literatuur waartoe Elizabeth Costello
ten slotte nauwelijks gerekend kan worden: daarvoor is de ‘reflectie’ erin te impliciet,
bieden Blanchots genoemde ideeën over de ambiguïteit van de roman toegang tot
het engagement in dit boek. Elizabeth Costello laat namelijk wél de noodzakelijke
eenheid van vorm en inhoud, en de niet in één zin samen te vatten meerduidige
betekenis zien, die de Franse filosoof per se noodzakelijk achtte voor literatuur:
Coetzee heeft het bundelen van de lezingen nodig, om de krachteloosheid van
diezelfde lezingen te tonen.
Dit is uiteraard slechts één voorbeeld. Maar ik denk dat er meer hedendaagse
romans zijn waar Blanchot een interessant licht op zou kunnen werpen. Ook in die
zin biedt Blanchots denken een geestelijke injectie waar de nogal eenzijdige
Nederlandse discussie ten aanzien van engagement slechts baat bij kan hebben.
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Te erg voor woorden Taboes, schrijfsters en seks, seks, seks
Zijn er zaken waarover niet geschreven kan worden? In het werk van Nederlandse
vrouwelijke auteurs vieren huwelijksleed en amoureuze verwikkelingen hoogtij,
maar seksueel gezien valt er weinig te beleven. Gaan vrouwelijke erotiek en literatuur
wel samen?
JOKE J. HERMSEN
Houden schrijvers zich, bewust of onbewust, aan bepaalde ethische normen? Vinden
ze sommige onderwerpen niet kies genoeg, en doen ze er dan liever het zwijgen toe?
Is het onverantwoord om diep in het perverse en obscene te duiken? In zijn nieuwe
roman Elizabeth Costello houdt de Zuid-Afrikaanse schrijver J.M. Coetzee deze
vragen één voor één tegen het licht. Hij doet dat bij monde van zijn hoofdpersonage,
de schrijfster Elizabeth Costello. In haar overdenkingen en uitspraken zijn Coetzees
eigen meningen te herkennen zoals hij die de afgelopen jaren heeft verkondigd.
Na lezing van een roman over de beulen van Hitler komt Coetzees alter ego tot
de conclusie dat sommige zaken nu eenmaal te obsceen zijn om aan het licht te
worden gebracht. Liever moeten deze ‘worden toegedekt en verborgen in de
ingewanden van de aarde net als wat er in de slachthuizen van de wereld gebeurt’.
Het centrale idee dat Coetzee in zijn roman uitdraagt is dat het kwaad zo groot kan
zijn dat het niet gezond is erover te schrijven of te lezen. ‘Door de werking van het
kwaad te beschrijven, kan de schrijver het misschien onbewust als iets aantrekkelijks
voorstellen en daarmee meer schade aanrichten dan goeddoen.’
Om deze gedachte te onderstrepen, voorziet Coetzee zijn personage van een
traumatische gebeurtenis in het verleden en laat haar daarover vervolgens zwijgen.
Elizabeth Costello werd het slachtoffer van een zeer gewelddadige verkrachting, en
is er erg tevreden mee daar nooit over geschreven te hebben. ‘Ze vindt het goed, het
bevalt haar, dat zwijgen van haar, een zwijgen dat ze tot in het graf hoopt te bewaren.’
Schrijvers dienen immers ‘op hun hoede te zijn voor gruwelen’, niet alleen omwille
van hun lezers maar ook uit zorg voor zichzelf. Hiermee introduceert Coetzee voor
schrijvers een moreel taboe op dat ‘wat te afschuwelijk voor woorden is.’
Na de Tweede Wereldoorlog laaide in Duitsland en Oostenrijk een discussie op over
de vraag: hoe nog te schrijven nu het kwaad op de meest onvoorstelbare wijze om
zich heen heeft gegrepen. Een enkeling riep, net als Coetzee, tot zwijgen op. Anderen
waren juist van mening dat ‘waarover je niet spreken kunt, je moet ophouden te
zwijgen’. Schrijvers als Thomas Bernhard, Christa Wolf, Ingeborg Bachmann en
Elfriede Jelinek hebben deze opdracht tot uitgangspunt van hun werk gemaakt. Ze
deinzen niet voor het kwaad terug, maar zien het als taak van de schrijver om het
geweld dat zich tussen mensen ophoopt en dat soms tot extreme uitbarstingen komt,
te onderzoeken en van alle mogelijke kanten te belichten.

Toch een taboe
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In de Nederlandse literatuur is een dergelijke discussie nooit op die manier aan de
orde geweest. Zijn er hier morele taboes te vinden? Ongetwijfeld. Ze zijn alleen
moeilijker te achterhalen. Toen afgelopen zomer in Frankrijk een actrice door haar
jaloerse minnaar werd doodgeslagen, stonden ook in Nederland de kranten wekenlang
bol van discussies over oorzaak en gevolg van (seksueel) geweld. Het
actualiteitenprogramma Nova meldde dat in Nederland jaarlijks zeventig vrouwen
door huiselijk en seksueel geweld om het leven komen. Daarna werd het weer stil.
Opeens besefte ik, eens en te meer, dat
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in tegenstelling tot Frankrijk waar de afgelopen jaren verschillende romans verschenen
over seksualiteit en geweld, in de Nederlandse literatuur hierover nagenoeg niet
wordt geschreven. Seksualiteit op zich is een angstvallig vermeden onderwerp, juist
door belangrijke vrouwelijke schrijvers; zij plegen hierover nogal omslachtig en
indirect te schrijven. Schrijfsters als Vonne van der Meer en Kristien Hemmerechts
zoeken hun toevlucht in poëtische suggestiviteit, en schrijfsters als Monika Sauwer
en Hermine Landvreugd in rauw realisme. Zelden treffen we een fabuleuze erotische
fantasie in de romans van deze auteurs aan. Vindt men het soms niet interessant, niet
kies of is er iets anders aan de hand? Hebben we dan toch nog een taboe? Maar laat
me eerst een anekdote vertellen.

Knap gedaan hoor, meissie
Een jaar of vijf geleden kwam ik, op een regenachtige woensdagmiddag in maart,
de trap van het kinderdagverblijf van mijn zoontje opgelopen. Dampend in mijn
winterjas hees ik me naar boven. De hele dag had ik op ‘De moraal van het verhaal’
zitten zwoegen, een lezing die ik diezelfde avond nog in Leusden moest houden.
Uren achtereen had ik mijn hersens gebroken op de vraag naar de verhouding tussen
ethiek en literatuur, onderwijl anderhalf pakje sigaretten wegrokend. Telkens kleedde
ik de vraag anders aan. In een chique pak: ‘Kan de esthetische kwaliteit van een werk
de ethische laakbaarheid ervan verdoezelen?’ Meer van de markt: ‘Kan een goed
boek fout zijn?’ Of quasi-diepzinnig als een Elizabeth Costello avant la lettre: ‘Kan
het kwaad te gruwelijk zijn om te beschrijven?’ Veel verder dan ‘soms wel, soms
niet’ kwam ik niet.
Eenmaal zuchtend boven aan de trap beland, zag ik dat zich voor het
mededelingenbord van de créche nogal wat ouders en groepleidsters hadden
verzameld. Vast de aankondiging van een op handen zijnde barbecue, braderie of
boterfeest, dacht ik, me terstond nog vermoeider voelend. Toen ik het groepje naderde,
draaiden de meeste ouders zich besmuikt gniffelend om. Een moeder die tegenover
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mij in de straat woonde, wierp me een heimelijke blik toe. Van een bevriende vader
ving ik een vette knipoog op. Bij het prikbord bleef alleen Dina staan, de even volle
als vriendelijke Surinaamse leidster van mijn zoontje.
‘We zijn allemaal reuze trots, hoor!’, zei ze grijnzend. ‘We hebben het natuurlijk
héél mooi uitgeknipt en meteen opgehangen. Kijk maar!’
Glunderend wees ze naar het prikbord waarop een groot krantenartikel uit De
Telegraaf prijkte. Mijn portret in de rechterbovenhoek was met fluorescerend geel
omlijnd. ‘Sjonge, jonge,’ zong Dina, ‘wie had dat nu ooit gedacht? Knap gedaan
hoor, meissie!’
Koortsachtig begon ik, zoals het onzekere debutantes betaamt, de recensie van
Het dameoffer te lezen. Mijn naam was consequent met vette, gele strepen
gemarkeerd. Maar dat was niet alles. Halverwege het artikel lichten twee andere
woorden felgeel op: ‘Rake vrijpartij’ en ‘Prachtige masturbatiescène’, waarachter
Dina tot overmaat van ramp nog eens drie vette uitroeptekens had geplaatst. Op dat
moment kwam mijn zoontje de gang opgelopen. Ik griste zijn jasje van de haak, tilde
hem op en maakte dat ik wegkwam.
Wekenlang heb ik de crèche gemeden, uit gêne en angst. Ik vreesde van alles, maar
vooral dat mijn boek niet meer serieus genomen zou worden. Alsof literatuur en
‘masturbatiescène’ met elkaar vloeken. En: alsof je als vrouw geen erotische scène
kunt schrijven zonder de verdenking van plat populisme op je te laden. Die avond
maalde ik geen bijster sterke indruk in Leusden. ‘Hoe kan iemand die zojuist als een
seksexpert in de krant is weggezet, ons iets zinnigs over ethiek vertellen?’, hoorde
ik mijn wantrou-
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wige publiek denken. Zelden zag ik zoveel sceptisch opgetrokken wenkbrauwen.
Voortaan zou ik wel wijzer wezen, zo nam ik me ter plekke voor. Aan mijn boeken
geen polonaise!
Evenmin aan die van mijn vrouwelijke collega's blijkbaar. Want wanneer komen
we in de romans van Margriet de Moor, Renate Dorrestein, Anna Enquist of Connie
Palmen nu eens een scène tegen waarvan onze buiken echt volschieten? Huwelijksleed
en amoureuze verwikkelingen volop, maar naar wat zich tussen de lakens afspeelt
moeten wij blijven gissen. Gaan literatuur en vrouwelijke erotiek niet samen? In het
buitenland wordt bij tijd en wijle lustig Op het lichaam geschreven (Jeanette
Winterson 1998). Wij moeten ons laven aan de Ongekuiste versies van Anne Vegter
(1994), en het werk van een enkele overmoedige debutante die haar vingers durft te
branden aan het verum corpus, zoals Désanne van Brederode (1996). Waarom wagen
zich maar zo weinig vrouwelijke auteurs op het duistere pad van lust en genot?

Parodie op pornografie
Een duidelijk, maar zeker geen vrolijk antwoord op deze vraag heeft de Oostenrijkse
schrijfster Elfriede Jelinek. ‘Seksualiteit is, in onze samenleving, overal en nergens.
Maar de seksuele taal behoort puur en alleen de mannen toe’, vertrouwt ze de onthutste
redacteur van Libération toe naar aanleiding van de Franse vertaling van Lust. ‘De
vrouw is nog altijd het object dat bekeken en begeerd wordt, maar niet van zichzelf
kan spreken.’
Niettemin heeft ook Jelinek aan het begin van Lust geprobeerd een soort
vrouwelijke versie van de erotische novelle Histoire de l'oeil van Georges Bataille
te schrijven. Het is haar naar eigen zeggen alleen niet gelukt. Op dit vlak kan ze
alleen de mannelijke blik en taal gedienstig zijn, dat wil zeggen het mannelijke
verlangen herhalen: ‘Als ik het over een mislukking heb, dan bedoel ik dat er geen
vrouwelijke taal van de erotiek mogelijk is, omdat het object van de pornografische
blik nu eenmaal geen taal kan ontwikkelen die haar eigen is. De vrouwelijke lust kan
volgens mij alleen in negatieve vorm uitgedrukt worden, dus bijvoorbeeld als parodie
op de pornografische taal van de mannen.’
Deze ‘negatieve’ strategie past Jelinek in al haar romans toe. Haar satire op de
mannelijke seksualiteit mondt weliswaar uit in fascinerende maatschappijkritische
boeken, maar wat betreft vrouwelijke erotiek zijn ze heel fatalistisch. Haar vrouwelijke
personages zijn dermate onderworpen aan de macht van de heersende seksuele moraal,
dat zij alleen het verlangen en het gedrag van mannen kunnen herhalen. In Jelineks
visie leidt dit onherroepelijk tot hun vernietiging. Als er iets is wat erom schreeuwt
veranderd te worden, dan is het de seksuele norm. Zelf lijkt ze echter in haar absolute
en hermetische werk de hoop al te hebben opgegeven.

Hunkerende mond
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Het werk van de in Zuid-Afrika geboren kunstenares Marlène Dumas bewijst dat het
ook anders kan. Zij verhoudt

Marlene Dumas, Losing (her meaning), 1988. Courtesy Paul Andriesse, Amsterdam
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zich in haar schilderijen en teksten tot dezelfde pornografische blik, maar gooit
daarbij de deur niet helemaal dicht. Zoals ik in Heimwee naar de mens (Arbeiderspers
2003) uitvoeriger beschrijf begint deze blik voor Dumas op het moment dat we iets
willen objectiveren en eenduidig definiëren. Vandaar dat zij haar doeken titels
meegeeft als: Waiting (for meaning) of Losing (her meaning). Ze schildert
bijvoorbeeld 122 zwarte ‘koppen’ op een doek, die zo van elkaar verschillen dat
niemand het meer in zijn hoofd zal halen over ‘dé zwarte’ te spreken.
In Dumas' teksten komen we ook nogal eens een muze tegen die last heeft van de
porno-blues: ‘The muse is exhausted, because she smiles too much. The muse is
exhausted, too many bodies and not enough soul. She's got the porno blues.’ (Sweet
Nothings, 1997) Deze blues komt op het doek onder meer tot uiting in het zesluik
Porno as Collage uit 1993: we zien zwartgekalkte vrouwen die zich in zes
verschillende standjes voor onze wellustige blikken tentoonstellen. Maar hoe moeten
we dit schilderij begrijpen? Is het een evidente bijdrage aan de feministische kritiek
op de porno-industrie of wordt hier stiekem met de pornografische beeldvorming
gecollaboreerd? We weten het antwoord niet meteen, omdat Dumas er als het ware
een interpretatieobstakel in heeft aangebracht. Daarom aarzelen we en moeten we
nog iets langer voor het doek stilstaan en wachten, waiting for meaning. Porno as
Collage is een steen des aanstoots. De toeschouwer is de hordeloper die over allerlei
obstakels heen moet springen voordat hij zich een oordeel kan vormen. Precies dat
springen is de beloning die Dumas voor haar werk krijgt: het is het moment waarop
we doelloos in de lucht hangen, de vaste grond onder onze voeten kwijt zijn en in
die zin ontheemd zijn geraakt. Er is veel spanning en spektakel op het doek, en ook
een weinig genot. Want anders dan Jelinek probeert Dumas de eerste contouren van
vrouwelijke erotiek vast te leggen in een veeg lustvolle benen of een hunkerende
mond.
Nog een stap verder gaat de schrijfster Marja Pruis die in haar debuutroman Bloem
de volle schijnwerpers op een vrouwelijke erotiek durft te zetten. Je zou bijna zeggen
dat haar roman het laatste taboe uit de Nederlandse letteren tot vertrekpunt heeft
genomen. Alleen daarom al is Bloem een bijzonder boek. Er is moed en inzicht voor
nodig om daarbij als vrouw overeind te blijven en niet in de valkuil van de mannelijke
mimesis te vallen. Pruis slaagt erin een ander geluid te laten horen over de
onmogelijkheid van de verbeelding van vrouwelijke erotiek, dankzij haar wel-
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Marlene Dumas, Porno as Collage, inkt op papier, 1993. Courtesy Paul Andriesse, Amsterdam

overwogen stijl en haar kritische introspectie. Bloem is een schetsboek van hoe
vrouwelijke seksualiteit er op papier uit kan zien én een waarachtige poging te
schrijven over dat waarover niet of nauwelijks geschreven kan worden. En wie weet:
hoe meer dit gebeurt, hoe vanzelfsprekender het wordt om, net als Bloem, te denken:
‘Seks, seks, seks. Eigenlijk denkt Bloem wat anders, maar dit staat wel zo netjes.’
ONLANGS VERSCHEEN VAN JOKE J. HERMSEN: HEIMWEE NAAR DE MENS, ESSAYS
OVER KUNST, LITERATURE EN FILOSOFIE (ARBEIDERSPERS, 2003). BEHALVE
SCHRIJFSTER, IS ZIJ HOOFDREDACTEUR VAN BOEKMAN, TIJDSCHRIFT VOOR KUNST,
CULTUUR EN BELEID.
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Hoe meer deugd, des te meer zelfbevlekking Multatuli over
deugliteratuur
Multatuli heeft nooit gesomberd over de teloorgang van ‘normen en waarden’. Over
het verval van ‘de zeden’ repte hij echter veelvuldig. De oorzaak voor dat verval
zocht hij voornameliik in pedagogische onkunde: kinderen werden op scholen en in
gezinnen opgevoed tot huichelaars, juist omdat er in deugdliteratuur zo gehamerd
werd op braafheid en gehoorzaamheid. Maar niet alleen schrijvers, ook de lezers
droegen schuld, zo blijkt uit de Ideën.
SASKIA PIETERSE
Een eindeloze reeks romans en gedichten leerde de negentiende-eeuwse lezer steeds
opnieuw dat de braveriken en gehoorzamen beloond zullen worden, de slechteriken
gestraft. Multatuli haatte dergelijke deugdliteratuur, en in zijn Ideën ageert hij dan
ook voortdurend tegen de zogenaamde ‘verstand-en-hart-schryvers’. Zijn aanval op
deze literatuur van de ‘beloonde deugd’ lanceert hij in de Ideën op verschillende
fronten.
In de eerste plaats moeten Van Alphens gedichten het ontgelden, die volgens hem
‘de kindertyd van velen tot een hel’ hadden gemaakt. Verder is ook de zedenroman
een grote steen des aanstoots, want daarin wordt een zeer verwrongen voorstelling
van vrouwelijke deugdzaamheid en seksualiteit tot voorbeeld gemaakt. Op dit punt
aanbeland richt Multatuli's toom zich niet alleen op de deugdliteratuur, maar ook op
de lezers daarvan, want die hadden zich maar al te gretig gelaafd aan een eindeloze
stoet van zedenromannetjes met net-niet-verleide deugdheldinnen. Zijn eigen
Woutertje Pieterse, ten slotte, kan gezien worden als een poging zichzelf en zijn
lezers te bevrijden uit de wereld van de beloonde deugd.

De pruimenboom
Het lied van de beloonde deugd kende veel varianten, maar Van Alphens ‘de
Pruimenboom’ was een van de eerste en de meest kernachtige. Multatuli gebruikt
dat gedicht in de Ideën een aantal malen om zijn bezwaren tegen de beloonde deugd
uiteen te zetten.
Jantje ziet sappige, verleidelijke pruimen hangen, maar hij plukt ze niet. Hij leert
dat het hem meer pruimen oplevert als hij zichzelf beheerst en gehoorzaamt aan 't
alziend oog van vader. Ware deugdzaamheid is, zo blijkt uit het gedicht, een goed
samenspel van zelfverbetering, zelfbeheersing, beloning en gehoorzaamheid.
Multatuli stelt dat deze voorstelling van zaken haaks staat op de manier waarop
de kinderlijke psyche zich in werkelijkheid ontwikkelt. In de eerste plaats omdat
natuurlijke verlangens hoe dan ook bevredigd willen worden. De beloning van vader
is daarom, in psychologisch (of zoals men dat destijds noemde, zielkundig) opzicht,
niets anders dan een iets langer uitgestelde vorm van bevrediging. Zonder het uitzicht
op beloning is de zelfbeheersing onmogelijk: het verlangen zou dan onbevredigd
blijven.
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Vervolgens constateert Multatuli dat die beloning in het echte leven, anders dan
in het rijmpje van Van Alphen, heel zelden komt. Vooral als de pruimen-uitdelende
vader wordt vervangen door God, want dan kan de beloning (eeuwige zaligheid) pas
opgehaald worden in het hiernamaals. Het verlangen, dat zich aldus onbevredigd
ziet, zoekt in 't geniep naar een andere vorm van bevrediging. Hypocrisie en
huichelarij zijn het gevolg. En volgt de beloning wel op tijd, dan nog is er
gespeculeerd op die beloning. Het kind heeft geleerd dat deugdzaamheid een kwestie
is van goed calculeren, en niets te maken heeft met ware zelfopoffering of spontane
opwellingen van het hart.
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Multatuli heeft, om dit alles te verduidelijken, zelf maar een aanvulling op de
‘pruimen-vertelling van Van Alphen’ geschreven:
VAN ALPHEN dan heeft vergeten ons te vertellen dat z'n slim JANTJEN 'n

neefje had die zoo slecht was als de ander braaf. De booze neef werd
uitgezonden om perzikken te halen, snoepte daarvan, en... werd in z'n lip
gebeten door 'n wesp die zich in den perzik verscholen had, waarschynlyk
om op 't juiste oogenblik heel godsbesturig optetreden als wreker van de
geschonden deugdzaamheid. PIETJES lip zwol op. Pyn, berisping en straf
bleven niet uit. Hy beloofde aan z'n papa beterschap, en aan zichzelf: nooit
weer perzikken te stelen voor-i eerst onderzocht had of er 'n wesp in zat.
De moraal van m'n vertelling?
Wel, die is immoreel. Meer weet ik er niet van. En van JANTJES deugd of
de godvreezendheid onzer geloovers ook niet. (idee 827)

De ideën
De Ideën verschenen van 1862 tot 1877, zeer onregelmatig in afleveringen.
Pas later werden ze tot een boek gebundeld; uiteindelijk zijn er zeven
bundels van verschenen. Het is Multatuli's meest weerbarstige werk: een
staketsel van voetnoten bij voet- noten bij voetnoten, van loose invallen.
scherpe polemieken, aforismen, parabels en literaire exercities. De ‘roman’
Woutertje Pieterse is er ook in opgenomen, onontwarbaar verweven met
beschouwingen over pedagogiek, godsdienst en literatuur. De Ideën zijn
in zijn geheel op internet te vinden op de site van DBNL: www.dbnl.nl

Verlangen naar seks
Het verlangen naar pruimen is een zeer primair, kinderlijk verlangen. Ingewikkelder
wordt het als op latere leeftijd de seksuele verlangens een rol gaan spelen. Hoe kan,
als de onderbuik eenmaal van zich doet spreken, nog volgens de spelregels van
beloning, gehoorzaamheid en zelfbeheersing geleefd worden? De versjes van Van
Alphen konden hier geen antwoord op geven, maar een andere achttiende-eeuwse
literaire uitvinding voorzag wél in die behoefte: de zedenroman.
In de zedenroman wordt de spanning tussen erotische verlangens en deugdzaamheid
bijna altijd volgens hetzelfde stramien opgelost. Een meisje, goed van karakter maar
met een gebrekkige zelfbeheersing, valt in handen van een verleider. Ze doorziet
zijn slechte bedoeling niet, en daardoor belandt ze in een situatie waarin ze bijna
aangerand wordt. Soms komt ze zelf tot bezinning, soms wordt ze op het laatste
moment door de deugdzame man gered uit de armen van de schurk. Omdat ze nog
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maagd is, kan ze trouwen met de held, en zo heeft ze dan veilig het volwassen leven
bereikt. Het meisje heeft geleerd om zichzelf voortaan te beheersen en het Waad in
en buiten zichzelf tijdig te herkennen.
Multatuli meent dat dergelijke papieren deugdheldinnen een desastreuze uitwerking
hebben op het leven van meisjes van vlees en bloed. Het fictieve ideaal nastreven
leidt slechts tot beknotting en zelfverloochening, en de ‘beloning’ voor dit alles is
levenslange opsluiting in het gezin. De enige uitweg die de erotische verlangens in
deze situatie nog overblijft, is de hysterie. De veelvoorkomende neuroses onder jonge
vrouwen wijt Multatuli zonder meer aan het monster van de zedelijkheid:
Juist: Minotaurus (=de zeden]! 't Is een veelslachtig wezen met 'n muil
als een statenbybel, en 'n reusachtige breikous tot achterlyf dat uitloopt
in 'n borduurnaald. En de naam van 't monster is: hysterie!
Het eet meisjes, meisjes, altyd meisjes...(idee 202)

De medeplichtige lezer
Hoe had een zo infantiele en fnuikende voorstelling van deugd en seksualiteit zoveel
bijval kunnen krijgen? Multatuli wijst in eerste instantie naar de schrijvers, maar
vervolgens geeft hij zijn argumentatie een draai, zodat de lezer in het
beklaagdenbankje terechtkomt:
De Deugd! Het besef onzer Verstand-en-hart-schryvers gaat in dit artikel
niet bouen de teeldelen. [...] Daarop beroepen zy zich. Daarvan leven ze.
Daarmee onderwyzen ze Vorsten en Volken.
[...]
De heele litteratuur van deze soort, even als de byna uitsluitend op 't
geslachtsleven gegronde zedelykheids-idee van 't Publiek, die door haar
gevleid wordt, is één doorgaande leerschool van ZELFBEVLEKKING.
Sla ze maar na, de duizende en duizende ‘oorspronkelyke’ romannetjes
die er geschreven werden en worden naar de prototype der Pamela's, der
Clarissa Harlowe's, der Grandison's, der Willem Levend's, der Susanna
Bronkhorsten, der Sara Burgerhart's, en let er op of niet de heele veredeling
van ‘Verstand en Hart’ ten-slotte neerkomt op zoo'n kittelend: zal ze...zal
ze niet? Is ze wel...is ze niet? [...]
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Titelgravure bij het derde deel van Glorioso (Amsterdam, 1805), collectie Multatuli Museum

Moogt ge [de lezer] langer de beleediging dulden van de overal blykende
meening dat uw aandacht slechts te mynen is door 't goochelen met 'n
deugdzaamachtigheid, die geen anderen prikkel kent dan 't heen-en-weer
seulen van den ‘knoop’ der telkens uitgestelde tot de uiterste grens van
wellust opgeschroefde hoeren? (idee 1058c)
De auctoriale verteller van de zedenroman spreekt tot de lezer alsof het een kind is:
de lezer moet dezelfde les leren als de romanpersonages. Echter, het psychologische
effect op de lezer is volgens Multatuli heel anders dan de verteller voor ogen heeft.
Door de overdreven obsessie voor de maagdelijkheid, raakt de lezer juist opgewonden.
En dat is, aldus Multatuli, precies de reden dat lezers zich zo graag laten meeslepen
door dergelijke boeken - en schrijvers spelen hier bewust op in.
De laatste alinea, waarin Multatuli de lezer oproept zich niet langer zo te laten
beledigen, is typisch voor zijn retorische emancipatie-via-bespotting. Lezers mogen
zich van hem niet blind overgeven aan een verhaal, maar moeten leren inzien dat de
hand van de schrijver met ze speelt en ze perverteert. Pas als ze de ‘goedkope’ trucs
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van de romanschrijvers leren ontmaskeren, zouden lezers zich kunnen verheffen
boven hun getroebleerde gevoelsleven.

De noodzaak van lezen
In de Ideën is de ‘roman’ Woutertje Pieterse opgenomen. In dat werk (dat nooit
voltooid is) speelt lezen een grote rol, maar nu in positieve zin. Uit Woutertje Pieterse
blijkt dat Multatuli aan het lezen van fictie niet uitsluitend een beknellend en
demoraliserend effect toeschreef: Wouter kan zich door het lezen van een boek juist
bevrijden van zijn omgeving.
Als we in de Ideën met Wouter kennis maken, staat het jongetje op het punt voor
het eerst in zijn leven (zeer stiekem) een roman te lezen. Wouter komt uit een
bekrompen kleinburgerlijk gezin waarin er buiten de Bijbel niet veel gelezen wordt.
Literatuur is verdacht, omdat het al snel de zeden in gevaar zou brengen.
Eenmaal in de boekwinkel kiest Wouter niet voor Sara Burgerhart of Kleine
gedichten voor kinderen. Hij komt voor een veel opwindender genre uit de achttiende
eeuw: de roversroman. Nu is de tegenstelling tussen goed en kwaad in de
roversliteratuur niet minder zwart-wit dan in de deugdliteratuur, maar het verschil
zit 'm in de plot. Deze draait niet om zelfbeheersing en gehoorzaamheid, maar om
het verdedigen van het eergevoel en het beleven van avonturen.
Wouter zelf wordt ogenschijnlijk opgevoed tot een gehoorzame en brave jongen.
Toch komt er van Wouters morele ontplooiing niet veel terecht. De volwassenen zijn
veel te druk bezig met het bevredigen van hun eigen primitieve verlangens, om inzicht
te hebben in de morele ontwikkeling van het kind.
Van deugdvertellingen á la ‘de Pruimenboom’ moet hij in ieder geval niet veel
hebben, dat is duidelijk. Helaas is er in het gezin niet veel anders aanwezig om zowel
zijn verbeelding als zijn lichaam te voeden:
(h)y walgde van de papieren perzikken der naarstigheid. Andere
perzikken kende hy niet, omdat die zo niet voorkomen in 'n
burgerhuishouden. (idee 363)
Het jongetje geniet daarom intens van zijn nieuwe lectuur. De roman heeft hij
bemachtigd door de huisbij-
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Woutertje Pieterse koopt zijn roversroman. Illustratie door Pam Rueter. Uit: De kleine Wouter.
Gekozen en ingeleid door G. Stuiveling (Amsterdam 1960)

bel te stelen en vervolgens te verpatsen, en van dat geld heeft hij Glorioso, de duivel.
Een rovergeschiedenis aangeschaft. Het lezen van het boek blijkt voor Wouter een
uitweg uit het zeer benauwde burgerhuishouden.
Wouters innerlijke belevingswereld is ontketend en hij beeldt zich in dat hij zelf
een rover is. Belangrijke waarden uit de roversroman, zoals eer, trots, trouw en
vrijheid (waarden die in Wouters opvoeding geen enkele rol spelen) worden daarmee
Wouters waarden. Zijn opvoeders eisen vervolgens dat hij zegt wat hij met het geld
van de huisbijbel heeft gedaan, maar hij weigert, want ‘Wouter was er de jongen niet
naar om Glorioso te verraden. Dit had-i juist zo leelyk gevonden in dien Scelerajoso
[een schurk] (...)’.
Wouters omgeving heeft niet het flauwste benul van zijn heldhaftige avonturen,
omdat het innerlijke avonturen zijn. De lotgevallen van Wouter tonen aan dat er
helemaal geen overeenstemming hoeft te zijn tussen de morele toestand van het
innerlijk en uiterlijke handelingen. Slechte daden duiden niet per se op een slecht
karakter - ze kunnen zelfs voortkomen uit een zeer edele inborst.
Multatuli ondertussen, richt voortdurend op retorische wijze het woord tot zijn
lezers, zodat deze niet in dezelfde interpretatiefout vervallen als Wouters omgeving.
Multatuli zegt lezers te verachten die slechts oog hebben voor uiterlijke voorvallen
en daar een les uit gedestilleerd willen zien, zonder enig begrip voor innerlijke
ontwikkelingen. De schrijver serveert per slot van rekening geen achttiende-eeuwse
bordkartonnen deugdhelden.
Wanneer de lezer gewoon is aan effect-romans, zal 't hem bevreemden
te vernemen, dat Wouters bezoek [...] grote invloed uitoefende op 't
onwikkelingsproces van z'n geest. Het spreekt vanzelf dat dit zich niet
terstond openbaarde, doch er was 'n kiem van verandering in z'n gemoed
gelegd, die niet meer verstikt kon worden. (idee 1063)
Niet alleen Wouters geest, ook die van de lezer - die immers ‘gewoon is aan
effect-romans’ - moet rijpen.
Multatuli keert de verstandhouding tussen verteller en lezer radicaal om. De
verteller speelt niet langer meer de rol van de bezorgde opvoeder die de lezer op een
geduldige en belerende manier toespreekt, in tegendeel:
Ge hebt my niet te danken, PUBLIEK. Ik schryf wat ik verkies,
onverschillig of 't u aanstaat. (idee 399)
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Als de lezer parels wil, dan zal deze zelf in de modder moeten duiken. De schrijver
handelt zelfstandig en verwacht hetzelfde van zijn lezers.
Multatuli was geen schrijver die gehoor gaf aan de troebele wensen van lezers.
Daarom beweerde hij ook voortdurend dat hij eigenlijk geen schrijver was:
Ieder ziet hier, dat ik geen schryver ben. Een schryver legt zich toe op
behagen. Een schrijver is coquet. Een schrijver is 'n hoer. (idee 526)
En daarmee werd de lezer gedegradeerd tot een hoerenloper, eentje die door de
literatuur gekitteld en behaagd wilde worden. Multatuli's conclusie:
Het gemiddeld peil der lezers staat beneden 't gehalte van den
gebrekkigsten schryver. (idee 524)
Multatuli heeft met allerlei retorische middelen getracht het gemiddeld peil van zijn
eigen lezers te verhogen, al moet gezegd worden dat in zijn houding ten opzichte
van zijn publiek er altijd een diep wantrouwen bleef meespelen.
Hij heeft in de Ideën op verschillende manieren aan willen tonen dat de beloning
van de deugd niet veel meer is dan een kwalijk verzinsel. Hij wilde, met behulp van
Woutertje Pieterse, dat verzinsel ontmantelen en er een geheel andere opvatting over
morele volwassenwording en het lezen van fictie tegenover stellen. Het werk is
daarmee een zeer intrigerende poging om zowel de schrijver als de lezer te bevrijden
uit de pedagogisch wereld van de deugdliteratuur, die door Multatuli zo verfoeide
‘leerschool van zelfbevlekking’.
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Homme zijn hoest De taalnormen en -waarden van Mulisch, Hermans
en Reve
Wie bepaalt er wat de taalnorm is? In sommige landen is dat de schrijver, maar in
het Nederlandse taalgebied worden schrijvers juist soms berispt om hun taalgebruik.
Over schoolmeesterij en taaltotalitarisme.
MARC VAN OOSTENDORP
Wie schrijft, maakt keuzes: zal ik hier een komma plaatsen, of toch maar niet? Zal
ik Piet zijn pet schrijven, zoals iedereen zegt, of Piets pet, zoals ik het op school
geleerd heb? Zal ik nu eens mijn sollicitatiebrief met enkel kleine letters schrijven,
of elke zin toch maar met een hoofdletter beginnen? Veel mensen kunnen niet leven
met zo veel vrijheid. De mensheid koestert een diep verlangen naar taalnormen.
In sommige culturen wordt dat probleem op een logische en elegante manier
opgelost: je bestudeert welke keuzes de beste en succesvolste taalgebruikers - de
belangrijkste auteurs - hebben gemaakt. Die probeer je dan zo goed mogelijk na te
volgen. Zo kent Frankrijk de Académie Française als taalscheidsrechter. Het is een
gezelschap waarin schrijvers een belangrijke rol spelen.

Niet in de maat
Bij ons hebben de schrijvers het niet voor het zeggen als het om taalzaken gaat, maar
de schoolmeesters. Geen enkele Nederlandse schrijver lijkt te ontkomen aan
gemopper. Ze worden bestudeerd om ze te kunnen berispen, niet om te leren hoe het
moet.
Gerard Reve, W.F. Hermans en Harry Mulisch - de ‘grote drie’ van weleer hebben
het alledrie met de schoolmeesters te stellen gehad.
Toen Gerard Reve in de jaren zestig werd aangeklaagd wegens godslastering, werd
ook zijn spelling tegen hem gebruikt. Reve had in zijn boek Nader tot U (1966) van
God een ezeltje gemaakt waarmee de auteur in zijn wensdromen sodomie zou
bedrijven. De gereformeerde hoogleraar Geneeskunde aan de Vrije Universiteit prof
dr. G.A. Lindeboom voelde zich geroepen een brochure over deze kwestie te schrijven
(‘God en ezel’) waarin hij onder andere aanvoerde dat die Reve dingen schreef als
Ernest zijn gelul, in plaats van Ernests gelul (Lindeboom gebruikte overigens een
kuiser voorbeeld van dezelfde constructie). Die opmerking is een beetje potsierlijk,
alsof iemand Vincent van Gogh verwijt dat hij niet netjes binnen de lijntjes bleef.

Imbeciel
Harry Mulisch heeft ook zijn spellingeigenaardighedenhij schrijft bijvoorbeeld
bijvoeglijk naamwoorden als ‘amsterdams’, ‘nederlands’ en ‘duits’ consequent met
een kleine letter - maar hij is daar minder om lastig gevallen. Toch heeft hij zich in
zijn pamflet Soep lepelen met een vork (1975) tegen de taalkundige bemoeials gekeerd.

Literatuur. Jaargang 20

Sindsdien heeft hij zijn argumenten nog regelmatig in interviews herhaald. ‘Schrijvers
zijn degenen die met de taal omgaan’, zei hij toen vorig jaar het debat over de nieuwe
spelling weer even losbarstte in de kranten. ‘Het is dan ook beter dat schrijvers zich
over de taal buigen dan een stel taalkundigen. Je laat politicologen toch ook geen
politiek bedrijven?’
W.F. Hermans moet het hiermee eens zijn geweest. Begin jaren tachtig publiceerde
Hermans de novellen Homme's hoest en Filip's sonatine (waar Reve zou hebben
geschreven Homme zijn Hoest en Filip zijn sonatine). De taalkundige Camiel Hamans
schreef indertijd een taalrubriek in NRC Handelsblad waarin hij deze titels
bekritiseerde: daar hoorde Hommes hoest en Filips sonatine te staan, zonder apostrof.
Hermans verweerde zich heftig tegen deze kritiek, ‘ik ben er over het algemeen
niet op uit, de regels van de spel-
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ling te overtreden’, schreef hij in een stuk dat hij later opnam, in Door gevaarlijke
gekken omringd (1989). ‘Maar in gevallen waarin deze regels imbeciel zijn en door
ongeletterden van het type Camiel Hamans bedacht, is er geen andere oplossing dan
je schouders op te halen.’ Bovendien meende Hermans dat de titel Hommes hoest
zou kunnen worden opgevat als equivalent met de mededeling ‘Hommes kucht’.
Ook gaf hij een lijst met titels van Nederlandse romans waarin de apostrof werd
gebruikt: van Justus van Effens Thrijsbuur's os (1735) via Paul's ontwaken. (1913)
van Frederik van Eeden tot en met Serpentina's Petticoat van Jan Wolkers (1961).
Dat niemand de apostrof in het laatste geval, na een klinker, zou betwisten, vergat
Hermans in het heetst van de strijd.

Decreet
In dezelfde polemiek betoonde W.F. Hermans zich een voorstander van een streng
taaltotalitarisme: ‘Per decreet zou vastgesteld moeten worden wat goed Nederlands
is en wat niet, welke woorden en zinsconstructies als verouderd te vermijden zijn,
of gebrekkig naar buitenlands voorbeeld nageaapt, en zo meer. Wat romanschrijvers
en dichters doen moeten ze misschien zelf weten, maar journalisten, schrijvers van
wetenschappelijke verhandelingen, Kamerleden en ministers zouden zich er stipt
aan moeten houden.’
Het probleem is natuurlijk: wie moet dat decreet uitvaardigen? Hermans zegt het
er niet zo expliciet bij, maar gegeven zijn afkeer van taalkundigen, en het gebrek aan
competentie dat hij journalisten, wetenschappers en politici kennelijk toerekende,
moeten dat waarschijnlijk wel de ‘grote’ schrijvers zijn, waar hij zichzelf toe rekende.
Mulisch en Hermans wilden dus dat de nonnen voortaan door schrijvers bepaald
zouden worden, al waren ze het mogelijk nooit eens geworden over de vraag wat die
norm dan had moeten zijn. De spellingsanarchie van hun collega Gerard Reve konden
beiden in ieder geval niet waarderen. ‘Konsekwent oneigelijk’ noemde Mulisch haar,
en Hermans bracht de hele zaak terug tot een kwestie van geloof: ‘Men zou er beter
aan doen het “zoude” van Gerard Reve (...) te verbeteren tot “zou”, maar die schrijver
is katholiek en dus onaantastbaar.’ Daar had prof. dr. G.A. Lindeboom van harte mee
kunnen instemmen.

Om verder te lezen
Bij Liesbeth Eugelink
M. Blanchot, ‘De menselijke soort’ (vertaald door Paul Huigsloot). In: Parmentier
10-4; G. Boomsma, ‘De schrijver als terrorist’. In: Hollands Maandblad, 2003-5; R.
de Brabander, Engagament in spiegelschrift. Een confrontatie tussen Maurice
Blanchot en Jacques Derrida. Rotterdam, 2003; M. De Kesel, ‘Recht op de dood.
Blanchot over de verhouding tussen literatuur en revolutie’. In Het wakende woord.
Literatuur, ethiek en politiek bij Maurice Blanchot, SUN, Nijmegen, 1997 (red. A.
Schulte Noordholt e.a.); P. Huigsloot, ‘De getuigenis. Inleiding bij De menselijke
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soort van Maurice Blanchot’. In; Parmentier 10-4; P. de Martelaere, ‘Om niets te
zeggen, of De nieuwe kleren van de keizer’. In: Een verlangen naar
ontroostbaaarheid. Meulenhoff, 1996, Amsterdam; A. Schulte Noordholt e.a. (red.).
‘Het schuwe denken. Inleiding’. In: Het wakende woord. Literatuur, ethiek en politiek
bij Maurice Blanchot. SUN, Nijmegen, 1997.

Bij Joke Hermsen
J.M. Coetzee, Elizabeth Costello. Amsterdam 2003. Vert. door Peter Bergsma en
Irving Pardoen: Joke J. Hermsen, Het Dameoffer. Amsterdam 1998; Joke J. Hermsen,
Heimmee naar de mens. Essays over kunst, literatuur en filosoie. Amsterdam 2003;
Anne Vegter, Ongekuiste versies. Amsterdam 1994; Désanne van Brederode, Ave
verum corpus, gegroet waarlijk lichaam. Amsterdam 1994; Marja Pruis, Bloem.
Amsterdam 2002; Mariene Dumas, Sweet nothings. Notes and texts. Amsterdam
1998; Elfriede Jelinek, Lust. Amsterdam 1989, Vert. door Jos Valkengoed; Jeanette
Winterson, Op het lichaam geschreven. Amsterdam 1995. Vert. Gerrit de Blaauw.

Bij Saskia Pieterse
Van het tijdschrift Over Multatuli is een Woutertje Pieterse-editie verschenen. Zie
daarin het artikel van Chantal Keysper: ‘“'t Staat in een boek...omliefdewil geloof
me...'t staat in 'n boek.” Literatuur in Woutertje Pieterse.’ In: Over Multatuli (2001),
jrg. 23, nr. 47, p. 54-67. In dit artikel wordt een helder overzicht gegeven van de rol
die literatuur speelt in Woutertje Pieterse.
In hetzelfde nummer: Jacques Dane: ‘Van die jongen komt nooit wat terecht!’ Woutertje Pieterse in pedagogisch perspectief'. In: Over Multatuli (2001), jrg. 23,
nr, 47, p. 27-41. Hij plaatst de pedagogische opvattingen uit Woutertje Pieterse in
een historisch perspectief.
De Ideën van Multatuli zijn opgenomen in de van Oorschotuitgave van het Volledig
werk (niet meer in de handel). Een losse editie van de Ideën is eveneens niet meer
in de handel. De citaten uit dit artikel zijn uit het Volledig werk afkomstig. De Ideën
zijn ook te vinden op internet: op de DBNL zijn alle nummers in een digitale vorm te
raadplegen.

Bij Ton van Strien
De bibliotheken van de Vrije Universiteit en die van de Universiteit Leiden bevatten
beide een contemporaine bundelingvan pamfletten uit de ‘poëtenoorlog’ of
‘poëtenstryt’, maar met een verschillende inhoud. Diverse teksten zijn uiteraard ook
in andere verzamelingen beland, zoals die van de Koninklijke Bibliotheek; en
opgenomen in de ‘verzamelde werken’ van de betrokken auteurs. Moderne studies,
met verwijzingen naar oudere literatuur, zijn: Peter Altena, ‘Het Journal littéraire
en de poëtenoorlog in de Nederlandse literatuur’. In: Documentatieblad achttiende
eeuw, jaargang 18 (1986), p. 267-285, en een paar hoofdstukken in het proefschrift
van Evert Wiskerke, De waardering van de zeventiende-eeuwse literatuur tussen

Literatuur. Jaargang 20

1780 en 1813, Hilversum, 1995. Dit artikel is mede geïnspireerd door een werkcollege
aan de VU, cursus 2002-2003. Ik dank de deelnemers, Tine Anthoni, Alex Buis, Inez
Slagter, Emèl Spaninks en Madeleine de Vetten voor hun inzet.
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[Gelezen]
Hercules in de tropen
Michiel van Kempen Een geschiedenis van de Surinaamse literatuur
2 delen (I: 1596-1957; II: 1957-2000). Breda: Uitgeverij De Geus, 2003.
1396 blz.; ill.; € 125, -; isbn 90 4450 277 8.
Vorig jaar promoveerde literatuurhistoricus Michiel van Kempen op het omvangrijke
Een geschiedenis van de Surinaamse literatuur. Binnen een jaar was er een
handelseditie, die bovendien een extra hoofdstuk bevat van bijna driehonderd pagina's
over de literatuur in Suriname na de onafhankelijkheid in 1975. Twee dikke gebonden
delen, bijna 1400 dichtbedrukte pagina's gepresenteerd in een cassette: de eerste
integrale literatuurgeschiedenis van Suriname is een luxe uitgave die niet over het
hoofd gezien kan worden.
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Michiel van Kempen heeft een taak van herculische omvang voltooid. Voor het
eerst is de literatuur van Suriname op een dergelijk systematische en uitgebreide
wijze vastgelegd. Het is de vrucht van jarenlang voorbereidend werk dat begon toen
Van Kempen in 1983 naar Suriname trok, waar hij woonde en werkte tot 1987. De
documentaire De Surinaamse literatuur 1970-1985 (1987) was naast het starten van
een literaire pagina in het dagblad De Ware Tijd (1986) het meest in het oog lopende
resultaat van dat verblijf. Daarna produceerde hij recensies voor de Weekkrant
Suriname, artikelen, interviews, overzichten, inleidingen, bloemlezingen, catalogi,
bibliografieen, anthologieën, egodocumenten, documentaires en tijdschriftspecials
over de Surinaamse literatuur.
Een geschiedenis van de Surinaamse literatuur bestaat uit de drie delen: orale
literatuur, koloniale literatuur en postkoloniale literatuur, waarbij Michiel van Kempen
zich steeds vier vragen stelde: Waarover schreven de auteurs? Welke vorm gaven
ze aan die onderwerpen? Onder welke omstandigheden werkten de schrijvers? Wat
en wie hebben zij met hun werk bereikt? Hij werkt dat vervolgens in vijf periodes
uit, vanaf het orale tijdperk tot het jaar 2000. De literatuur wordt daarbij ingebed in
de cultuurgeschiedenis. Twee kwaliteiten vallen daarbij op. Ten eerste de leesbaarheid,
ondanks de uitvoerigheid. Ten tweede de precisie, waardoor deze geschiedenis, ook
ver na eerste lezing, als naslagwerk zal blijven dienen. Registers op auteurs en titels
en een gedetailleerde inhoudsopgave en kopteksten vergemakkelijken het opzoeken
aanzienlijk.
De achtergrondteksten worden aangevuld met tal van profielen over leven en werk
van de belangrijkste auteurs en een aantal close-ups waarin detailproblemen aan de
orde worden gesteld. De literatuur van Suriname is pas in de twintigste eeuw en dan
nog vooral na de Tweede Wereldoorlog exponentieel gegroeid. Naarmate de
literatuurgeschiedenis de eigen tijd nadert, neemt het aantal profielen en close-ups
sterk toe. De algemene lijnen krijgen contouren door steeds meer aandacht voor
details. Het hoofdstuk over de periode 1957-1975 begint met de dichter Trefossa en
zijn Trotji als klaroenstoot van de moderne literatuur in het Sranan. Hier is het
algemene, inleidende deel ondergesneeuwd door meer dan veertig profielen en tien
close-ups, die samen meer dan tweederde deel van het hoofdstuk vragen. Hier heeft
de literatuurhistoricus plaats gemaakt voor de literatuurcriticus, waarbij eigen voorkeur
en oordeelsvorming niet worden geschuwd.
Michiel van Kempen bevestigt een aantal reputaties als die van Trefossa, Michael
Slory en Shrinivasi. Tegenover de auteursgeneratie van de jaren zestig en zeventig
zorgt hij voor eerherstel van Albert Helman, een proces dat de Antilliaanse auteur
Frank Martinus Arion al in het midden van
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de jaren zeventig gestart was met zijn essay ‘De eenzame jager’ (1977). Daarnaast
vestigt Van Kempen nieuwe reputaties door de grote positieve aandacht voor
bijvoorbeeld Paul Marlee, Bernardo Ashetu en Thea Doelwijt. Worden er ook
reputaties gebroken? Corly Verlooghen krijgt veel aandacht in positieve en negatieve
zin, waarbij het eindoordeel uiteindelijk toch nog positiever uitvalt dan dat waarmee
de contemporaine kritiek deze dichter ooit bedeeld heeft. De in Surinaamse literaire
kringen zo populaire R. Dobru over wie Van Kempen wel eens heel kritisch heeft
geschreven, komt er nu redelijk van af.
In het laatste hoofdstuk over de tijd van Surinames onafhankelijkheid brengt Van
Kempen een tweedeling aan tussen de literatuur in Suriname en de werken van in
Nederland wonende auteurs van Surinaamse herkomst. Na de massale migratie rond
de onafhankelijkheidsdatum ontstond een steeds dieper wordende kloof tussen de
Surinaamse literatuur in het land zelf en die in de diaspora, die gaandeweg steeds
minder Surinaams werd. Na de militaire coup in 1980 en de daarop volgende dictatuur
en vooral na de decembermoorden en de burgeroorlog werd het voor auteurs in
Suriname steeds moeilijker te blijven publiceren. De politieke repressie en de
economische malaise en papierschaarste die het gevolg waren, de militaire censuur
en de zelfcensuur verlamden het literaire leven jarenlang, tot in 1987 voor het eerst
weer vrije verkiezingen konden plaatsvinden en de literaire productie weer opleefde.
Kenmerkend voor de Surinaamse literatuur was jarenlang haar nationalisme. Michiel
van Kempen vraagt zich dan ook terecht af hoe het komt dat er maar zo weinig
Surinaamse auteurs zich durfden te ontrekken aan de ‘toch enigszins claustrofobische
norm’ uitsluitend over het eigen land te schrijven. Het krampachtig zoeken naar
Surinaams-zijn en naar Surinaamse normen en een angst om zich aan internationale
maatstaven te meten, heeft de literatuur in een te nauw keurslijf gedwongen. Dat
nationalistisch denken ten verderve leidt, meldde Albert Helman al in 1974 in zijn
essay over ‘nationale’ letterkunde in het Sticusa Journaal, waarmee hij inging tegen
de schrijvers met de luidste stem van dat moment. Als Willem Frederik Hermans
zich in De laatste resten tropisch Nederland (1969) ergert aan het schriele straaltje
water dat er uit zijn pensiondouche in hoofdstad Paramaribo komt, riposteert de
Surinaamse essayist Rudy Kross dat Hermans zich eerder zou moeten verbazen dát
er een douche is en dát er water uit komt. Gelukkig legt Van Kempen de lat hoger.
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Michiel van Kempen snijdt ook het probleem aan van het realisme in de Surinaamse
literatuur. Het is maar de vraag of die Surinaamse schrijvers wel zo realistisch zijn
en of hun invloed op het onafhankelijkheidsproces van het land wel zo groot is
geweest. Waren veel schrijvers niet eerder idealisten dan realisten? Anil Ramdas
poneert in De papegaai, de stier en de bloeiende bougainvillea (1992) dat Surinaamse
schrijvers een visie verwarden met een missie. Dat is nog wel het aardigste van deze
opmerkelijke dissertatie, dat ze naast de enorme berg feitenmateriaal zoveel
discussiestof aandraagt. Daardoor zal Van Kempen ongetwijfeld gelijk krijgen met
zijn opmerking dat ze als repoussoir zal dienen. Minstens voor de komende generatie,
want wanneer zal er opnieuw een tropische hercules opstaan met zulke brede
schouders?
WIM RUTGERS

Dada in de lage landen
Hubert F. van den Berg The Import of Nothing. How Dada came, saw
and vanished in the Low Countries (1915-1915)
New Haven etc., G.K. Hall & Co., 2002. Reeks: Crisis and the Arts. The
History of Dada. Vol. VII. 141 blz.; ill.; $ 115, -; isbn 0 8161 7386 9.
In The Import of Nothing beschrijft Hubert van den Berg de ontwikkeling van dada
in Nederland en België. Van de Berg signaleert twee dadaïstische golven in de lage
landen: de ene is een vervolg op dada zoals die zich had ontwikkeld in onder meer
Zürich, Berlijn en Parijs en die zich rond 1920 manifesteerde bij onder meer Pensaers
en Van Doesburg; de andere vinden wij terug halverwege de jaren twintig in
Groningen bij Werkman in diens tijdschrift The Next Call en in het tijdschrift Het
Overzicht van Seuphor. Verreweg de meeste aandacht gaat uit naar Pensaers en Van
Doesburg. Van den Berg maakt inzichtelijk dat er grote overeenkomsten tussen de
diverse dadaisten bestaan, op thematisch en technisch gebied, maar ook qua
literatuuropvatting en wereldbeschouwing. Zo vertoont Van Ostaijen allerlei
overeenkomsten met Pensaers (sympathie voor het Duits expressionisme en voor het
Vlaams nationalisme) en raakt Van Ostaijen, net als bijvoorbeeld de dadaïst
Huelsenbeck, in de ban van Friedlaenders filosofische opvatting over ‘creatieve
indifferentie’: het zoeken naar het middlepunt op de as van goed tegenover slecht,
zwart tegenover wit. Van den Berg wijst echter meteen ook op de verschillen,
bijvoorbeeld dat Van Ostaijen een andere invulling aan het begrip ‘creatieve
indifferentie’ gaf dan Huelsenbeck. Verder benadrukt Van den Berg dat eigenlijk
geen van
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de door hem in het licht van dada besproken kunstenaars een volbloed dadaïst was:
Pensaers begon zijn carrière als schrijver van traditionele romans, Van Ostaijen
leverde kritiek op dada én werkte binnen een dadaïstisch kader, Van Doesburg was
meer constructivist dan dadaïst, Werkman weigerde zich een dadaïst te noemen. In
zijn geschiedenis neemt Van den Berg gepast afstand van de dadaïsten. Hij heeft oog
voor de strategische kant van hun optreden. Als Van Doesburg Bezette Stad van Van
Ostaijen als uiting van realisme zegt te beschouwen, merkt Van den Berg op dat dit
waarschijnlijk uit concurrentieoverwegingen gebeurde. Van den Berg is ook alert
als het gaat om het zelfbeeld van de dadaïsten. Als Pensaers later beweert dat hij al
in 1916 dadaïst was, wordt deze bewering door Van den Berg genadeloos onderuit
gehaald. Van den Berg probeert de behandelde auteurs niet belangrijker te maken
dan zij in hun tijd waren. Hij wijst op de marginale rol die Pensaers heeft gespeeld,
constateert dat in Nederland dada pas in 1922-1923, enige substantie kreeg, benadrukt
dat de

Hendrik N. Werkman, Plattergrond, 1926

Nederlandse en Vlaamse dadaïsten voornamelijk in het buitenland te vinden waren
en dat noch in Nederland noch in België van een ‘groep’ dadaïsten sprake was. Het
aandeel van een handjevol dadaïsten in de lage landen in de geschiedenis van dada
mag dan marginaal zijn geweest, zij zijn er daarom niet minder interessant om.
Daarvan weet Hubert van den Berg de lezer van deze gedegen en fraai geïllustreerde
studie te overtuigen.
KLAUS BEEKMAN

Van Zus tot Annie
Annejet van der Zijl Anna. Het leven van Annie M.G. Schmidt
Amsterdam: Nijgh en Van Ditmar, 2002. 405 blz.; € 29,90; isbn 90 388 8752
3.
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Na het verschijnen van Anna. Het leven van Annie M.G. Schmidt beschikken we over
drie portretten van de populaire schrijfster en als we Schmidts eigen terugblik
meetellen zelfs over vier. Doe nooit wat je moeder zegt (Joke Linders, 1999) gaat
over het schrijverschap, Wacht maar tot ik dood ben (Hans Vogel, 2000) beperkt
zich tot het toneelwerk en Wat ik nog weet (1992) is een zeer persoonlijk gekleurde
terugblik. Annejet van der Zijl schrijft over Schmidts leven. Zij kon daarbij gebruik
maken van niet eerder bekende gegevens uit brieven. Eens te meer blijkt dat allerlei
schijnbaar bekende biografische feiten te danken zijn aan Schmidts aanstekelijke
Lust zu fabulieren. Die karaktertrek is makkelijk in te passen in het beeld van Van
der Zijl (zie de Volkskrant, 8 nov. 2002): Schmidt hunkerde naar goedkeuring en
liefde. Aan openbare goedkeuring ontbrak het trouwens bepaald niet, zeker niet in
de tijd dat Schmidt een schier onaantastbare faam had verworven.
Van der Zijl heeft een vlotte verteltrant en dat maakt Anna plezierig om te lezen.
Het werk van Schmidt komt er evenwel bekaaid af. Natuurlijk geeft Van der Zijl de
historische data van publicaties: de kindergedichten, het hoorspel over de familie
Doorsnee, Minoes, de musicals, etc. De spaarzaam opgenomen teksten staan evenwel
uitsluitend in dienst van het levensverhaal. Dat leidt niet tot nieuwe inzichten.
Het schrijverschap was wel bepalend voor de indeling van de biografie. Het eerste
deel schetst de jeugd, maar geeft tevens zicht op de voorgeschiedenis van het
schrijverschap. Dat komt vervolgens tot volle bloei in het tweede deel, dat onder
meer de jaren met geliefde Dick omvat. In die tijd ontstond het werk dat Schmidt
beroemd maakte. In het slotdeel is de schrijfster op het toppunt van haar roem: ze is
‘Annie’ geworden voor het hele volk - zoals ze eerder ‘Anna’ was voor Dick en thuis
als ‘Zus’ werd gezien. Je herkent in die periode tevens de teloorgang van het
schrijverschap. De literatuursocioloog kan zijn voordeel doen met de reacties van
vrijwel de gezamenlijke literatuur- en toneelkritiek in die periode: nu ze ‘de echte
koningin van Nederland’ was, blijkt het werk dat dan nog verschijnt - en waarmee
Schmidt vermoedelijk nooit bekend zou zijn geworden - boven alle kritiek verheven.
GERARD DE VRIEND
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Brieven van Pierken door Richard Minne
Richard Minne & Frits van den Berghe, Een tong van lijntses
Geannoteerde leeseditie van de Brieven Van Pierken (1931-1935) door
Vincent Neyt
Gent: Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 2002.
552 blz.; ill.; isbn 90 7247 444 9.
Als de naam van de Vlaamse schrijver Richard Minne ergens valt, wordt meestal in
één adem ook het tijdschrift 't Fonteintje (1921-1924) genoemd, waarvan hij samen
met Maurice Roelants, Raymond Herreman en Karel Leroux de redactie voerde.
Soms wordt er een bekend gedicht geciteerd: ‘Ik denk aan Tchekof/ waar ik loof trek
of/ Tobbie melk. Altijd./ Weemoedigheid’ en altijd wordt gememoreerd dat zijn
verzamelde werken (‘mooi hoor’) zo dun zijn. Nu is zijn ‘officiële’ literaire oeuvre
met proza en poëzie inderdaad beperkt van omvang. Dat heeft vermoedelijk te maken
met het feit dat Minne uiteindelijk niet goed uit de voeten kon met deze genres,
daarvoor voelde hij zich te zeer gebonden door de regels die deze met zich
meebrachten. Talloos zijn dan ook de uitspraken waarin Minne aangeeft dat het
schrijven maar niet wilde lukken, of dat hij er helemaal geen tijd meer voor had.
Er was echter één genre waarin hij zijn levenlang heeft geëxcelleerd: de brief. Als
brievenschrijver kon deze literaire anarchist doen wat hij wilde. Minne
correspondeerde bijvoorbeeld bijzonder veel met Raymond Herreman, maar ook in
zijn werk voor het socialistische dagblad Vooruit schreef hij vele (literaire) brieven
in de rubriek ‘Brieven van Pierken’. Deze rubriek begon te verschijnen in het
weekblad Koekoek (1931-1935), een bijblad van Vooruit. Vanuit het perspectief van
de kleine, vroegwijze volksjongen Pierken de Spiegelleire werden in deze rubriek,
veelal in dialoogvorm of in de vorm van een schoolopstel, de politieke en culturele
gebeurtenissen van alledag op schalkse, grimmige en spottende wijze
becommentarieerd.
Een voorbeeld uit een nummer van Koekoek dat in zijn geheel aan het Hitler-gevaar
was gewijd: ‘Wade is da teegewordich alemal oover dienen Ietelerre? zeit mijn
vaader. Diektarteur, fuurder, kanselhier, kanseldaar, mee een beetse eeft dendien
zooveel postses of Herman Teirlinck zelve! Tis mee ruuze dade nog oort spreeken
oover den vrijhijtsoorloch in Ameereka tuschgen de natte en de drooge. Da was te
minste nog een kweste waarda ne srjeuze mijnsch partieje kost in kiezen, maar nu
mee die maksiesten en die antimaksiesten oe wilde nog dater iemant klaar uit geraakt?’
Aanvankelijk werd de rubriek van Minne summier gelardeerd door tekeningetjes
van beeldend kunstenaar Frits van den Berghe, maar zijn aandeel werd allengs groter
en vanaf mei 1932 ging Van den Berghes tekening ‘Uit mijnen Albuum’ een eigen
leven leiden naast Minnes ‘Brief’. De ‘Brieven’ werden na het opheffen van Koekoek
in 1935 verder gepubliceerd in Vooruit tot in mei 1940 en ook Frits van den Berghe
bleef tot zijn dood in 1939 tekenen voor Vooruit en de socialistische bijbladen. Na
de oorlog nam Minne de draad weer op en tot een week voor zijn dood in juni 1965
schreef hij elke week een ‘Brief’ van Pierken.
Lange tijd lagen deze prachtige teksten van Minne opgeborgen in de leggers van
Vooruit, een krant die nog maar in een zeer beperkt aantal bibliotheken volledig te
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raadplegen is. In 1996 verscheen bij Snoeck-Ducaju/Gemeentekrediet een beperkte
selectie van de teksten uit Koekoek in een fraaie uitgave met een uiterst informatief
en boeiend voorwoord van Anne Marie Musschoot en Yves T'Sjoen. Maar nu heeft
Vincent Neyt alle teksten in opdracht van het Gentse CTB (Centrum voor Teksteditie
en Bronnenstudie) verzameld en uitgegeven. De teksten en tekeningen zijn, net als
in de uitgave uit 1996, in facsimile in een boek afgedruk; op een bijgevoegde cd-rom
zijn de teksten ook nog eens volledig getranscribeerd.
Vincent Neyt beweert in zijn voorwoord bij deze geannoteerde leeseditie terecht
dat de Brieven ‘geëngageerde columns [zijn] die een zeer attente lezer vereisen die
hetzelfde leespatroon heeft afgelegd als Minne zelf’. Het is inderdaad geen
gemakkelijke kost wat Minne ons voorschotelt, maar gelukkig heeft Neyt fraaie
woordenlijsten in het boek opgenomen waardoor het dialect een stuk begrijpelijker
wordt. Voorts heeft de editeur het boek en de cd-rom boordevol informatie over de
context gestopt. Een prachtige uitgave kortom, die de lezer laat kennismaken met
een helaas nog veel te onbekend aspect van Richard Minnes rijke schrijverschap.
Het is daarom extra jammer dat Vincent Neyt in zijn voorwoord vooral aandacht
heeft voor de historische context van het satirische weekblad Koekoek en de ‘Brieven
van Pierken’ geen plaats in het oeuvre van Minne geeft.
Dat oeuvre zal overigens vanaf eind dit jaar gelukkig weer volledig beschikbaar
zijn. Bij uitgeverij Van Oorschot verschijnt dan een door Yves T'Sjoen samengestelde
uitgave van Minnes verzamelde proza en poëzie, die bovendien materiaal bevat dat
nog nooit eerder werd gebundeld. En in 2005 verschijnt onder redactie van Anne
Marie Musschoot en Yves T'Sjoen een tweede deel dat een ruime selectie uit de
brieven van Minne zal bevatten. Het integrale brievencorpus wordt op cd-rom
beschikbaar gesteld.
ERNST BRUINSMA
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Ambivalent boek over ‘verre paradijzen’
Theo D'Haen (red.) Europa buitengaats. Koloniale en postkoloniale
literaturen in Europese talen
Amsterdam: Uitgeverij Bert Bakker, 2002. Twee delen: 523 en 451 blz.; €
31,50; isbn 90 3512 397 2
De postkoloniale literatuurbeschouwing bloeit. In Nederland houdt men zich binnen
verschillende taaldisciplines bezig met dit terrein. Helaas kennen de deelstudies vaak
maar een klein publiek dat vooral geïnteresseerd is in die ene taal. Daardoor blijven
de overeenkomsten tussen de verschillende postkoloniale literaturen buiten beeld.
En dat terwijl een overkoepelende benadering veel zou kunnen opleveren.
Hedendaagse literatuur uit de voormalige koloniën enerzijds en van de voormalig
kolonialen anderzijds zou wel eens meer gemeen kunnen hebben dan op voorhand
wordt gedacht. Vanuit een postkoloniaal perspectief is een literatuurgeschiedschrijving
op grond van één taalgebied of natie achterhaald.
Nu is er dan een aanzet tot zo'n overkoepelende geschiedenis van (post)koloniale
literatuur, Europa buitengaats. So far so good. Samensteller Theo D'Haen bracht
een dertigtal auteurs uit Nederland en Vlaanderen bij elkaar, die bijdragen leverden
over de literatuur van voor en na de dekolonisatie. In het boek zijn afdelingen over
Frans-, Engels-, Spaans-, Portugees- en Nederlandstalige letterkunde te vinden.
Daarnaast zijn er bijdragen over meertalige literaturen zoals de Caraïbische en
Afrikaanse. Behalve de literatuur uit de voormalige koloniën wordt ook de literatuur
uit een aantal ‘moederlanden’ met een postkoloniale bril herlezen. Het resultaat is
een cassette met twee imposante boekwerken, samen bijna duizend pagina's. Het is
een encyclopedisch werk met over het algemeen zeer informatieve beschouwingen;
een handig naslagwerk voor wie wil kennismaken met het veld.
We kunnen nu zien of en hoe in Nederland, Engeland of Frankrijk over het
kolonialisme werd geschreven. We kunnen ook bekijken of auteurs uit Suriname,
India en Algerije vergelijkbare thema's aansnijden. Er is echter een probleem:
literatuur uit de voormalige koloniën komt alleen voor, voor zover ze in de koloniale
talen werd geschreven. Europa buitengaats heeft een nadrukkelijk eurocentrisch
perspectief, dat de samensteller niet problematiseert. Literatuur in het Maleis, Hindi
of Sranantongo was voor hem op voorhand kennelijk minder interessant. De keuze
voor koloniale talen is institutioneel misschien verklaarbaar - er zijn meer neerlandici
dan Sranantongo-specialisten - maar het is ook een politieke keuze. De achterflap
onderstreept dat nog eens: daar wordt de ‘liefhebber van verre paradijzen en exotische
literatuur’ aangesproken. Dat voor de voormalig gekoloniseerden de kolonie noch
een paradijs, noch ver was, wordt voor het gemak maar even vergeten. En ook de
exotisering van ‘de ander’ problematiseert D'Haen nauwelijks in zijn inleiding.
De afzonderlijke auteurs in de bundel komen tot meer genuanceerde
beschouwingen. Een aantal van hen besteedt wél aandacht aan ‘oorspronkelijke’
talen en aan de vaak problematische positie van de overheersende Europese taal in
de voormalige koloniën.
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Europa buitengaats is al met al een ambivalent boek waarin elke auteur zijn eigen
invulling aan het begrip (post)koloniaal kan geven. Zo blijkt er met het artikel van
Ton Anbeek ook ruimte voor de Marokkaans-Nederlandse literatuur en maakt de
bundel daarnaast eveneens plaats voor de ‘Amerikaanse’ [sic] literatuur. Dat laatste
niet alleen omdat Amerika ooit een Britse kolonie was, maar vooral omdat de
Afro-Amerikaanse, de Aziatisch-Amerikaanse, de indiaans-Amerikaanse en de
chicano-literatuur producten zijn van ‘intern kolonialisme’.

Literatuur lijkt in Europa buitengaats vooral te worden opgevat als sociaal-historisch
fenomeen, als product en producent van de (Europese) geschiedenis. Dat is op zich
begrijpelijk, maar daarmee verdwijnt de esthetische functie van literatuur soms wel
erg naar de achtergrond, terwijl dat in Europa toch een belangrijke factor is in de
literatuurbeschouwing. Het gevaar bestaat dat de postkoloniale literatuur samenvalt
met haar historische en maatschappelijke functie, terwijl de ‘Europese’ literatuur de
ongeproblematiseerde esthetische norm blijft vertegenwoordigen.
Tot slot een opmerking over de bibliografie. Europa buitengaats is bedoeld voor
een breder publiek dan alleen academici, maar je verwacht wel goede
doorverwijzingen, een stand van zaken in het onderzoek - niet alleen internationaal
maar ook nationaal. Het verbaast dan ook dat Nederlandse auteurs die gepubliceerd
hebben op het terrein van postkolonialisme - zoals Uldrik Speerstra over
migrantenliteratuur, Isabel Hoving of Christa Stevens over Caraïbische literatuur, of
Pamela Pattynama over Indische literatuur, om er een paar te noemen - zelfs niet in
de bibliografie vermeld worden.
AGNES ANDEWEG
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Hermans binnen en buiten de grenzen
Arno van der Valk Hermans. Het grootste gelijk buiten Nederland Ronald
Havenaar Muizenhol. Nederland volgens Willem Frederik Hermans
Arno van der Valk, Hermans. Het grootste gelijk buiten Nederland.
Soesterberg: Uitgeverij Aspekt, 2002. 224 blz.; ill.; isbn 90 5911 048 X.
Ronald Havenaar, Muizenhol. Nederland volgens Willem Frederik
Hermans. Amsterdam: Uitgeverij G.A. van Oorschot, 2003. 214 blz.; isbn
90 2824 012 8.
Ook na zijn dood blijft Willem Frederik Hermans reacties oproepen, getuige de
boeken die met enige regelmaat over hem verschijnen. Arno van der Valk wekt in
zijn inleiding de indruk vooral de interviews van Hermans met buitenlandse
periodieken toegankelijk te willen maken, maar hij reconstrueert ook de bijbehorende
reizen naar onder andere Spanje, Zweden en het Midden-Oosten. Het omvangrijkste
hoofdstuk in zijn boek is gewijd aan het geruchtmakende bezoek dat Hermans in
1983 bracht aan Zuid-Afrika. Van der Valk is geen moeite te veel geweest om allerlei
wetenswaardigheden op te diepen.
In de vertaalde interviews doet Hermans soms onverwachte uitspraken. Zo beweert
de auteur van de experimentele roman De God Denkbaar Denkbaar de God tegen
een Noorse interviewer: ‘Voor mij is een absolute vereiste dat literatuur over echte
mensen gaat.’ (p. 168)
De stijl van Van der Valk is vaak gebrekkig. Een alerte redacteur had zegenrijke
arbeid kunnen verrichten en in één moeite door de datum 31 september uit het boek
kunnen weren (p. 159).
Ronald Havenaar volgt Hermans niet over de grenzen. Integendeel, hij concentreert
zich op het beeld dat de schrijver in zijn werk geeft van Nederland. Hij beschrijft de
opvattingen van Hermans over ‘Zeden’, ‘Politiek’, ‘Taal’, ‘Literatuur’ en ‘Oorlog’
en voegt daar ter afronding een hoofdstuk aan toe, ‘Muizenhol’ (een aan
Herinneringen van een engelbewaarder ontleende metafoor voor Nederland), waarin
hij zijn bevindingen integreert in een psychologisch portret van deze auteur. De haat
jegens het vaderland en de noodzaak zich daar al schrijvend op te wreken, komen
voort uit de miskenning in zijn jeugd.
De inventarisatie van Hermans' opvattingen over Nederland levert geen
verrassingen op voor wie enigermate vertrouwd is met zijn werk. Havenaar blijft aan
de oppervlakte, hetgeen in de hand wordt gewerkt door zijn beperking tot het
vaderland. Over taal en literatuur in het algemeen heeft Hermans bijvoorbeeld
fundamentele uitspraken gedaan die in Muizenhol niet aan bod komen.
Om de visie van Hermans in kaart te brengen, gebruikt Havenaar essays en
interviews, maar put hij ook uit zijn fictionele werk. Daarbij stelt hij zich zonder veel
scrupules op het standpunt dat de opvattingen van Hermans' hoofdpersonen dezelfde
strekking hebben als die van hun schepper (p. 10). Dit dunkt mij iets te simpel.
Hermans presenteert zijn protagonisten vaak op een ironische manier, waardoor hun
meningen niet zonder meer samenvallen met de zijne. Dat neemt niet weg dat zijn
literaire teksten een beeld van de werkelijkheid tot uitdrukking brengen dat wel
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degelijk voor rekening van Hermans komt. Om dit beeld te achterhalen is echter
meer interpretatie vereist dan de studie van de historicus Havenaar bevat.
Daar komt bij dat uitspraken een aantal malen aan het verkeerde personage worden
toegeschreven. De tirade tegen socialistische demonstranten in Ik heb altijd gelijk
komt niet uit de mond van de hoofdfiguur, maar uit die van zijn vader - een significant
onderscheid in een roman waarin de protagonist zich zowel afzet tegen zijn vader
als tegen het vaderland (p. 58). Een geciteerde opmerking over de voornemens van
Hitler is niet afkomstig van de wat argeloze Osewoudt (De donkere kamer van
Damokles), maar van de schooldirecteur (p. 144). Niet Osewoudt beweert dat de
mensen slecht zijn, maar zijn slimme vriendin Marianne (p. 151), elders door
Havenaar verwisseld met de Engelse agente Elly (p. 155 en 157). Het is de snoeverige
verzetsman Proost die in De tranen der acacia's de uitspraak doet: ‘Romans
devalueren de werkelijkheid’ en niet de hoofdfiguur Arthur Muttah (p. 181).
In deze gevallen zijn de fouten te achterhalen, omdat Havenaar de herkomst van
de citaten verantwoordt. Dit doet hij niet met de tekstgedeelten die hij parafraseert,
wat zijn betoog bij vlagen oncontroleerbaar maakt.
Ronald Havenaar heeft in Muizenhol geprobeerd de bijdrage van Hermans te
beschrijven aan de natie Nederland als product van collectieve beeldvorming. De
gesignaleerde onvolkomenheden doen afbreuk aan deze poging, die niettemin
waardering verdient.
G.F.H. RAAT
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Kiosk Hans Renders
De Negentiende Eeuw
Jaargang 27 (2003) 2, prijs € 8, -.
In 1874 klaagde de Haagse correspondent van het Utrechtsch Provinciaal en Stedelijk
Dagblad over de almaar toenemende ‘portretto-manie’ in de stad. Het bevreemdde
de correspondent dat hij op allerlei producten die in etalages uitgestald lagen steeds
weer de gezichten van mannen en vrouwen zag die op dat moment het nieuws
domineerden. Dat betrof Willem III, die in 1874 volop in de actualiteit stond omdat
zijn 25-jarig regeringsjubileum gevierd werd. ‘Maar niet alleen de koninklijke familie
gaf acte de présence,’ zo schrijft Jan Hein Furnée in zijn doorwrochte artikel over
Haagse winkeletalages in de tweede helft van de negentiende eeuw. ‘In de etalages
van boek- en kunsthandels doemden bijvoorbeeld ook steeds foto's van de grijze
opperbevelhebber Van Swieten op, die Haagse passanten herinnerde aan de verovering
van de kraton van de Sultan van Atjeh waarmee onlangs de tweede “definitieve”
Atjeh-expeditie was beslecht.’
Maar ook het plaatselijke sensatienieuws kwam op de een of andere manier in de
raamdecolletés tot uiting. Portretten van mevrouw Van der Kouwen en haar
dienstmaagd, zo bruut vermoord door Hermanus Jut (nog steeds bekend als de
kop-van-jut) riepen medelijden en afschuw op en voedden tegelijkertijd de
nieuwsgierigheid naar de dagbladberichten over het lopende politie-onderzoek.
Bijzonder was trouwens ook dat deze portretten niets met de artikelen te maken
hadden die ook in de etalages uitgestald lagen.
Furnée heeft op elegante wijze het belang en de betekenis van etalages in kaart
gebracht. Het zou overigens nog eleganter zijn geweest als hij slechts een of twee
keer had gezegd dat over dit onderwerp tot nu toe sporadisch is gepubliceerd. Dat
neemt niet weg dat ‘Winkeletalages als moderne massamedia; Visuele cultuur en
sociale verhoudingen in Den Haag, 1850-1890’ een belangrijk artikel is. Furnée toont
aan dat door middel van de studie naar etalages de (nieuwe) vraag naar industrieel
vervaardigde producten onderzocht kan worden. En ook dat etalages in de tweede
helft van de negentiende eeuw uit esthetische overwegingen meer dan één exemplaar
van een product toonden, zoals de Campbellssoepblikken van Andy Warhol die hun
esthetische belang ontleenden aan de seriële vertoning ervan. Het seriële had de
esthetische popartachtige verleiding van overdaad die overging in kooplust.
Onder invloed van etalages ontstonden ook curieuze artikelen zonder direct nut,
behalve dan het esthetische. Coloradokevers in glazen doosjes zouden vroeger nooit
zo massaal verkocht zijn, maar dankzij de etalages was er een markt voor deze
producten. Natuurlijk was er al eeuwenlang een markt voor snuisterijen en rariteiten,
maar nooit eerder werden die ingezet om ook andere producten te verkopen. Het
zogenaamde ‘winkelen’ was geboren. Het woord werd in 1886 geïntroduceerd.
Haagse winkeliers staken de verhitte koppen bij elkaar toen enkele oorspronkelijk
Duitse manufacturiers begonnen om hun stoffen in de etalage te voorzien van duidelijk
zichtbare prijskaartjes. Door deze informatie werd voor lagere sociaal-economische
klassen de drempel verlaagd even binnen te komen. Goed voor de omzet, maar de
deftige Haagse winkelier vond het maar ordinair en probeerde zijn clientèle ervan
te overtuigen dat dergelijk openlijk geprijsde, hetgeen natuurlijk leidde tot

Literatuur. Jaargang 20

concurrerende laaggeprijsde, stoffen niet veel soeps konden zijn. Vodden! Dat waren
het.
Etalages, ze werden steeds groter, vormden ook een bron van vermaak. En doordat
de winkelpuien steeds meer ‘opengewerkt’ waren, werd volgens de genoemde Haagse
correspondent van het Utrechtsch Dagblad een ‘niet onaardige winkeljuffrouw’
achter de toonbank een onderdeel van het etalagespektakel. Furnée: ‘Het bekijken
van etalages gold hier daarom niet als vrouwelijk, maar bij uitstek als mannelijke
vorm van vermaak die de machtsongelijkheid tussen de seksen eerder versterkte dan
afzwakte.’ Mannen van goede komaf konden hier dus met hun begerige blikken
meisjes uit de lagere standen verslinden. Maar etalages brachten de standen ook
dichter bij elkaar en beslechtten zelfs op den duur de ongelijkheid der seksen. Een
uitstalling van korsetten en damesondergoed verschafte geilaards de mogelijkheid
de intimiteit van vrouwen te bekijken, rolbevestigend dus. Tegelijkertijd boden zij,
door dat korset natuurlijk, ‘een bejaarde vrouw de gelegenheid een mannelijke
letterkundige van de lichamelijke onvrijheid van haar seksegenoten te overtuigen’.
Er was nog een etalagefunctie: door gezamenlijk naar etalages te kijken kon de smaak
ontwikkeld worden, om op die manier de kans te vergroten op een hogere sport van
de sociale ladder te geraken.
Willem III en de kop-van-jut werden afgewisseld door glamourous people uit de
muziek en het theater, de populaire tenor Paul Lhérie zorgde in 1878 zelfs voor een
ware ‘hype’ in de etalages. De zogenaamde sinterklaasetalages brachten stedelijke
massa's op de been ‘die de dreigende connotaties van oproer en socialistisch geweld
verving door de geruststellende ervaring van standsoverschrijdend kijk- en
koopplezier.’
Het is jammer dat Furnée zijn aangename schrijfstijl ontsiert met jargon, steeds
duikt dat op als hij een weinig overtuigende theoretische bewering in dit mooie
verhaal smokkelt. Zoals de met te veel aplomb ingebrachte opmerkingen over
journalistiek. Etalages maakten onderdeel uit van ‘een complex medialandschap
waarin een voortdurende circulatie plaatsvond van visuele informatie en symboliek’.
En helemaal bont maairt Furnée het met zijn uitgangspunt dat ‘de betekenissen van
winkeletalages in even belangrijke mate totstandkwamen in de discussie onder
letterkundigen, journalisten, politici, winkeliers en andere woordvoerders, die allen
vanuit hun eigen sociale positie, belangen en inrichting van hun dagelijks leven,
mede richting gaven aan de dominante kijkhoudingen en receptie van het grote
publiek’. Hoe deze ‘vertogen’ dan in hun werk gingen, zo blijkt uit een
corresponderende noot, moet nog onderzocht worden. Wie moest die fraaie etalages
betalen!? De klant, zo luidde de nuchtere conclusie van velen. En ja, die
‘portretto-manie’ had inderdaad een vulgariserend effect. Voortaan kon je zakdoeken
kopen met daarop de beeltenis van de kleine prinses Wilhelmina. De koninklijke
familie om je neus in te snuiten. Dat kon toch nooit de bedoeling van deze nieuwigheid
zijn.
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Jeroen Vullings
Ongetwijfeld zijn er in de Verenigde Staten T-shirts op de markt, waarop staat: ‘I
was the first to read Harry Potter and The Order of the Phoenix’. En als ze om de
een of andere reden niet bestaan, dan hadden ze daar kúnnen bestaan. Zelf had ik
geen recht gehad op zo'n victoriekleed.
Op het middernachtelijk uur dat de Potter-countdown ten einde kwam en de rijen
fans hun exemplaar in de wacht konden slepen, van vrijdag de 20e op zaterdag de
21e juni, was ik in New York. Die dag had ik de legendarische literatuurcriticus
Harold Bloom geïnterviewd in zijn huis te New Haven en zijn woorden over de
Potter-hype klonken gedurig na in mijn oren. ‘Ik heb de afgelopen weken veel
televisieprogramma's en journalisten afgewimpeld die mijn mening wilden over dát
boek - ik zal de titel niet noemen. Het is bagger, absolute rotzooi, vreselijke troep,
afgrijselijk - al die miljoenen lezers hebben ongelijk. Slecht geschreven, het ene
cliché na het andere! Ik heb mijn vrouw en mezelf plechtig beloofd niet over dat
boek te praten, omdat ik me dan zo opwind. Dit boek nu is bijzonder afstotend, omdat
het om zulke enorme oplagecijfers gaat en het geen greintje esthetische waarde bezit.’
Toen ik de volgende ochtend op Union Square een grote boekhandel binnenliep,
was de keuze dus snel gemaakt: de nieuwe Potter. Als zo'n boek zoveel afkeer op
kon roepen bij een fijnproever als Bloom, kon ik het mij niet laten ontgaan. Het zou
mijn eerste Potter worden. Wél had ik een verfilming van een eerder boek gezien en
die was niet kwaad - en ook niet goed.
Uit de publiciteit bij de verschijning had ik begrepen dat déze Potter iets minder
een kinderboek is. Er gaat een geliefd iemand dood en Harry ontdekt zijn zwarte
kant. Ik had er kortom zin in.
De omstandigheden waren ideaal. Mijn bril had ik de dag voor de terugreis verloren,
op onopgehelderde wijze. Ik zou dus niet in het vliegtuig op zo'n piepklein schermpje,
meters verder in het gangpad, naar - zo las ik - The Recruit en Daredevil kunnen
kijken. In mijn handbagage zat uit oogpunt van gewicht slechts één boek: J.K.
Rowlings kiloknaller, 870 pagina's dik. Met fijne grote letters. Ik zou de uren wel
door komen.
Het werd een helse nacht. Nooit heb ik in zoveel tijd zo weinig gelezen. Ik kwam
tot pagina 98, zie ik aan de boekenlegger. Steeds weer bladerde ik terug, om al die
namen te kunnen onthouden, om het gedoe met de postuilen te doorgronden. Met
name de dialogen, en dat zijn er nogal wat, stremden mijn leestempo; álles wordt
benoemd en uitgelegd.
Van een vriend hoorde ik later dat ik het helemaal verkeerd had aangepakt. Potter
vraagt volgens hem om cursorische lezing, in razend tempo, ‘voor het verhaal’,
‘zonder op details te letten als compositie en stijl’. ‘Zoals wij vroeger sciencefiction
lazen’, sprak hij bemoedigend. Het probleem is alleen dat ik vroeger ook al nooit
door sciencefiction heenkwam. Of door andere pulp.
Valt het de Rowling-, Grisham-, King-consumenten aan te rekenen dat ze boeken
lezen die hen tijdelijk, iets langer dan de verhoopte verfilming, van de straat houden?
Ze doen maar. Maar tegelijk ben ik, over waarden en normen gesproken, er ten
diepste van overtuigd dat lezers van moeilijke boeken betere mensen zijn. Niet beter
in ethische zin. Waarom zou een moordenaar, fraudeur of dief geen verfijnd zintuig
voor literatuur hebben? Maar beter in de zin van: leuker, interessanter. Omdat ze hun
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hersens tenminste willen gebruiken en het lezen bij hen de zoektocht is naar, vrij
naar Shelley, een moeilijk plezier.
Andersom geldt: zij die niet lezen of alleen pulp zijn per definitie slechtere mensen.
Want ze koesteren hun gebrek aan ontwikkeling en de bijbehorende arrogantie. Altijd
vallen ze anderen lastig met hun kortzichtigheid.
Om duidelijkheid te verkrijgen volstaat een eenvoudige test: boek een goedkope
busreis naar een zo verschrikkelijk mogelijke bestemming, ik noem Zuid-Tirol. In
de ene bus gaan Godin van de jacht, De dochter en Het zwijgen van Maria Zachea
grif van hand tot hand, onder gejoel. In de andere, vrijwel lege bus, waar de stilte
van een mossig graf hangt, zit ieder zo ver mogelijk van de anderen verwijderd.
Gebogen over een moeilijk boek. Het is aan u.
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[Nummer 8]
Redactioneel
Ook de boekhandel moest eens vernieuwd worden: nieuw tapijt, nieuwe uitstaltafels,
hier en daar een stoel om te zitten en helderder licht. ‘Hebben jullie nu meer ruimte
voor boeken?’, hoorde ik een klant vragen. ‘Om eerlijk te zijn: nee’, was het, zo te
horen, licht gegeneerde antwoord. Op inspectie naar mijn vaste plankjes moest ik
even zoeken. Al gauw vond ik de poëzie: die afdeling had haar plaats behouden. De
buitenlandse kranten - ik mag graag weten wat De Standaard en De Morgen over
boeken schrijven - bleken echter verdwenen. Niet zo erg, want een paar panden
verderop zit een goede bladenman. Het duurde ondertussen een hele tijd voor ik
‘literatuurgeschiedenis’ had gevonden: dit al sinds jaren minimale afdelinkje was
verbannen naar de hoogste etage, en daar dan ook nog eens zo ver mogelijk van de
trap. Speurzin en doorzettingsvermogen zijn vereist voor wie de recente
Ruusbroecbiografie zoekt, of de essays van Pfeijffer, of Huygens' Journaal van de
reis naar Venetië, of de spiksplinternieuwe uitgave van Potgieters gedichten. Al bij
verschijnen zijn ze vakkundig aan het zicht onttrokken. Reden te meer om er in
Literatuur aandacht aan te besteden. Of zou het zijn als in dat grote warenhuis, waar
ik eens in de sinterklaastijd op de speelgoedafdeling heb gewerkt. Die bevond zich
op de hoogste etage: ‘We hebben de aantrekkelijkste afdeling bovenin’, wist de chef
me te vertellen. ‘Dan weten we zeker dat de klanten overal langskomen.’
Johan Oosterman
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[Nieuws]

Maison Möring in het Theater in de Kelder van boekhandel Donner

Minder mensen, meer cultuur bij Boekhandels Groep Nederland
Boekhandel Donner is een literair programma rijker: Marcel Möring spreekt in
Maison Möring elke maand met toonaangevende figuren uit de literaire wereld. ‘Er
gebeurt maar weinig op het gebied van literatuur in Rotterdam. Er is Nur Literatur,
maar een programma zoals het mij voor ogen stond was er nog niet. Dus heb ik
Oonner voorgesteld om zoiets in het theater van de boekhandel te doen.’ Arthur
Japin, Jan Mulder en Hans Nijenhuis zijn onder andere al te gast geweest bij Möring.
Wat hoopt hij met zijn Maison te bereiken? ‘Enthousiasme voor literatuur
overbrengen, goede boeken onder de aandacht van de lezer brengen, laten zien dat
literatuur meer is dan de zoveelste hype en de nieuwste mode en dat lezen een van
de mooiste dingen is die je je kunt voorstellen.’
Maison Möring past prima binnen een nieuwe impuls van de Boekhandels Groep
Nederland. Het bedrijf ziet namelijk een mooie rol weggelegd voor de boekhandel
als culturele spilfunctie. Met de overname van boekhandel Adr. Heinen in Den Bosch
heeft BGN de expertise van directeur Ton Meulman binnengehaald. Nu houdt deze
zich nog bezig met zijn eigen zaak in het centrum van de Brabantse hoofdstad, maar
per 2004 zal hij de overige BGN-directeuren gaan adviseren over deze functie van de
boekhandel. BGN-directeur Van der Lely relativeert: ‘Het is niet zo dat we iets
helemaal nieuws doen of gaan doen. Enkele boekhandels van onze keten zijn altijd
al actief geweest op dit gebied. De laatste twee, drie jaar hebben we ons echter vooral
gericht op bedrijfsinterne processen. Er was toen eenvoudigweg niet genoeg tijd om
aandacht te besteden aan de culturele functie van de boekhandel.’
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Het gaat echter niet bijzonder goed met BGN: de bedrijfsresultaten vielen tegen en
ongeveer negentig mensen zullen hun baan verliezen. Het grootste aantal ontslagen
- ongeveer de helft van het totaal - valt bij boekhandel Donner. ‘Donner is een
prachtige winkel, maar het centrum van Rotterdam lijdt’, aldus Matthijs van der Lely.
‘Het heeft zijn aantrekkingskracht verloren. Steeds minder mensen kopen in de
binnenstad.’ Er is daarom besloten om de enorme zaak in het centrum compacter te
maken, waardoor er dus minder personeel nodig is.
Voor culturele activiteiten, zoals Maison Möring, blijft wel ruimte beschikbaar.
Voor literatuur van eigen bodem was in het theater van de boekhandel altijd al een
plekje vooraan gereserveerd en dat zal ook 20 blijven, aldus Van der Lely. Literaire
werken blijven namelijk altijd goed verkopen. Möring deelt die visie: ‘Je ziet dat
literatuur het nu juist beter doet dan al die onzinboeken over tuinieren en management.
De echte lezers blijven gewoon hun boeken kopen, omdat zij helemaal niet denken
dat zij zich met een boek geweldig verwennen. Het literaire boek is voor hen een
basisvoorwaarde.’
IRENE DE SWART

Suriname sluit zich aan bij de Taalunie
Eindelijk gaat het dan toch gebeuren. Naar verwachting in de eerste helft van
december wordt een verdrag ondertekend, waarmee Suriname als derde geassocieerd
lid naast Nederland en Vlaanderen toetreedt tot de Nederlandse Taalunie.
Het is een lang gekoesterd streven van de Taalunie om de drie gebieden waar het
Nederlands de officiële taal is, te verenigen. ‘Begin jaren negentig zijn onder
Venetiaan de eerste gesprekken gevoerd,’ vertelt Maryse Bolhuis van de Taalunie.
Maar door de instabiele politieke situatie en de wisseling van regimes in Suriname
verliep het contact tussen de twee overheden niet zo makkelijk. De ene keer zette
Nederland een rem op de samenwerking, dan weer kapte de Surinaamse regering de
gesprekken af. ‘Het werd een dossier dat steeds maar bleef hangen,’ zegt Bolhuis.
‘Ruim een jaar geleden besloten we: we gaan het nog één keer echt proberen, en als
het dan niet lukt, moeten we het maar loslaten. Gelukkig hebben we met de huidige
regering in Suriname het afgelopen jaar goed kunnen samenwerken.’ Over de inhoud
van de samenwerking is vorig jaar een voorlopige overeenkomst getekend. Van de
lopende Taalunie-projecten, onder meer op het gebied van leesbevordering en
onderwijs Nederlands, wordt per geval bekeken of het wenselijk en mogelijk is
Suriname daarin op te nemen. Begin 2004 stelt de Taalunie een werkplan op, waarin
precies staat op welke terreinen de komende tijd actie te verwachten is. Op de site
www.taaluniversum.org zal de samenwerking in de loop van het jaar zichtbaar
worden. [SK]

Vaderlandse dichters op het web
Op de Landelijke Gedichtendag op 29 januari lanceert de Koninklijke Bibliotheek
de website Dichter op het scherm. De site (www.kb.nl/dichters) zal een overzicht
geven van de belangrijkste Nederlandse dichters vanaf de Middeleeuwen tot nu toe.
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Op de Gedichtendag gaan de dossiers van zo'n tien ‘dichters des vaderlands’ op het
web. In de loop van de komende jaren zal hun aantal worden uitgebreid tot ongeveer
dertig.
Een pilotversie van de site ging al in maart dit jaar on line. Daar is onder meer een
profiel en een bibliografie te vinden van onze huidige Dichter des Vaderlands, Gerrit
Komrij. Deze zomer kon de KB aan het Komrij-dossier nog een bijzonder stuk
toevoegen: een vouwblad uit 1963 met daarop vier vroege gedichten. Een
onaanzienlijk drukwerkje, maar feitelijk wel Komrijs debuut-‘bundel’. Het vouwblad
werd voor digitalisering beschikbaar gesteld door een verzamelaar. Bij het verhaal
over de totstandkoming van de uitgave wordt uitvoerig ingegaan op de periode
1960-1968, toen de jonge Komrij zijn gedichten vooral publiceerde in school- en
studentenbladen. [SK]
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Max Havelaar tussen de schuifdeuren
‘Ja, dat toneel bederft velen, meer nog dan de romans,’ foetert Batavus Droogstoppel
in Max Havelaar. Acteur Kees Hulst zal de rol van de oer-zakelijke koffiehandelaar
vertolken in een toneelbewerking van Ger Thijs, die in 2005 in première gaat. Max
Havelaar wordt gespeeld door Thom Hofmann.
De kunstgreep waarmee hij Multatuli's roman kon omwerken tot theater, noemt
Ger Thijs een ‘vondst’ uit de roman zelf ‘Multatuli beschrijft hoe het boek ontstaat:
dat Droogstoppel zijn assistent opdracht geeft het pak van Sjaalman om te werken
tot een boek over de koffiehandel. De vorderingen van deze Stem worden elke zondag
in het huis van Droogstoppel voorgedragen. Gaandeweg wordt dan duidelijk dat het
niet een boek over koffie wordt, maar iets heel anders.’

Thom Hoffman, foto: Jan Schut

De schrijver in het stuk van Thijs is niet Stern, maar Sjaalman zelf. Bij de
wekelijkse opvoering spelen hij en de gezinsleden van Droogstoppel elk verschillende
rollen; zo kunnen alle personages worden gespeeld door acht acteurs. Het gaf Thijs
bovendien de mogelijkheid het perspectief van Droogstoppel te laten zien, die door
de ‘indringer’ Sjaalman steeds meer wordt aangetast in zijn zekerheden. Thijs: ‘De
hele familie raakt in rep en roer, zijn zoon komt in opstand. Daar zit drama in, veel
meer dan in het verhaal van Havelaar. Dat draait vooral om de zelfrechtvaardiging
van de auteur.’
Ger Thijs had het stuk al tweeënhalf jaar op de plank liggen. ‘Bij de gezelschappen
was er geen enkele interesse voor.’ Nu brengt Hummelinck Stuurman Theaterbureau
het als vrije productie. [SK]

Aantekeningen uit het antiquariaat
Wie regelmatig in antiquariaten snuffelt, zal bij het volgende tafereel een gevoel van
herkenning krijgen:
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Boekhandel Hinderickx & Winderickx

Twee kerels in de zaak met aktentassen die alles te duur vinden, maar potdorie wat
weten ze veel!
‘Heidegger geeft heel goed aan hoe de mens bij de overgang tussen lichaam en
geest half god is.’
‘Oh, Thomas van Aquino! Wat goed van jou. Die wil ik hebben...Wat?
Twaalfvijftig? Meneer kost dit boek twaalfguldenvijftig?’
‘Jazeker.’
‘Nou, dan laat ik het staan hoor.’
Ze mompelen nog wat verder over Heidegger en Nietzsche en Fromm (die een van
de kerels ‘compleet in de doekenkast’ heeft staan) en over rommelmarkten bij de
padvinders waar boeken ‘een paar kwartjes’ kosten. Ze gaan weg, net voordat ik ze
weg kan jagen.
De passage komt uit het Winkeldagboek van Hans Engberts en René Hesselink, dat
begin deze maand uitkwam bij uitgeverij Fagel. Engberts en Hesselink zijn de
eigenaren van Hinderickx & Winderickx, een Utrechts antiquariaat gespecialiseerd
in moderne literatuur, kunst en filosofie.
In een hele serie schriftjes met harde kaft tekenen de compagnons al bijna twintig
jaar de dagelijkse gedenkwaardigheden op: bizarre voorvallen of gesprekken,
observaties en frustraties over klanten, overpeinzingen over boeken en discussies
over het inkoopbeleid.
Vijf jaar geleden, bij de vijftiende verjaardag van Hinderickx & Winderickx,
ontsproot uit dit materiaal een eerste publicatie, gedrukt op eigen pers. Het kreeg bij
de klanten een enthousiast onthaal. Nadat uitgever Roland Fagel het boekje in handen
had gekregen, benaderde hij de auteurs voor een uitgebreidere bundeling van
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fragmenten. Nu zijn de vermakelijke dagboeknotities ook in de gewone boekhandel
verkrijgbaar. [SK]
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God schiep -eden Adam in ballingschap bewerkt
Adam in ballingschap (1664) van Joost van den Vondel komt in december als hoorspel
op de radio. Het toneelstuk is voor die gelegenheid omgezet in hedendaags
Nederlands. De rijmklank -eden bleek een godsgeschenk voor de bewerker.
JOS VERSTEEGEN

In het Nederlands Rijmwoordenboek van Jaap Bakker neemt de rijmklank -ede(n)
vierenhalve kolom in beslag en daarmee is deze klank bovengemiddeld productief.
Dat is een plezierige omstandigheid voor wie het toneelstuk Adam in ballingschap
van Joost van den Vondel met behoud van rijm wil omzetten in hedendaags
Nederlands, althans Nederlands dat zonder verklarende voetnoten te begrijpen valt.
Omdat het stuk speelt in het aardse paradijs, is alleen al de naam Eden vanzelfsprekend
op ruime schaal inzetbaar als rijmwoord. Een duivel die in de oorspronkelijke versie
‘van onder opgestoven’ kwam naar de ‘lommer van dees hoven’ verplaatst zich in
de moderne versie ‘van beneden’ naar het ‘lommerrijke Eden’ - een rijmmogelijkheid
die zich al gauw aandient.
Als woorddeel biedt -eden ook handige ontsnappingsmogelijkheden voor de
bewerker, bijvoorbeeld waar Vondel ‘waeren’ en ‘paeren’ op elkaar laat rijmen. Deze
woorden, in de betekenis ‘rondwandelen’ en ‘een paar vormen’, konden niet worden
gehandhaafd vanwege de verkeerde associaties die zij zouden oproepen: in het huidige
Nederlandse is ‘waren’ of ‘rondwaren’ nu eenmaal iets voor spoken en klinkt ‘paren’
pornografisch. De rijmklank -eden bood uitkomst. Deze regels in een claus van duivel
Asmodé:
De grootste hovenier, die dezen lusthof bout,
En plant, is zelf belust geduurigh hier te waeren.
Hy sloot het huwlyck der gelieven, die nu paeren.

werden vervangen door:
De grootste hovenier, die deze hof bestiert
En plant, en die de twee gelieven samensmeedde,
Koestert de wens zich hier langdurig te vertreden.

Wanneer Adam en Eva van de appel hebben gegeten en de zondeval een feit is,
verzucht Adam:
Dus sleept de wellust van een' oogenblick, eene uur
Een lange keten na van rampen en verdrieten.
Het lustme langer niet het leven te genieten.

Aanpassingen waren hier nodig omdat ‘wellust’ te seksueel klinkt, het meervoud
‘verdrieten’ niet meer bestaat en ook de formulering ‘het lustme’ in onbruik is geraakt.
Weer bood -eden uitkomst:
En zo veroorzaakt de begeerte van één uur
Een lange reeks van rampen en van treurigheden.
De vreugde van het leven, zij is mij ontgleden.
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Als aan het einde van het toneelstuk, voorafgaand aan een boze toespraak van God,
een zware storm opsteekt, compleet met donder en bliksem, zegt Adam:
Hoe beeft het hart van schrick! Hoe sidderen myn leden,
Van eene kille koortse en dootschrick hardt bereden!

In deze regels klinkt vooral dat ‘hardt bereden’ curieus in moderne oren. Een nieuw
rijmwoord op -eden bleek ook hier voorhanden te zijn:
Hoe beeft het hort van schrik! Hoe sidderen mijn leden,
Door koude koorts en doodsongst plotseling doorsneden!

En op zoveel andere plaatsen lieten termen als gebeden, overtreden (van het verbod
om van de appel te snoepen), rede (de kennis van Adam en Eva zou er door het eten
van de appel aanzienlijk op vooruitgaan) en kleden (na de zondeval bedekken de
eerste mensen immers hun naaktheid) zich invoegen, omdat ze ook inhoudelijk op
hun plaats waren.

Eenvoud
Ik heb Adam in ballingschap (met uitzondering van de lyrische tussenpassages, de
reien) bewerkt in opdracht van de KRO-radio, die het stuk eind dit jaar zal uitzenden
in het programma Verum Bonum Pulchrum. De technische problemen die zich daarbij
voordeden, golden vooral het rijm: wie een rijmend woord schrapt, zal maar in een
beperkt aantal gevallen het andere rijmende woord kunnen handhaven. De puzzel
wordt niet alleen vergemakkelijkt door de rijmklank -eden, maar ook door de
hexameter: zes jambische versvoeten, dat is een riante speelruimte. Bovendien rijmen
Vondels hexameters op de eenvoudigste manier die er bestaat: aa, bb, cc, enzovoort.
Gepaard rijm dus. Daar waar hij overstapt op jambische viervoeters, verandert ook
het rijm: het is gekruist, met een afsluitend distichon. Maar nooit rijmen er meer dan
twee woorden op elkaar. En Vondel is bepaald geen stuntrijmer. Hij schrikt niet terug
voor gemakkelijke combinaties als dingen/zingen, komen/bomen, kwaad/haat,
goed/zoet. Door deze betrekkelijke simpelheid vestigt hij niet te veel aandacht op
het rijm. Het dringt zich niet op de voorgrond ten koste van de inhoud maar doet,
net als het metrum, op een bescheiden manier zijn werk: het maakt de tekst muzikaler.
Niet alleen het rijm is eenvoudig in Adam in ballingschap, maar ook de dramati-
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sche opbouw. De vers geschapen Adam en Eva zijn voor honderd procent gelukkig.
Ze zien in de vroege ochtend de zon opgaan, de vogeltjes gaan kwinkeleren en prijzen
op die manier hun schepper. Adam en Eva besluiten net als de vogels een gezang
aan te heffen ter ere van God: ze zijn ten slotte door hem geschapen, ze hebben een
lichaam en een ziel gekregen, en God heeft ze bedeeld met onsterfelijkheid, een vrije
wil en een helder verstand. Hun geluksgezangen klinken op in de fraaist denkbare
omgeving: in de hof van Eden ontspringt een bron die maar liefst vier rivieren van
water voorziet en die zorgt dat de gewassen welig tieren. Het is er vredig, de vruchten
van de gewassen zijn bijzonder smakelijk en zelfs de dauw vinden Adam en Eva een
lekkernij. Bovendien houden ze zielsveel van elkaar. Dit extreme geluk leidt tot
zoetelijke ontboezemingen, zoals deze, van Eva tegenover Adam, die in de bewerking
als volgt luidt:
Lof zij de Heer, de zegenaar,
Die alles aan de mensen geeft
Wat hij aan rijkdom in zich heeft:
Wat van hem komt, is wonderbaar.
Een hoorn des overvloeds heeft hij
In Eden voor ons uitgestort.
Alles in deze hof is God
En alles is van u, van mij.

Het geluk van het jonge paar wordt bedreigd door duivel Lucifer, een gevallen engel,
en zijn collega-duivels Asmodé en Belial. Lucifer is door God uit de hemel verstoten
en wil daarom wraak nemen. Asmodé geeft de raad om God in zijn majesteit te treffen
via Adam en Eva, zijn dierbaarste creaties, de parels aan zijn kroon. Als zij worden
ontluisterd, zal ook God worden ontluisterd. Om in het paradijs niet al te zeer op te
vallen, is het nodig dat Belial, de uitvoerder van het plan, zich vermomt als dier en
in die gedaante Eva verleidt tot het eten van de verboden appel van de levensboom.
Maar voor welk dier moeten ze kiezen? Vondel permitteert zich een niet op Genesis
gebaseerde zijsprong als hij Lucifer laat vertellen dat de olifant geschikt is:
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Michelangelo, Zondeval en verdrijving uit het Paradijs, 1511
(...) zijn lijf is niet te nauw
Om in te schuilen en om zich in te vermommen.
In 't dierenrijk is hij de slimste van de stommen
En met zijn slurf werpt hij een boom neer in het zand,
En Adam, hoop geslingerd, neemt hij op de tand
Wanneer het hem door engelen niet wordt verboden.

Maar Asmodé adviseert om te kiezen voor de slang, niet alleen bekwaam in het liegen
en bedriegen, maar ook in staat om de menselijke spraak te imiteren. Zo gezegd, zo
gedaan. Belial hult zich in de gedaante van een slang. Als Adam zich heeft
afgezonderd om te bidden, praat Belial listig op Eva in: ze zal grote, goddelijke
wijsheid en kennis verwerven als ze eet van de appel van de levensboom. Eva vindt
dat een goed idee en gaat in op zijn praatjes. De zondeval is een feit, ziekte en dood
vallen de mensheid voortaan ten deel, en Adam en Eva moeten het paradijs verlaten.

Goed en kwaad
Wat is daar in dramatisch opzicht zwak aan? Het ontbreken van voorbereiding aan
de kant van Eva. Als zij trek heeft in de appel en verlangt naar grotere kennis, zal
zij dat verlangen op een vroeg moment in het toneelstuk moeten voelen. Aan het
volmaakte geluk in de hof van Eden zou iets moeten ontbreken, Eva zou moeten
worden geplaagd door onrust en onvervuldheid. In dat geval zou er voor haar een
diepgevoelde reden zijn om in te gaan op het aanbod van de slang om van de appel
te eten. Maar Eva is bij Vondel geen echt mens met onvolkomenheden: ze kent alleen
het volmaakte, wolkenloze geluk. Hoe zou zij ook anders kunnen zijn? Gods
schepping kende geen weeffouten. Vondel
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manoeuvreerde zich in een onmogelijke positie: om God niet te beledigen mocht hij
bij Eva geen enkel vlekje aanbrengen, maar dat had wel tot gevolg dat hij haar
psychologisch niet rijp kon maken voor de beet in de appel.
Vondel toont zich geen auteur met psychologisch inzicht. Adam in ballingschap
is een toneelstuk over goed en kwaad, over God en de duivel en over de mens als
speelbal van die twee, maar niet over mensen van vlees en bloed. Pas aan het einde,
als Adam inziet welke ramp zijn vrouw heeft veroorzaakt en hij uit liefde voor haar
geen einde aan zijn leven maakt, komt er wat emotie in de tekst. De slotregels, waarin
sprake is van het daadwerkelijke vertrek uit Eden, veroorzaken dan wel geen
kippenvel, maar zijn toch aandoenlijk:
Hier heeft de zomer uit. De winter klamptme
aen boort.
Godts slaghzwaert volght ons op de hielen.
Spoenwe voort.

In de bewerking werd dit:
De zomer is voorbij. De winter klampt mij aan.
Gods slagzwaard volgt ons. Snel, mijn lief, wij
moeten gaan.

Voor lezers die op zoek zijn naar round characters, naar emoties, naar het menselijke
en het al te menselijke, heeft Adam in ballingschap, deze uitgebreide versie van
hoofdstuk 2 en 3 van Genesis, niet veel te bieden. De reien zijn als lyriek meer
geslaagd dan het drama zelf. Voor mij als bewerker is en blijft het kleine wonder
van dit treurspel toch vooral de ruime toepasbaarheid van de rijmklank -eden. Met
de hof van Eden schiep God tevens de rijmklank -eden, waarvoor ik Hem dankbaar
ben.
ADAM IN BALLINGSCHAP VAN JOOST VAN DEN VONDEL, IN DE VERTALING VAN
JOS VERSTEEGEN WORDT IN TWEE DELEN UITGEZONDEN IN HET PROGRAMMA VERUM
BONUM PULCHRUM OP 19 EN 26 DECEMBER 2003 RADIO 747 AM, VAN 23.00 TOT

24.00 UUR. SPELERS ZIJN (VOOR ZOVER NU BEKEND) HANS HOES (ADAM), TRUDY DE
JONG (EVA), THEO DE GROOT (BELIAL), JOOP KEESMAAT (GABRIËL).

‘Mensen willen wat van je. Altijd’ Nieuwe directeur Literair
Produktiefonds wil zijn geestelijke vrijheid behouden
Sinds 1 september bevindt neerlandicus, criticus en schrijver Henk Pröpper (1958)
zich volop in de schijnwerpers als nieuwe directeur van het Nederlands Literair
Produktie- en Vertalingenfonds. Zesenhalf jaar bevond hij zich meer in de luwte.
Hij verbleef in Parijs waar hij, na anderhalf jaar adjunct-directeur te zijn geweest,
vijf jaar lang directeur was van het Institut Néerlandais. Bij het Produktiefonds volgde
hij Rudi Wester op, die op haar beurt naar Parijs vertrok om ‘het IN’ te gaan leiden.
MARJA PRUIS
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Over zijn Parijse tijd wil hij graag praten, over wat hij in Amsterdam gaat doen iets
minder. Toen in juni de naam van de nieuwe directeur van het Nederlands Literair
Productie- en Vertalingenfonds bekend werd, liet die zich verleiden tot een globale
intentieverklaring. ‘Pröpper wil een diepere dimensie geven aan de Nederlandse
literatuur in het buitenland door ook minder bekende auteurs, poëzie en oudere werken
onder de aandacht te brengen’, zo viel in een klein krantenbericht te lezen. ‘Ik kreeg
onmiddellijk op m'n donder van Rudi,’ vertelt Henk Pröpper lachend, inmiddels
zetelend op zijn nieuwe werkplek, met uitzicht op de Universiteitsbibliotheek en de
komende en gaande trams op het Koningsplein. ‘Want dat ambieerde zij natuurlijk
óók. De minder bekende en minder commerciële auteurs.’
In tegenstelling tot de meeste veertigers met hoog-culturele functies, is Henk Pröpper
niet bepaald dikker geworden met de jaren. ‘Ik merk dat ik mezelf in een bepaalde
fase in Parijs toch licht gesloopt heb.’ Hij vertelt dat een deel van zijn elan voortkwam
uit het verlangen écht met kunst bezig te zijn. Zoals hij zich ook écht in kwesties
wilde verdiepen en écht een rol wilde spelen tussen Frankrijk en Nederland. Zo heeft
hij van meet af aan zijn cultureel ambassadeursschap opgevat. Bij zijn werkzaamheden
voor het Institut Néerlandais kon hij naar eigen zeggen profiteren van de opener
houding van Frankrijk jegens andere landen en culturen. In de jaren negentig waren
de betrekkingen tussen Frankrijk en Nederland danig bekoeld ten gevolge van de
verschillende visies op het indammen van de drugsproblematiek. Een goede aanleiding
voor het Institut Néerlandais om juist over alle hete hangijzers discussies te initiëren;
behalve over drugs werden er symposia en colloquia georganiseerd over euthanasie,
werkloosheid en integratie.
Pröpper: ‘Aan beide kanten wilde ik beweging tot stand brengen. Anderzijds heb
ik me ingezet voor cultuur met een grote C. Disciplines zoals grafische vormgeving,
architectuur, design en oude muziek heeft
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het Institut Néerlandais neergezet op een manier die beantwoordde aan de vraag
vanuit de Franse samenleving. Tentoonstellingen waren daardoor zo succesvol, dat
ze doorreisden naar Spanje, Canada en de Verenigde Staten.’
Hoe heb je dat met literatuur gedaan?
Pröpper: ‘ik wilde niet alleen maar van die literaire avonden waarop een
Nederlandse auteur een stukje komt voorlezen, omdat hij net toevallig een vertaling
uit had of iets dergelijks, ik ben het thematischer gaan aanpakken, waardoor ik ook
Franse auteurs kon presenteren, ik heb bijvoorbeeld over kolonisatie en dekolonisatie
een aantal conferenties georganiseerd, waarbij ik historici, cineasten en schrijvers
uitnodigde, uit Algerije, Marokko, Frankrijk en Nederland. Daarnaast heb ik veel
met poëzie gedaan.’
Omdat je zelf een liefhebber bent van poëzie?
Pröpper: ‘Ook. Maar ook omdat er in Frankrijk behoefte is aan dat soort avonden.
Ik ben begonnen poëzieavonden te organiseren met een Chileense dichter die ik in
Parijs ontmoette. We hebben “de verdwaalde dichters van Parijs” voor het voetlicht
gebracht, een programma met vluchtelingen. Daarnaast heb ik me heel erg
ingespannen voor de Nederlandse poëzie, samen met Erik Lindner. Nederlandse
dichters lieten we naast Franse dichters optreden. Dit leverde een heel interessante
confrontatie van stijlen op. Alle dichters die de afgelopen vijf jaar in het instituut
zijn geweest, zijn inmiddels, inclusief vertaling, in een bloemlezing uitgegeven.’

Lees het land
Een van de eerste dingen die Pröpper te doen staat in zijn nieuwe functie, is het
concipiëren van een beleidsplan. Het vorige dateert van vier jaar geleden. Het
Kunstenplan van staatssecretaris Medy van der Laan vormt daarbij een richtlijn, al
wordt hierin alleen in algemene zin over de verschillende fondsen gesproken. Van
overheidszijde wordt de nadruk gelegd op beheer, doelmatigheid en efficiency.
Pröpper: ‘Wij hebben het geluk dat voor een deel de effecten van ons werk goed
zichtbaar zijn in de hoeveelheid publicaties en vertalingen. Er is een duidelijke groei
waarneembaar. Maar andere zaken zijn moeilijker meetbaar. Bijvoorbeeld: Wat is
de waarde van die vertalingen? Wat wil je daarmee?’
Het Literair Productie- en Vertalingenfonds werd in 1991 opgericht met als doel
interesse in het buitenland te kweken voor Nederlandstalige literatuur. Het doet dat
onder meer door ten behoeve van de buitenlandse markt tweejaarlijks een Engelstalige
nieuwsbrief samen te stellen, waarin een selectie van ‘10 Books’ wordt gepresenteerd
met behulp van recensies en korte auteursbiografietjes. Daarnaast is een uitgebreid
netwerk gecreëerd van uitgeverijen en critici in diverse landen, worden er speciale
manifestaties georganiseerd - het meest recent in St. Petersburg - en wordt er fiks
gelobbyd op internationale boekenbeurzen. Dit alles opdat zo veel mogelijk
Nederlandse en Vlaamse auteurs in vertaling nieuwe lezers vinden. Of gaat het daar
niet om?
Pröpper: ‘Het is ongelooflijk wat dit fonds binnen betrekkelijk korte tijd voor
elkaar heeft gekregen. Ik heb de lijsten gezien van de vertalingen, en die zijn echt
indrukwekkend, ik constateer dat er behoefte is aan meer concentratie. Toen ik hier
binnenkwam introduceerde ik bij wijze van slogan: “Lees het land’. Daarmee bedoel
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ik: ga uit van de landen waar je heen gaat. Lees dat land, ken die literatuur. Ga uit
van de uitgeversactiviteit daar. Kijk welk soort boeken daar belangrijk wordt
gevonden, welke ook door de kritiek als zodanig worden ontvangen. Je kunt wel
vanuit hier een selectie maken van boeken waar je wat mee wilt, maar uiteindelijk
moet je die keuze toch bepalen aan de hand van een analyse van taalgebieden. Dat
vereist een specifiek netwerk. Al is het, zeg ik nogmaals, heel goed gegaan tot nog
toe. Maar ik vind ook dat als je een fonds hebt dat door de overheid wordt betaald,
je iets moet doen wat verder strekt dan het helpen van uitgevers en auteurs.’
Je bedoelt een nationaal belang dienen?
Pröpper: ‘Je hoeft niet direct aan Holland-promotie te doen, maar je kunt wel laten
zien dat Nederland een heel rijk cultuurland is. En auteurs in dat verband presenteren.
Tot nog toe is veel met beurzen gewerkt. Maar waarom zou je niet ook aansluiting
zoeken bij een heel ander soort

Henk Pröpper. Foto: Guus Dubbelman

manifestaties? Als er ergens bijvoorbeeld een belangrijk debat wordt gevoerd over
culturele diversiteit, zou je daarvoor ook twee of drie belangrijke Nederlandse
schrijvers kunnen interesseren. Sommigen vinden het leuk om zich uit te spreken
over dat soort thema's. Waarom zou je die niet eens naar een heel ander soort podia
sturen? Bijvoorbeeld naar Documenta in Venetië. Het is goed voor hun naam en het
zegt iets over Nederland als land dat zich met de grote thema's van deze tijd wil
bemoeien. Als je een netwerk van uitgevers kunt opbouwen, kun je dat ook met
intellectuelen doen en auteurs daarmee grotere autoriteit geven.’
Ook voor de Nederlandse klassiekers wil Pröpper graag de voedingsbodem in het
buitenland verder gaan verkennen. ‘De Delta-reeks peeft een goede dwarsdoorsnede
van de belangrijke Nederlandse literaire werken vanaf de Middeleeuwen. Daar zou
best uit geput kunnen worden voor een buitenlandse markt, ik weet bijvoorbeeld dat
er belangstelling is voor Couperus. Die is ook al in een aantal landen vertaald. En
een Franse uitgeverij wil Hermans gaan uitbrengen.’
In feite geldt hetzelfde voor die zogenaamde ‘kleine’ auteurs, al is Pröpper bij
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voorbaat alert op hun bestaan. ‘Met auteurs die het grote publiek niet kent, loop je
risico's, maar uiteindelijk vormen zij wel de voedingsbodem voor de ontwikkeling
van de literatuur. Auteurs die heel goed verkopen, zitten vaak in een bepaalde
dimensie van de literatuur. Met behulp van subsidies kan een rijk literair klimaat
worden behouden. Als de overheid als subsidiërende instantie wil terugtreden, moet
je dus goed bedenken hoe je toch een dynamiek bewerkstelligt die ervoor zorgt dat
er steeds een verrijking is van de literatuur, en van cultuur in het algemeen.’

Loftrompet
Kritische stemmen beweren dat al die in het Frans vertaalde Nederlandse literatuur
helemaal niet wordt gelezen.
Pröpper: ‘Ik weet het niet zo goed. Wel weet ik dat de Nederlandse literatuur in
Frankrijk niet op die manier is doorgedrongen zoals in Duitsland. Maar hoe dat komt?
In Duitsland worden verreweg de meeste Nederlandse auteurs vertaald, en ze gaan
daar ook verreweg het meeste heen voor lezingen en tournees. Er heerst in Duitsland
een rijk literair klimaat. Ook in de kranten krijgen Nederlandse auteurs veel aandacht.
Hierbij vergeleken stalt de belangstelling in Frankrijk schril af. Omdat Nederland
eregast was op de Salon du Livre afgelopen jaar, is er wel versneld aandacht gekomen
voor Nederlandse literatuur. En hoe dat op den duur doorwerkt...Er zijn zoveel
factoren die een rol spelen, en vaak heb je die niet in de hand. Het is niet te voorspellen
ook. Zoals bijvoorbeeld Reich-Ranicki toentertijd de loftrompet over Nooteboom
stak...Dat blijkt een belangrijk keerpunt te zijn geweest in de waarderingsgeschiedenis
van het werk van Nooteboom en de hele Nederlandse literatuur in Duitsland. Een
criticus kan wat dat betreft een essentiële rol spelen. In het algemeen heeft dit fonds
de Nederlandse literatuur zeker glans gegeven. Ook door de organisatie van zo'n
speciale stand op de Salon du Livre. In die zin kún je wat betekenen. De vraag is
alleen: hoe houd je dat vast? Het belangrijkste is iedere keer een spil in dat netwerk
zien te zijn.’
Is Engeland een te veroveren gebied?
Pröpper: ‘Ik weet van mijn voorgangster dat de Angelsaksische wereld
weerbarstiger is. Die stelt zich minder makkelijk open voor buitenlandse literatuur.
De vraag is natuurlijk: hoe moet je naar de wereld kijken? Je moet niet een beetje
landjepik gaan spelen, zo van: landje erbij, nog een landje erbij. Je moet er een idee
over hebben. Wat wil je en waarom? China staat al langer op het “verlanglijstje” van
het Fonds en dat begrijp ik heel goed. In China wordt ontzettend veel gelezen. En
het is nog relatief onontsloten. In 2000 heeft het Fonds werk gemaakt van Japan, dat
ook sterk literatuur-minded is.’
In deze tijd van bezuiniging en effectmeting wil Pröpper ervoor waken dat de
internationale en culturele dimensie uit het oog wordt verloren. Toetsing is weliswaar
essentieel, maar Pröpper zou graag een overheid zien die een visie ontwikkelt op het
internationale gezicht van Nederland.
Pröpper: ‘In principe heeft Nederland ongelooflijk veel te bieden, cultureel gezien
staan wij absoluut op wereldniveau. Ik heb daaruit rijk kunnen putten in Parijs. Het
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is dan ook onzin om van Nederland een soort provincie te maken. Het is typisch
Nederlands om altijd maar te denken dat je hier weg moet. Voor buitenlandse
kunstenaars moet het ook interessant zijn om naar Nederland te komen. Je moet
importeren op een doordachte manier. Op die manier kun je het culturele klimaat
van voedsel blijven voorzien, en discussies op een hoger plan trekken. Met dat gezever
over Nederlandse identiteit moet het maar eens afgelopen zijn. Het is wel goed om
naar je eigen ziel te staren, maar op zeker moment ben je daarmee klaar. Fransen en
Duitsers weten heel goed wat de Nederlandse identiteit is. In hun ogen is Nederland
een heel rijk cultuurland dat een tijdlang zelfs de wereld heeft bepaald. Nog steeds
op allerlei gebieden is Nederland hoogstaand, bijvoorbeeld op het gebied van
vormgeving, architectuur, fotografie en dans. Verder beschouwen Fransen en Duitsers
ons als een sociaal laboratorium, waar alle pijnlijke kwesties openlijk worden
bediscussieerd, en waarvoor vormen worden bedacht opdat mensen in vrijheid
beslissingen kunnen nemen. De regelgeving voor de allermoeilijkste kwesties komt
bijna altijd in eerste instantie uit Nederland. Dat weten ze in het buitenland! Waarom
zou je dan zo moeizaam naar jezelf gaan zitten staren?’
Volgend voorjaar verschijnt Parijs dagboek van Henk Pröpper over zijn periode bij
het Institut Néerlandais. Het zal zijn zesde boek worden, na de roman Het zwaard
van de krab (1991), de essaybundels Intiem slagveld (1993) en Waterlanders (1995),
en publicaties over Pavese en Bassani. Schrijven is essentieel en zal dat blijven. Net
als lezen. ‘Al kan ik het niet anders meer dan met een potlood in mijn hand. Het
vreemde is wel dat ik nu al merk een meer neutrale blik te hebben.’
Hij hoopt het werk iets meer op afstand te kunnen houden dan in Parijs, ‘ik vind
het belangrijk om hard en goed te werken. Maar je moet ook wel een soort geestelijke
vrijheid behouden om dat te kunnen blijven doen. Ook over een wat langere tijd. In
Parijs bleef ik maar in mijn hoofd bezig met strategieën. Het Fonds heeft
buitengewoon toegewijde en deskundige mensen in dienst. Dat is inspirerend, en dat
geeft ook die vrijheid.’
Je hebt nu opnieuw een baan waarbij je voortdurend zult worden aangesproken.
Pröpper: ‘Mensen willen wat van je. Altijd. In Parijs werd ik permanent benaderd
door kunstenaars die iets wilden. Bij de wisseling van de wacht beproeven mensen
opnieuw hun kansen. Nu zit ik hier ook nog eens pal naast de dorpspomp (café De
Zwart aan het Spui, MP). We zullen zien hoe het gaat. Gedeeltelijk is het een kwestie
van gelukzalige onverschilligheid. Tegelijkertijd moet je keuzes maken. Je kunt niet
echt onverschillig zijn. Integendeel,je moet juist heel bevlogen zijn. Die combinatie
wil ik proberen te installeren.’
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Het literaire leven op de voet gevolgd
Letterkundig Museum documenteert de ontwikkeling van het
schrijverschap
Hoe ziet het leven van een literair auteur er vandaag de dag uit? Het Letterkundig
Museum volgt veertig schrijversloopbanen, die één ding gemeen hebben: ze begonnen
allemaal in 1999. Nu, vier jaar na hun debuut, worden ze opnieuw geïnterviewd. Zes
van hen zijn binnenkort te zien in de televisiedocumentaire Schrijver van beroep.
SASJA KOETSIER

In het laatste jaar van de twintigste eeuw debuteerden in Nederland en België 43
schrijvers met literair werk bij één van de gevestigde uitgeverijen. Allemaal werden
ze door het Letterkundig Museum benaderd om deel te nemen aan het project
Debutanten 1999. Volgens de werkwijze die de Britse documentairemaker Michael
Apted gebruikte in zijn serie 7Up (en recent in Married in America), worden de
schrijvers vanaf hun debuut met een vast interval - in dit geval vier jaar - geïnterviewd
over hun leven en werk.
Net als in de documentaires van Apted gaat het over dromen, ambities, succes en
teleurstelling. En met een beetje geluk wordt iets zichtbaar van de factoren die daar
een rol bij spelen. Projectleider Jessica Swinkels: ‘Tijdens de opnamen in 1999
maakten de debutanten nog niet echt deel uit van het literaire bedrijf Daarom hebben
we in dat eerste deel ook uitgevers en critici aan het woord gelaten. Inmiddels is de
“boekenwereld” volop aanwezig in het leven van de schrijvers. Een opvallend
verschijnsel is bijvoorbeeld, dat vier van de zes auteurs van uitgever zijn gewisseld,
of van plan zijn dat te gaan doen.’
De documentaire, die in februari bij de NPS (Het uur van de Wolf) wordt
uitgezonden, maakt deel uit van een groter project. Met in totaal veertig schrijvers
(drie van de benaderde auteurs wilden niet meedoen) wordt elke vier jaar een interview
gehouden, dat op video wordt vastgelegd. De banden vormen samen een beeldarchief
van een lichting schrijvers. De interviews die voor dit archief bedoeld zijn, worden
op dit moment opgenomen.
‘Ik denk dat het project interessanter wordt naarmate het langer loopt,’ zegt Jessica
Swinkels. ‘De eerste keer stond het debuut centraal. Nu kun je daarop terugblikken:
Zijn de verwachtingen uitgekomen? Wat is de invloed van recensies? Hoe ga je
verder na een succesvol of na een onopgemerkt debuut? Het is nu ook makkelijker
om vooruit te kijken: Welke kant gaat het op? Zijn er veranderingen in stijl, thema's,
genre? Sommige schrijvers leven nu van de pen, anderen schrijven alleen in de
avonduren, of zijn er intussen mee gestopt.’
Behalve een portret van ‘het schrijverschap’ in veertig facetten, levert de collectie
beeldmateriaal mogelijk ooit nog iets anders op: de unieke documentatie van de
geboorte van een nieuwe Grote Schrijver. Want, zo wordt in de projectbeschrijving
gemijmerd: ‘stel dat er een Reve, Mulisch, Hermans of Haasse onder de debutanten
zit?’ Maar ook zonder P.C. Hooftprijswinnaars biedt de ontwikkeling van de veertig
schrijvers interessant studiemateriaal. Lukt het bijvoorbeeld om, niet een
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debutantenpool die voor ruim veertig procent uit vrouwen bestaat, de mannelijke
hegemonie in de toekomstige literaire canon te doorbreken?

Geen schrijver al kan ik schrijven
Ayatollah. Musa is één van de zes debutanten die in het eerste deel van de
televisiedocumentaire werd geportretteerd. In het vervolgdeel willen de
documentairemakers schetsen hoe zijn leven er nu uitziet. De filmploeg ontmoet
hem in café Bazar, in het centrum van zijn woonplaats Rotterdam. Hij arriveert er
met zijn longboard (een groot skateboard) onder de arm. ‘Het is mijn vervoermiddel.’
De filmers hebben al met hem afgesproken dat ze een paar shots van hem willen
maken, terwijl hij er de stad mee doorkruist.
Voor Musa, die al op zijn negentiende debuteerde met de dichtbundel Taj Mahal
was zijn entree in het literaire leven geen onverdeeld genoegen. ‘In het begin was
het wel leuk, al die publiciteit, maar het wereldje van schrijvers waarin ik
terechtkwam, stond me niet aan. ik had helemaal niet het gevoel dat ik daarbij wilde
horen,’ vertelt hij. ‘ik heb me eruit teruggetrokken, alle optredens afgezegd, en twee
jaar lang niets meer met literatuur te maken gehad. Ik ben bijvoorbeeld een jaar bezig
geweest met het ontwerpen van een sandaal. Die is in een oplage van tweeduizend
exemplaren over de hele wereld verkocht. Nou ja, uiteindelijk dacht ik toen: ik zie
mezelf niet als schrijver, maar ik kan wel schrijven.’ Hij is nu op een veel bredere
manier met tekst bezig, onder meer door teksten te schrijven voor een groep
graffiti-kunstenaars. Momenteel werkt hij aan een boek over de hiphopcultuur in
Nederland, en begin 2004 wordt een aantal skateboards geproduceerd met zijn
gedichten erop. Musa heeft inmiddels ook weer voldoende gedichten om er een
bundel van te maken, ‘maar ik ben niet echt op zoek naar publicatie’.
Op aanwijzingen van de filmploeg zal Musa even later zijn longboard soepel over

Literatuur. Jaargang 20

12

Ayatollah Musa (links) krijgt aanwijzingen van de filmploeg

de Lijnbaan en de Coolsingel sturen. Later op de dag moet er een bezoekje worden
gebracht aan enkele mensen van Bad Boys Inc., zijn graffitivrienden, en aan de
schoenenwinkel die zijn sandalen heeft verkocht. Voor het plaatje zet Musa zijn
eigen exemplaar in de etalage, omdat ze bij Sacha inmiddels zijn uitverkocht.

Schrijver van beroep?
Het relaas van Ayatollah Musa staat niet op zichzelf. Hoewel geen van de zes
schrijvers die in de documentaire geportretteerd worden, met schrijven is gestopt,
hebben drie van hen in de tussentijd geen nieuwe roman of bundel gepubliceerd. De
roman die Rebecca Gomperts, naast haar hectische werk voor de abortusboot Aurora,
wist te schrijven, werd door haar uitgever geweigerd. Lisa de Rooij publiceert
binnenkort een nieuw verhaal. Net als Musa, hield ook zij een gevoel van teleurstelling
over aan de kennismaldng met de literaire wereld. Van de zes uit de documentaireserie
zijn Erwin Mortier (debuutroman: Marcel) en Pauline Slot (Zuiderkruis) bijzonder
succesvol gebleken. Beiden hebben in de tussenliggende jaren alweer meerdere
nieuwe titels gepubliceerd. Van de dichteres Hagar Peeters verschijnt deze maand
een nieuwe bundel gedichten. Ze heeft in de afgelopen jaren een stevige plaats
verworven in het podiumcircuit, zodat ook zij zich met recht een ‘beroeps’ kan
noemen.
De verhouding fifty-fifty komt terug in de totale groep van veertig debutanten uit
1999: van hen heeft ook ongeveer de helft opnieuw gepubliceerd. ‘Er is onderzoek
gedaan naar de schrijversloopbanen van proza-auteurs die debuteerden tussen 1960
en 1965,’ vertelt Jessica Swinkels. ‘Volgens de onderzoeker, Frank de Glas, had
driekwart van hen in een periode van ruim dertig jaar opnieuw gepubliceerd. Voor
een kwart bleef het dus bij dat ene boek, en nog eens een kwart publiceerde in die
dertig jaar ten hoogste vier prozatitels. De tijd zal leren of onze groep schrijvers het
beter doet, of niet.’
Over de keuze van het jaar 1999 zijn de makers alvast niet ontevreden. ‘We hebben
lang getwijfeld of we het project zouden starten in 1999 of in 2000, het begin van
een nieuwe eeuw,’ zegt regisseur Jan Louter. ‘De keuze voor 1999 heeft heel goed
uitgepakt: dat jaar heeft, in tegenstelling tot het jaar 2000, een aantal veelbelovende
debutanten opgeleverd.’
Behalve Mortier, Slot en Peeters zijn dat bijvoorbeeld Yves Pétry, Dimitri Verhulst
en Rashid Novaire. Hun debuut werd enthousiast ontvangen en alledrie hebben ze
intussen opnieuw gepubliceerd. Swinkels: ‘Het aantal van ruim veertig debutanten
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in een jaar was al veel hoger dan ik had verwacht. Ik ben benieuwd hoeveel er
uiteindelijk zullen blijven. De groep debutanten uit 1999 was zeer uiteenlopend en
ik hoop dat we die diversiteit in het project behouden. Zodat we een breed beeld
kunnen geven van de ontwikkeling van het schrijverschap.’
HET ARCHIEF VAN DEBUTANTEN 1999 BEVINDT ZICH IN HET LETTERKUNDIG
MUSEUM IN DEN HAAG. VERWACHTE UITZENDDATUM VAN DE DOCUMENTAIRE
SCHRIJVER VAN BEROEP: 20 FEBRUARI (O.V.)
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Uitgeverij
Non-books
Je hoort wel eens een uitgeverij beweren dat ze iets heel nieuws heeft bedacht: je
kunt op een boek intekenen. Of: je kunt zelf een apart omslag voor je boek bestellen.
Oude koek, dat gebeurde al in de achttiende eeuw, zo niet eerder. Zelfs de
elektronische vernieuwingen beginnen nu heel langzaam - maar zeker - het wiel
opnieuw uit te vinden. Het nieuwste snufje in het digitale uitgeverswezen is immers
het elektronische boek waarvan de bladzijden zijn gemaakt van spul dat op papier
lijkt en waarop je letters kunt binnenhalen, het zogeheten e-papier. Hoe komen ze
erop! De volgende stap zal zijn dat het toch handiger is om zo'n e-boek op e-papier
per keer te drukken, in plaats van dat gepiel met bestandjes die steeds weer opnieuw
op het apparaat gedownload moeten worden. En goedkoper is het dan ook, omdat
mensen besluiten die e-books na lezing terug te brengen naar de e-bliotheek, of
onderling te laten circuleren in hun e-kring. Voor een beetje historicus ziet de toekomst
er altijd vertrouwd uit. Dat dacht ik ook toen De Bezige Bij deze zomer het imprint
Zoem lanceerde. Geestige naam, voor een in het buitenland succesvol gebleken
concept, namelijk het luisterboek, oftewel ‘audiobooks’. In Nederland is naast Zoem
ook uitgeverij Rubinstein actief op dit gebied, en uiteraard bestaan er al veel langer
voorzieningen voor blinden en slechtzienden. Zoem oogt als een literair en trendy
cultproduct. Er zit een boekje bij de cd's en het hele pakketje heeft de vorm van een
paperback, zodat het ook niet door een warenhuis op de muziekafdeling zal worden
geplaatst. Zoem begint met Donna Tartt, Kees van Kooten en Lucebert, en heeft
plannen voor werk van onder anderen Jessica Durlacher, Hugo Claus, ja zelfs de
snerpende stem van Willem Frederik Hermans kun je straks in je discman overal met
je meedragen. Van De avonden, voorgelezen door Gerard Reve zelf, zijn er destijds
4500 exemplaren verkocht, maar zou dat met Jessica Durlacher of Hermans ook gaan
lukken?
In de Verenigde Staten is het luisterboek in elk geval wel een succes, daar is deze
loot aan de uitgeversstam al zo groot dat er een heuse Association van
Audiobooks-uitgevers bestaat, met annual meetings, er worden audities georganiseerd
voor audiobookvoorlezers, er is een aparte winkel voor (audioeditions.com) en er is
een aparte top-10 voor zowel audiofictie als audionon-fictie. Onder die non-fictie
zitten veel zelfhulpboeken, waar ik me direct een mooie scène uit een Woody
Allenfilm bij kan voorstellen (Woody die zich tijdens het bakken van een eitje door
Dr. Phil laat uitleggen hoe je je vriendinnetje kunt bevredigen). Bij de fictie is het
bovenal Harry Potter: van alle tot nog toe verschenen delen zijn er maar liefst drie
miljoen luisterboeken verkocht in de Verenigde Staten, volgens Publishers Weekly.
Ook de sterke verhalen over het luisterhoek hebben Nederland bereikt, nu
Vassallucci Ron McLarty's The Memory of Running gaat uitbrengen - een boek dat
in de v.s. noodgedwongen als audiobook uitkwam omdat geen gewone uitgever het
wilde hebben, en vervolgens als ‘The best book you can't read’ een succes werd. De
roman van deze voormalige audiobook-voorlezer verschijnt in Nederland toch maar
op papier. Op het internet zijn immers al ettelijke audioboekpiraten actief die her en
der gescoorde bestanden voor niks aanbieden, precies zoals al eerder met de e-books
gebeurde. Geen wonder dat uitgevers aarzelen om zich op de markt van dergelijke
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gemakkelijk te kopiëren ‘boeken’ te begeven. De muziekindustrie gaat aan het illegale
kopieren ten onder, en met e-books is het uiteindelijk ook niets geworden.
Maar ondertussen rukken de non-books om

ze zo maar eens te noemen, op. Want behalve de luisterhoeken, heb je nu ook steeds
meer verstripte boeken (behalve De avonden, ook werk van Proust en Baudelaire),
steeds meer theaterversies van boeken (Sandor Marais Gloed, Taal zonder mij van
Kristien Hemmerechts, Laten mij aanbidden van Ann-Marie MacDonald bijvoorbeeld)
en de talrijke verfilmingen. Wie vandaag de dag nog een boek léést lijkt wel gek. En
dat is precies waar het naar toe gaat. De historicus in mij ziet mensen die het lezen
niet machtig zijn bijeenkomen, in een kring, waarna de spookspreker begint zijn
verhaal te vertellen. De mensen zullen weer hunkeren naar geletterdheid, ze gaan er
nog om smeken het lezen te leren. Lezen wordt een toverkunst, een kunde, een
ambacht. Voor we er erg in hebben, duikt op braderieën naast de kantklosser en het
haringkaken ook een lezer op.
LISA KUITERT
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Gysbert Japix, vader en voorzanger
Dit jaar is er in Friesland uitgebreid aandacht gegeven aan de vierhonderdste
geboortedag van de Friese dichter Gyshert Japix (1603-1666). Hij werd geëerd met
een plechtige herdenkingsbijeenkomst in zijn geboortestad Bolsward en met
verschillende publicaties, waaronder een luxueuze editie van een keuze uit zijn werk
met een moderne Friese en een Nederlandse vertaling en een nieuwe, aangevulde
uitgave van het al bestaande schrijversprentenboek over zijn leven en werk. Daarmee
krijgt hij wat hij verdient, want zijn betekenis voor de Friese literatuur is enorm.
JABIK VEENBAAS

Gysbert Japix kwam uit een familie die aanzien genoot. Zijn vader Jacob Gysberts
was belastingcollecteur en kistenmaker, en in dat laatste vak bouwde hij een reputatie
op. Hij werd de ontwerper van het prachtige Bolswarder stadhuis, tot op de dag van
vandaag een blijvende getuigenis van zijn talent. Maar hij beschikte ook over
bestuurlijke aanleg en vervulde functies in de kerk en het stadsmagistraatscollege;
in 1641 en 1642 was hij zelfs burgemeester van Bolsward.
Over Gysbert Japix' jeugd is weinig bekend. We weten dat hij zijn vader niet
opvolgde, maar schoolmeester werd, aanvankelijk, van 1625 tot 1635, in het dorp
Witmarsum. Na zijn vertrek uit die plaats werkte hij mogelijk nog een half jaar aan
de school van Beetgum, maar daaromtrent bestaat geen zekerheid. We zijn er wel
weer zeker van dat hij in 1637 benoemd werd tot schoolmeester in zijn geboortestad.
Hij trad daar overigens ook op als voorzanger, in een van de twee protestantse kerken,
misschien wel in allebei. Die functies bleef hij tot aan zijn dood toe uitoefenen.
Na de trotse Oud-Friese periode, de tijd van de Friese vrijheid, die vorm kreeg in
een uniek corpus rechtsteksten, werd het Fries sedert ongeveer 1500 nog maar
spaarzaam als cultuurtaal gebruikt. De impuls van de Renaissance verbeterde die
situatie enigszins, maar in literair opzicht bleef het tot diep in de zeventiende eeuw
bij betrekkelijk marginale en incidentele publicaties. Genoemd kunnen worden de
erotische Vredeman-liedjes, de speelse zangen van Jan Jansz. Starter en de boertige
samenspraken van Johan van Hichtum. En ineens rees daar, als een eik tussen de
braamstruiken, Gysbert Japix op, een gedrevene, die een compleet oeuvre schiep van
een verbluffend niveau, zodat de Friese Renaissance-literatuur in één klap een
respectabele positie veroverde ten opzichte van de andere geschreven talen in
Nederland, het Nederlands en het Latijn.

Fries als cultuurtaal
Gysbert Japix moet al heel vroeg verzen in het Latijn en het Nederlands hebben
geschreven, maar sinds ongeveer 1639 begon hij voornamelijk in het Fries te dichten.
Over de redenen van zijn keus voor het Fries is decennia lang gestreden. Maar
Philippus Breuker, die in 1989 een gezaghebbende dissertatie over de dichter
publiceerde, weet aannemelijk te maken dat er in Friesland rond deze jaren een
hernieuwde behoefte was ontstaan om de eigen regionale identiteit gestalte te geven.
Als reactie op de toenemende hegemonie van het gewest Holland. Friesland had een
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eigen stadhouder, die moest wedijveren met de stadhouder uit Den Haag, en een
eigen universiteit, in Franeker, die zich wilde profileren ten opzichte van die in
Leiden. Daarom sloofden in deze tijd zoveel geleerden zich uit om de geschiedenis
van Friesland te beschrijven. En daarom groeide de belangstelling voor het Fries als
cultuurtaal.
Het eerste werk van Gysbert Japix dat in druk verscheen was de Friessche Tjerne,
een onder meer door het werk van Johan van Hichtum geïnspireerde samenspraak.
De Friessche Tjerne rolde in 1640 van de persen van de Leeuwarder uitgever Claude
Fonteyne. De dichter voert er een boer in ten tonele, Tjerne geheten, die zijn landheer
toespreekt op diens bruiloftsfeest. De samenspraak is ook nu nog leesbaar, met haar
geestige toon en haar beeldende, directe taal; ze maakte onmiddellijk na verschijning
grote indruk en vestigde Japix' faam als Friestalig auteur.
Gysbert Japix verwierf vooral bekendheid in Friese cultuurkringen, maar zijn

Gysbert Japix door Ids Wiersma, 1923, naar een tekening van Jan Japicx, 1867
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naam drong ook tot buiten Friesland door. Zo kon het bijvoorbeeld gebeuren dat de
Amsterdamse dichter Johan Boogaard zijn vriendschap zocht. En zelfs dat de
beroemde Engelse taalgeleerde Franciscus Junius enige tijd bij hem doorbracht,
vermoedelijk in het jaar 1646, om Fries van hem te leren en zijn werk te bestuderen.
Junius kopieerde verschillende teksten van de dichter, die in de Bodleian Library te
Oxford nog altijd worden bewaard.
De dichter trouwde in 1636 met Sijcke Salves, en het paar kreeg in elk geval vijf
kinderen. Veel huwelijksgeluk hebben de twee niet mogen beleven. In relatief korte
tijd verloren ze al hun kinderen op één na. In 1666 stierven ze beiden aan de pest,
die vervolgens ook hun enig overgebleven zoon het leven kostte. Plannen voor een
uitgave van zijn complete werk heeft Gysbert Japix tijdens zijn leven niet meer
kunnen realiseren.
Maar in 1668, twee jaar na zijn dood, verscheen dat werk dan toch, bij Samuel
Haringhouk in Bolsward: de Friesche Rymlerye. Een boek dat, op aanwijzing van
de dichter zelf, zorgvuldig was opgebouwd in drie delen. Het eerste deel bevatte
‘leafd in bortlycke mingel-deuntjes’, oftewel gedichten en samenspraken rond het
thema liefde; het tweede ‘Gemiene aef huwzmanne petear, in ore katerye’, dat wil
zeggen dialogen over andere onderwerpen dan de liefde en gelegenheidswerk; het
derde deel heette het ‘Hymmelsch harp-luwd’, en bestond uit psalmberijmingen en
andere religieuze verzen. In een nieuwe uitgave van 1681, bezorgd door de historicus
Gabbema, werd dit werk dan nog eens flink uitgebreid; de belangrijkste aanvullingen
waren de 26 brieven van Gysbert Japix aan dezelfde Gabbema en een drietal grote
proza-vertalingen uit het Frans.

Wobbelke
Myn hert dat trillet my, it iz nin rôy!
Mijn ljeafste Wobbelke,
Mijn swietste Wobbelke,
Mijn wirdste Wobbelke,
Het biste moy!
Ick fiel oon 't kreauweljen, ljeaf, het my dert,
Mijn gouden Ingelke,
Mijn gouden Ingelke,
Mijn gouden Ingelke,
Du biste' ijn 't hert.
O! ‘t hert ontfljuecht my beyd’ mijn eagen trog.
Ja, 't rint uwt my ijn dy,
It tjocht uwt my ijn dy,
It ljeapt uwt my ijn dy,
Az ick dy sjog.
Ick kin naet wezze fen dy, swiete Djier,
Aef ick môt stearre ljeaf,
Aef ick môt stearre ljeaf,
Aef ick môt stearre ljeaf,
Dat 's inckel wier.
Help Ljeafste', ô litste my ijn docken qeua,
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Paetke my swiete Tuwt,
Paetke my swiete Tuwt,
Paetke my swiete Tuwt,
Aef ick bin dea.

Wobbelke
Aan heftig trillen is mijn hart ten prooi!
Mijn liefste Wobbelke
Mijn zoetste Wobbelke
Mijn dierste Wobbelke
Wat ben je mooi!
Ik voel aan 't beven, lief, wat mijn verwart,
Mijn gouden engeltje,
Mijn gouden engeltje,
Mijn gouden engeltje,
Jij bent in 't hart.
Door bei' mijn ogen neemt mijn hart de wijk.
Ja, 't gaat van mij in jou,
Het trekt van mijn in jou,
Het springt van mijn in jou,
Als 'k naar je kijk.
Mijn teerbeminde schat, ben jij weer weg,
Dan moet ik sterven, lief,
Dan moet ik sterven, lief,
Dan moet ik sterven, lief,
'k Meen wat ik zeg.
Help, liefste, o laat je mijn in deze nood,
Kus me dan, lieveling,
Kus me dan, lieveling,
Kus me dan, lieveling,
Of ik ben dood

Superieure muzikaliteit
Het werk van Gysbert Japix ligt stevig verankerd in de zeventiende-eeuwse
Renaissance-traditie. In heel wat teksten gebruikte hij werk van andere auteurs als
voorbeeld en inspiratiebron, natuurlijk van auteurs uit de klassieke Oudheid, maar
ook van Nederlandstalige schrijvers als Vondel en Huygens. Binnen deze context
groeide hij uit tot een bijzonder en eigenzinnig dichter. Gysbert Japix' verzen
onderscheiden zich vooral door hun krachtige plastiek en door hun superieure
muzikaliteit. Hij bezat een zeer goed oor - zoals het een voorzanger betaamt- en
maakte ook heel wat liederen op melodieën. Een prachtig voorbeeld is het liefdeslied
‘Wobbelke’, dat van betrekkelijk vroege datum, is. ik laat het hierboven volgen, met
de vertaling die ik zelf ooit maakte voor de Spiegel van de Friese poëzie (Meulenhoff,
1994).
Dit lied vertedert ons tot op heden, het wordt zelfs nog gezongen, en dat komt
zeker ook door zijn grote helderheid. Van begin tot eind bevat het regels die zo uit
de spreektaal lijken te zijn genomen. ‘Het biste môy!’ - Wat ben je mooi! ‘Paetke
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my swiete Tuwt’ - Kus me dan, lieveling! Bovendien geeft de subtiele afwisseling
van het patroon in de middenregels het een blijvende frisheid. Natuurlijk, we treffen
er beelden in aan die tot de vaste bagage van de zeventiende-eeuwse liefdespoëet
hoorden. De hedendaagse dichter zou zijn hart niet zo gauw meer door zijn ogen
naar buiten laten springen. Maar ook een dergelijk beeld wordt hier zo gebruikt dat
het ons nog altijd kan aanspreken.
Binnen zijn werk is dan nog eens een boeiende ontwikkeling waar te nemen. Met
het klimmen der jaren begon hij steeds complexer en barokker te werken, een proces
dat soms tot een te grote technische overdaad leidde maar soms ook tot een uiterste
intensiteit aan zeggingskracht. Ook werd zijn werk donkerder van toon,
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vrijwel zeker als gevolg van zijn tragische ervaringen. Indrukwekkend zijn de
‘Juwnbede’, het ‘Avondgebed’ en het ‘Moam-liet’, het ‘Morgenlied’, religieuze
verzen die helemaal het stempel van de latere, barokke dichter dragen. Met zijn grote
muzikale gevoeligheid wist Japix ze haast tot klank - dichten te laten uitgroeien.
Het zijn slechts enkele voorbeelden, geplukt uit een rijk en veelzijdig oeuvre.
Gysbert Japix schreef veel en veel meer dat blijvend tot de verbeelding spreekt. Wat
bespeelt hij de figuur van de cirkelvertelling bijvoorbeeld geestig en wijs in zijn vers
‘Muwzebooste’ (‘Muizenhuwelijk’)! En wat zijn er prachtige passages te vinden in
zijn dialogen; ik denk alleen maar even aan de vernuftige manier waarop hij het
klassieke motief van het aanroepen der zon naar zijn hand zet in het openingslied
van ‘Reamer en Sape’.

Inspiratie
Gysbert Japix bleef lange tijd de maatstaf voor de Friese literatoren. Hij had immers
bewezen dat het mogelijk was om verfijnd literair werk in het Fries te schrijven. In
de negentiende eeuw, de tijd der Romantiek, toen men ook in Friesland de eigen taal
nieuw leven inblies en toen er voor het eerst in de geschiedenis een gestage literaire
productie ontstond, zag men hem als het lichtend voorbeeld, als de man die de
Friestalige cultuur de benodigde status kon verlenen. Geleerden en literatoren als
Everwinus Wassenbergh en Joost Halbertsma begonnen zijn leven en werk te
bestuderen. Heel wat anderen zouden in hun voetsporen treden: inmiddels zijn er
alleen al vijf dissertaties aan Japix' leven en werk gewijd.
Gysbert-Om wordt hij in Friesland wel eens liefkozend genoemd- Gysbert-Oom.
Maar eigenlijk was Gysbert Japix de vader van de Friese literatuur; de festiviteiten
rond zijn vierhonderdste geboortedag laten daarover geen misverstanden bestaan.
En hij is bepaald geen versteende kolos geworden. Dat merken we bijvoorbeeld aan
het feit dat moderne schrijvers zich door zijn werk laten inspireren. Zo werden de
hoofdstuktitels van een van de meest spraakmakende romans uit de naoorlogse Friese
letterkunde - Fabryk van Trinus Riemersma - aan zijn werk ontleend. Een andere
romancier, Piter Terpstra, baseerde een indrukwekkende romantrilogie op zijn leven.
Gysbert Japix blijft inspireren, omdat de mensen zijn werk blijven lezen. Of omdat
ze het blijven zingen - kijk maar naar dat ontroerende liefdesliedje ‘Wobbelke’.
ZIE OOK DE RECENSIE HIERNA OP PAGINA 40.
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Schrijver & straat

Onze vaderlandse auteurs gaven hun naam aan ontelbare straten in België en
Nederland. Literatuur speurt en keurt. Herkennen we de geest van de schrijver?
Aflevering 7: de Groningse Bordewijklaan.

Het bouwwerk van de taalarchitect
Eigenaar Jan (48) heeft zijn bloemenstal ‘De Bordewijk’ net gerenoveerd. De glazen
zijpuien zijn vervangen door houten schotten, nadat ze voor de tweede keer dit jaar
werden ingegooid. Nu heeft Jan eieren voor zijn geld gekozen, want ook al heeft hij
een vermoeden wie de daders zijn - ‘die jongens uit de oude wijk’ - ze laten zich
toch niet pakken. Dus blijven verveling en vernieling hand in hand gaan. Jan: ‘Voor
dit soort jongens zouden ze van mij de dienstplicht weer mogen invoeren.’
‘Straatschenderij’ heette het in de tijd van Ferdinand Bordewijk (1884-1965), en hij
noemt het verschijnsel in een artikel uit 1947 voor het Utrechts Nieuwsblad (waaraan
hij in die tijd als recensent verbonden was) als voorbeeld van de egoïstische en
anarchistische trekken van de Nederlander. Zijn personage Bint, het onverzettelijke
schoolhoofd uit de gelijknamige roman, bindt met succes - maar wel ten koste van
zichzelf - de strijd aan met deze karakterzwakte, die hij als volgt analyseert:
De jeugd is bezig zich te constitueren tot grote groepsverbanden die elke
zondag langs de straten gaan. Zij hebben een gevaarlijke schijn van
schoonheid. Het individu gaat in hen ten onder, maar niet uit
gehoorzaamheid. Het individu is mededrager van een collectief
machtsvertoon. (...) De mens mag niet meer massa zjjn dan voor de
staatsorde nodig is. Hij mag geen leger vormen dan het staatsleger. Al
deze zondagslegers zijn infect. De mens moet gehoorzaamheid leren en
tucht. Daardoor onderwerpt hij zijn wil en ontdekt hij zijn wil.
Dat Bordewijk in zijn aanval op ‘de Nederlander’ doelt op iets wat wij doorgaans
juist omschrijven als ‘individualisme’ blijkt uit het feit dat hij, als vreedzamer uiting
van dezelfde kwaal, beschouwt: ‘het verlangen naar eigen woning, hoe klein ook,
met eigen deur op de straat, de radioverbrokkeling, de schotjesgeest, enzovoorts.’
Bordewijk had weinig op met de sociale woningbouw die vanaf het interbellum ter
hand werd genomen. De nieuwe wijken werden volgepriegeld met hofjes en
rijtjeshuizen, laagbouw met - inderdaad - elk een eigen deur op de straat. Hij wond
zich erover op dat in Spoorwijk in zijn woonplaats Den Haag ‘de onooglijkste
straatjes’ werden getooid met namen van grote schrijvers als Multatuli en Busken
Huet. Een vlag op een modderschuit. Op de standing van de Bordewijklaan is weinig
aan te merken. Sterker nog: in deze ‘keurige hoogburgerlijke straat’, zoals een van
de bewoners haar typeert, hoeft temidden van een arts, een bank- en een
schouwburgdirecteur, de advocaat Bordewijk zich niet misplaatst te voelen. Ook
kennen de meeste Bordewijklaners minstens twee van zijn werken: Karakter - al is
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het maar van de film - en Bint, klassieker van de leeslijst. Kom daar maar eens om
in Spoorwijk!
De bewoners van de Bordewijklaan zijn tevreden mensen. ‘Wel erg op zichzelf’,
vindt een van hen, maar een ander noemt dat: ‘we laten elkaar volkomen in elkaars
waarde.’ Maar de gelijkvormigheid van de straat heeft ook zijn saaie kanten. ‘Het is
zo'n typische “goede” wijk’, zegt Paula (57). ‘Niet een afspiegeling van wat zich in
de maatschappij afspeelt.’
Al met al lijkt de Bordewijklaan niet het soort straat waar de schrijver zelf een
fatsoenlijke roman in zou zien. Althans,

volgens de definitie die hij daar zelf van gaf:
Roman wil zeggen: beschrijving van leven en onderlinge aanraking
tussen familie- of andere maatschappelijke kringen. De roman speelt zich
dus af op minstens twee plans: zijn compositorische verdienste ligt des te
hoger naar de mate van het aantal plans, van hun sociale verscheidenheid,
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en de hechtheid van het onderlinge samenweefsel. Roman wil zijn: meer
dan éénkamerbouwwerk van de taalarchitect.
Toch is die eenvormigheid van de straat maar schijn. Want na een bocht in de weg
gaat de Bordewijklaan onverwachts nog verder. Maar dan anders. Een groot deel
van de woonhuizen in dit gedeelte van de straat wordt bewoond door leerlingen van
het doveninstituut GUYOT. Op weekdagen wonen hier zestig dove kinderen vanaf
twaalf jaar, die in Haren naar school gaan. Bordewijk hebben ze daar nog niet gehad,
zo wordt met hulp van een begeleider duidelijk.
Terwijl ik me erover verwonder dat geen van de bewoners over dit gedeelte van
de straat heeft verteld, hoor ik dat integratie het doel is waarmee het doveninstituut
twee jaar geleden naar deze wijk verhuisde. Een experiment dat in Bordewijks
universum niet zou misstaan. Maar is in dit tweekamerbouwwerk misschien een
tussendeur vergeten?
SASJA KOETSIER
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[Rijm, Rijm, Rijm]
Nederlandstalige schrijvers zijn het rijm zelden uit de weg gegaan, ook al is hun taal
eigenlijk niet zo geschikt om te rijmen. In het welluidende Frans of Italiaans is dit
rijmen veel makkelijker. Maar het is alsof de laaglandbewoner uit eigen vrije wil
bergen verzint om te beklimmen omdat de weidse polder hem verveelt. In de
Middeleeuwen, de beginjaren van de Nederlandse letterkunde, wordt vrijwel alles
berijmd: van chirurgische traktaten en gynaecologische geschriften, tot lijvige
encyclopedieën, wereldgeschiedenissen en zelfs de bijbelse geschiedenis die Jacob
van Maerlant uit de pen vloeiden. En lang nadat in Frankrijk ridderromans in proza
werden geschreven, maakten Nederlandse vertalers er toch weer rijm van.
Ook later in de geschiedenis blijft het rijm onuitroeibaar. Eeuwenlang blijft het ook
in heldendichten en toneel de norm. Blanke verzen, zoals in veel van Shakespeares
spelen en in Miltons Paradise lost, zijn zeldzaam in de Nederlandse letterkunde. In
de poëzie wordt door Gorter en Van Ostaijen een serieus begin gemaakt met de
afschaffing van het rijm, maar pas met de Vijftigers is het echt gedaan. En dan is het
ook meteen goed raak: rijm gaat in de ban, en wie nog wel rijmt, schrijft geen serieuze
literatuur. Maar inmiddels is het weer terug: dichters mogen rijmen, al hoeft het niet.
Ze kunnen ook besluiten soms wel en soms niet te rijmen. Rijm is een mogelijkheid,
geen dogma. En voor niet-rijmende verzen geldt hetzelfde.
De kern van dit dossier wordt gevormd door bijdragen van dichters. Zij zijn de
echte deskundigen, hebben we bedacht. Een aantal van hen hebben we gevraagd een
bestaand niet-rijmend gedicht te berijmen, dan wel een rijmend gedicht van het rijm
te ontdoen. De resultaten van die vraag vormen een korte demonstratie
rijm-in-de-praktijk. Maar eigenlijk hoeven we de lezer weinig uit te leggen. We zijn
vrijwel allemaal deskundig uit ondervinding: omstreeks 5 december slaan velen aan
het dichten, verslingerd als we zijn aan het rijm.
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Als toeval in het leven De kracht van het rijm
‘Het rijm doet zoveel kwaad’, schreef Paul Verlaine. Er bestaan vele misverstanden
over rijm en vormvaste poëzie. Is het nu traditioneel of zorgt het voor vernieuwing,
is het een keurslijf of bron van creativiteit? Over het prachtige en lastige rijm dat de
dichter laat schrijven wat hij nooit had kunnen bedenken.
JEAN PIERRE RAWIE
Eén van de vragen die mij bij vrijwel iedere voordracht uit eigen werk gesteld
worden, betreft het rijm: in hoeverre ervaart de dichter dat als een keurslijf, een
belemmering van wat hij werkelijk wil zeggen. Is de vrijheid in wat de vragensteller
vaak hardnekkig ‘moderne’ poëzie blijft noemen, niet veel groter dan in een
breidelende versvorm als bijvoorbeeld het sonnet? Na te hebben uitgelegd dat je enn
artistiek product van een tijd niet los kunt zien van die tijd, en dat een nu geschreven
gedicht dus altijd ‘modern’ is, of het rijmt of niet, moet ik dan zeggen dat het rijm
van alle vormkenmerken vermoedelijk het minst belangrijke is, waarna het gesprek
op verstechniek in het algemeen komt.

Het onbelangrijke rijm
Het is eigenaardig dat de technische kant van een kunstwerk alleen bij de poëzie
aanleiding geeft tot achterdocht. Dat het een schilder niet in diskrediet brengt dat hij
goed heeft leren tekenen, dat een componist weet hoe een sonate in elkaar zit, ja, dat
hij zelfs op een heus conservatorium het contrapunt heeft bestudeerd, het doet niets
af aan de mate van ontroering waarmee zijn werk wordt ontvangen. Ook bij proza
praat men de kritiek graag na over stijl en spanningsopbouw; alleen de dichter wordt
geacht zijn gemoed zonder kunde of reserve op het papier te slingeren. ‘De dichtkunst,
moge God het me vergeven,’ schreef Poesjkin, ‘moet een tikkeltje dommig zijn.’
Dat dit ingeburgerde beeld van de bevlogen poëet, die ‘zingt zoals de vogel zingt,
die in de twijgen nestelt’, grotendeels door de dichters zelf is geschapen, doet hier
niet ter zake (voor zichzelf wisten die dichters natuurlijk wel beter). Iets anders is
dat de techniek bij een volleerd dichter iets zo vanzelfsprekends wordt, dat hij pas
na het voltooien van een gedicht ziet hoe goed het in elkaar zit, maar dat geldt voor
de andere kunsten evenzeer. Aardig is in dezen het antwoord van Beethoven aan een
violist die hem verweet dat een bepaalde passage ‘niet op de viool gespeeld kón
worden’: ‘Meint er dass ich an seine elende Geige denke, wenn Gott zu mir spricht?’
Blijft dat het rijm voor de leek het meest in het oog springende vormkenmerk is,
voor velen, getuige de candlelight-poëzie, vrees ik zelfs het enige. De poëzie van de
afgelopen eeuw heeft in veel landen het rijm goeddeels afgeschaft, met resultaten
die de bovengenoemde onbelangrijkheid van het rijm lijken te bevestigen. Eigenaardig
is daarbij dat een argument voor dat afschaffen in een taal als het Nederlands of
Engels, namelijk een zekere schaarste aan rijmklanken, eigenlijk geen
doorslaggevende rol speelt. Juist in het Spaans of het Italiaans, talen waarin het
moeilijk is een zin te zeggen waarin niet gerijmd wordt, is het vrije vers meer dan
elders de norm geworden, niet zonder nostalgische momenten, als bij Umberto Saba,
die in het late gedicht ‘Amai’ (‘Ik beminde’) verzucht:
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M'incantò la rima fiore
amore,
la più antica difficile del mondo

(weer te geven als: Ik werd betoverd door het rijm hart/ op smart,/ het oudste, het
moeilijkste ter wereld).
Het is niet onbegrijpelijk dat dichters in deze literaturen, met een zo imposante
geschiedenis, andere wegen zijn ingeslagen, ook op technisch gebied: de
mogelijkheden van het
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gebonden vers waren door de voorgangers in Renaissance en Barok al min of meer
uitgeput. Toch, als de Divina Commedia niet op rijm geschreven was, hadden wij
een ander, en veel minder, boek gehad, wat door veel prozavertalingen bewezen
wordt.

Rijm is lollig
Maar dat ook het behouden van het rijm tot vernieuwing kan leiden, is treffend te
zien aan de Russische poëzie van de twintigste eeuw, die terecht een zeer grote
reputatie geniet. Omdat er onder het heilzame regime der boeren en arbeiders bijna
alleen maar onleesbare propaganda in versvorm verscheen, moest de echte poëzie,
waar die reputatie op berust, ondergronds gaan, en voor een groot deel van mond tot
mond worden verspreid. Rijm en metrum herkregen hierdoor hun oorspronkelijke
functie als geheugensteun: een groot deel van het oeuvre van Mandelstam heeft
decennia lang alleen bestaan in het hoofd van zijn vrouw en vrienden, wat bij minder
gebonden verzen vrijwel niet mogelijk geweest zou zijn (gezien de vreemde dingen
die het geheugen met ons uithaalt, is de vraag of Mandelstams vrouw misschien een
groot dichteres was trouwens het overwegen waard).
Het blijven hanteren van het rijm heeft er - en daar gaat het mij om - in de Russische
poëzie toe geleid dat het rijm zich heeft ontwikkeld: woorden die een eeuw eerder
als onzuiver of in het geheel niet als rijm werden ervaren, gewaagde samenstellingen,
assonanties en dergelijke, hebben voor het oor de functie van volrijm gekregen. Dit
is een ontwikkeling die bij ons in de jaren vijftig is onderbroken, terwijl je vlak
daarvoor bij iemand als Achterberg zeer bewuste pogingen ziet om het halfrijm de
status van volrijm te verlenen (bijvoorbeeld ‘wild’ op ‘goedgezind’ en ‘ontsteld’ in
een sonnet, toch bij uitstek een vorm waarbij het rijm een hoofdrol vervult). Ik kan
het niet bewijzen, maar vermoed dat ook ons oor hieraan op den duur zou kunnen
wennen, evenals aan het oogrijm, dat in de Engelse poëzie gebruikelijk is, en soms
zeer effectief:
But dear, cling close to me, since you have gone,
my barren thoughts have chilled me to the bone. (Yeats)

In het Nederlands is een oogrijm nu nog alleen toe te passen in een ondergeschikte
positie, bijvoorbeeld in de eerste en derde regel van een vierregelige strofe:
(de spiegel waar)
je langzaam door naar binnenkijkt,
is nog iets meer verweerd,
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Minnezanger Hendrik van Veldeke bedenkt een minnelied. Uit het manessehandschrift met liederen
van de minnesänger
is nog iets meer verinnerlijkt
nu je bent teruggekeerd.

Natuurlijk is er veel voor te zeggen voor de grote schoonmaak die door de Nederlandse
dichtkunst is gegaan: veel poëzie uit de jaren na Tachtig is juist door het rijm
onleesbaar. De veelgeroemde ‘dichterlijke vrijheid’ die zinsbouw en logica aan het
rijm opofferde, maakt dat er veel meer slechte dan goede rijmende poëzie is
geschreven (je hoeft maar in een gemiddeld antiquariaat te gaan kijken, om recht
mismoedig te worden van de alomtegenwoordige rijmdwang). Maar het is jammer
dat de opruiming zo drastisch is geweest, dat het rijm in serieuze gedichten lange
tijd haast verboden was, waardoor een spannende mogelijkheid tot ontwikkeling is
weggevallen. Met een uitzondering als Vroman, die sowieso nergens in te passen is,
heeft het rijmende gedicht tientallen jaren een kwijnend bestaan geleid, eigenlijk
alleen voortlevend in vertaalde poëzie (Verspoor, Van Altena, Fondse) en - ellendig
genoeg - in het zogenaamde ‘light verse’: de Engelse benaming heeft dit genre op
zich al gediskwalificeerd.
Toen rond 1980 verscheidene zichzelf serieus nemende dichters de vaste vorm
weer gingen hanteren, was een reflexreactie van veel lezers en critici dat deze poëzie
dus wel lollig zou zijn. Termen als ‘ironisch’, ‘studentikoos’, ‘Piet Paaltjens’, waren
ten aanzien van Kal en Komrij niet van de lucht. (Zelf heb ik ook lange tijd met dit
misverstand moeten leven.) Ik
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denk dat volgens deze criteria Achterbergs ‘Ballade van de gasfitter’, als die in 1980
verschenen was, tot het light verse gerekend zou zijn, en hem de P.C. Hooftprijs
daarvoor niet zou zijn verleend.
Dit alles heeft er toe geleid dat de vormvaste dichters min of meer opnieuw moesten
beginnen, ook wat rijm betreft. Voortbouwen op het sonnet van Nijhoff of Achterberg
was geen optie, en velen zochten hun voorbeelden over de grens of in afgelegen
perioden (zo heb ik het sonnet in zekere zin opnieuw geleerd door het bestuderen en
vertalen van dichters uit de Zuid-Europese Barok, overigens de degelijkste leerschool
die zich men kan voorstellen).

Het rijm doet zoveel kwaad
Omdat het rijm bevochten moest worden om het zijn plaats in ‘echte’ poëzie te
hergeven, was gesjoemel uit den boze: bij rijmvirtuozen als Van Wissen of Kal kom
je eigenlijk geen halfrijm tegen, wél briljante combinaties als ‘amen’ op ‘ontgaan
me’. Om te voorkomen dat een dergelijk rijm cabaretesk werkt, moet het zeer subtiel
geplaatst zijn, en moeten de tussenliggende regels juist heel correct rijmen. Zelf heb
ik ooit ‘pathetisch’ op ‘deed iets’ gebruikt, wat alleen door de afstand tussen beide
klanken niet onzuiver werkt.
Hoe belangrijk de plaats van het rijm is, ook voor het bereiken van andere,
bijvoorbeeld muzikale effecten, laat zich trouwens prachtig illustreren in de volgende
strofe van Rilke:
Ich sehe den Bäumen die Stürme an,
die sich als laugewordenen Tagen
an meinen ängstlichen Fenstern schlagen
und höre die Fernen Dinge sagen
die ich nicht ohne Freund ertragen,
nicht ohne Sckwester lieben kann.

Het rijm op ‘an’ had geen regel later moeten komen, maar geeft deze strofe een
Mozart-achtige allure. Maar dit terzijde.
Mede door de invloed van Komrijs indrukwekkende bloemlezing is het klimaat
inmiddels in dier voege veranderd, dat het rijmende gedicht niet meer buiten de grote
literatuur valt, al wordt er in bepaalde kring nog altijd wat schamper over gedaan.
Ik weet van dichters die zeggen: ‘Ach, ik heb vroeger ook duizenden sonnetten
geschreven’, al denk ik dat ze er goed aan hebben gedaan die sonnetten aan het
profanum vulgus te onthouden. Maar het is niet meer zo dat een gedicht louter omdat
het rijmt de moeite van een serieuze beschouwing niet waard wordt geacht.
Het rijm staat nog wel ter discussie, maar op het niveau waarop dat vaker is
gebeurd. Door de inmiddels zeven eeuwen van zijn bestaan heen heeft het de dichters
van tijd tot tijd in verlegenheid gebracht. De vraag of het belemmert dan wel inspireert,
is namelijk al oud. In 1874 schreef Verlaine zijn fameuze ‘Art Poétique’, waarin de
- keurig rijmende - regels:
O qui dira les torts de la rime?
Quel enfant sourd ou quel nègre fou
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Nous a forgé ce bijou d'un sou
Qui sonne creux et faux sous la lime?

In de vertaling van Peter Verstegen:
Het rijm, wie zegt het eens, doet zoveel kwaad!
Welk doof joch, welke dolle tekstverkoper
Gaf ons dat nepgoud, voor een duit te koop - en
Dat hol en vals klinkt als je vijlen gaat.

Deze strofe gaf bij publicatie aanleiding tot een felle polemiek, temeer omdat Verlaine
nu juist een uiterst vanzelfsprekende rijmende poëzie schreef. Paradox en poëzie zijn
ook hier, als altijd, onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Bezielende verrijking
Uiteindelijk is er niets anders over te zeggen dan dat het gebruik van rijm een kwestie
van temperament is: een dichter die schrijft om de existentiële chaos te bezweren,
zal er wellicht meer aan hechten dan een dichter die de wereld apollinisch bezingt,
een meer muzikale dichter zal het eerder gebruiken dan een vooral beeldende (al zijn
ook hier uitzonderingen als Rilke te noemen).
De rijmende dichter ervaart het rijm juist niet als een keurslijf, maar als een
bezielende verrijking, die hem dingen laat schrijven die hij in eerste instantie nooit
had bedacht, wat bijdraagt tot wat een gedicht moet zijn: iets wat groter is dan zijn
maker, iets waarvan ook de dichter het gevoel moet hebben dat hij het niet zelf had
kunnen bedenken. Om met de Spaanse dichter en filosoof Miguél de Unamuno te
spreken: ‘Het rijm vervult in de poëzie de functie die het toeval in het leven vervult.
Met de vanzelfsprekendheid waarmee de lezer een gedicht ervaart, staat of valt de
functie van het rijm’:
Te verraden niet en niet te raden,
Tussen ons zelfs een gemeen geheim,
Als de manna-stralende genade
Van het in den slaap gevonden rijm. (P.C. Boutens)
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Februarizon Paul Claes
Weer gaat de wereld als een meisjeskamer open
het straatgebeuren komt uit witte verten lopen
arbeiders bouwen met aluinen handen aan
een huis van trappen en piano's zonder raam.
De populieren werpen met een schools gebaar
nijgend een bal vol vogelstemmen naar elkaar
en héél hoog schildert een onzichtbare machine
helblauwe bloemen op helblauwe mousseline.
De zon speelt aan mijn voeten als een ernstig kind.
Ik draag het donzen masker van de lentewind.

Claude Monet, Route à Louveciennes, neige fondant, soleil couchant, 1869-1870

Rijmrecepten
(1950)
Weer gaat de wereld als een meisjeskamer open
het straatgebeuren zeilt uit witte verten aan
arbeiders bouwen met aluinen handen aan
een raamloos huis van trappen en piano's.
De populieren werpen met een schoolse nijging
elkaar een bal vol vogelstemmen toe
en héél hoog schildert een onzichtbaar vliegtuig
helblauwe bloemen op helblauwe zijde.
FEBRUARIZON PAUL RODENKO

De zon speelt aan mijn voeten als een ernstig kind.
Ik draag het donzen masker van
de eerste lentewind.
(1) Wie vrije verzen wil berijmen, moet rekening houden met het metrum.
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‘Februarizon’ van Paul Rodenko is het eerste experimentele gedicht dat ik ooit
las. Ik vond het toen (1960) heel nieuw klinken. Nu valt me vooral de traditionele
jambische maat op: vier van de tien verzen zijn alexandrijnen, vier andere
pentameters, de laatste drie verzen vormen samen zeven jamben. Als we bij het
berijmen het metrum regulariseren, ligt de alexandrijn voor de hand.
(2) Wie vrije verzen wil berijmen, kan gebruik maken van de bestaande rijmen.
Het gedicht geeft één rijm cadeau: kind - lentewind. Als je het weinigzeggende
‘eerste’ schrapt, krijgje twee alexandrijnen:
De zon speelt aan mijn voeten als een ernstig kind.
Ik draag het donzen masker van de lentewind.
Die verzen suggereren voor de rest van het gedicht een gepaard rijm.
(3) Wie vrije verzen wil berijmen, kan uitgaan van bestaande verseindes.
Vers 1 kan als alexandrijn blijven staan:
Weer gaat de wereld als een meisjeskamer open
Ik sla het rijmwoordenboek van Jaap Bakker open op... open.
Het rijm ‘lopen’ is het meest aantrekkelijke.
het straatgebeuren komt uit witte verten lopen
(4) Wie wil rijmen, kan ook halfrijmen gebruiken.
Vers 3 is weer een alexandrijn. Ik zoek een rijm op ‘aan’ voor vers 4. Neen, een
raamloos huis waar trappen en piano's staan klinkt wat onhandig. Dan maar
liever een licht assonerend rijm: een huis van trappen en piano's zonder raam.
(5) Wie geen passend rijm vindt op een bepaald woord, moet het woord zelf
vervangen.
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Vers 5 heeft het moeilijk rijmende ‘nijging’ (dreiging, stijging?) en ook ‘toe’
in vers 6 geeft weinig mogelijkheden (ik verwerp het mooie ‘froufrou’: te ver
van het origineel). Er moet dus een heel nieuw rijmpaar komen. Als ik vers 6
herschrijf als werpen een bal vol vogelstemmen naar elkaar, kan vers 5 worden:
De populieren nijgend met een schools gebaar. Maar nog mooier is met een
beeldend enjambement te schrijven: De populieren werpen met een schools
gebaar nijgend een bal vol vogelstemmen naar elkaar
(6) Een woord zonder rijm kan door een synoniem vervangen worden.
Het woord vliegtuig heeft geen rijm. Als ik hier een ouderwetse vliegmachine
uit 195O zet, vind ik in vers 8 misschien een soort zijde op -ine. Het geluk is
met de rijmers: lustrine, popeline en mousseline zijn zijden stoffen. Mousseline
is de mooiste.
en héél hoog schildert een onzichtbare vliegmachine helblauwe bloemen op
helblauwe mousseline.
(7) Een berijming kan het origineel poëtischer maken.
Er staat jambisch een lettergreep te veel in ‘onzichtbare’. Moet ik ‘onzichtb're’
schrijven? Neen, als ik gewoon ‘machine’ schrijf, klinkt dat suggestiever dan
‘vliegmachine’ of ‘vliegtuig’:
en héél hoog schildert een onzichtbare machine

Misschien had Rodenko zijn gedicht beter van meet af aan berijmd?

Dorre heide Ike Cialona
Nog verder dan de wandelaar vermoedt
Strekt zich de heide, herfstige woestijn.
De wind zingt er zijn klagelijk refrein
En zet de wolken aan tot groter spoed,
Zoals een herder met zijn kudde doet.
Waar lucht en vlakte als versmolten zijn,
Wijst, net nog zichtbaar aan de kimmelijn,
Een heuvel hemelwaarts in zilvergloed.
De trotse boom die deze top bekroont,
Een den, de enige die hier gedijt,
Lijkt als een vinger in de lucht te staan.
Hij wenkt de afgedwaalde zwervers, toont
De juiste wegen die ze moeten gaan
En streeft omhoog, in grootse eenzaamheid.
VRIJ NAAR HÉLÈNE SWARTH

Dorre Heide
DORRE HEIDE HÉLÈNE SWARTH
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Verlaten ligt, zoo ver des wandlaars oog strekt,
In najaarsneevlen de uitgebloeide heide.
In 't bruine heikruid zingt de wind zijn klaaglied;
In 't grijze luchtruim drijft de wind de wolken,
Gelijk een herder snel zijn kudde voort.
Ver, in 't verschiet, waar vlakte en lucht inéénsmelt,
Verrijst en wijst een enkle heuveltop,
In zilverwaas, nauw zichtbaar nog, ten hemel.
Een donkre den bekroont den heuvelspits,
Een trotsche boom en de eenige in den omtrek.
Gelijk een vinger, wenkend wie daar doolt,
Wijst hij den weg den afgedwaalden zwerver,
En streeft omhoog, in eeuwige eenzaamheid.
Voor mijn ‘vertaling op rijm’ van een niet-rijmend Nederlands gedicht koos ik Dorre
heide van Hélène Swarth. Ik heb de afgelopen tijd veel poëzie van de zogenaamde
Lake Poets gelezen, de negentiende-eeuwse Engelse dichters Samuel
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Anton Mauve, Herder met schaapskudde op de heide, ca. 1887

Taylor Coleridge en William Wordsworth, en vond de natuurbeschrijving van onze
Nederlandse dichteres, met de juiste vleugjes weemoed, romantiek en sentimenteel
moralisme, daar goed bij aansluiten. Misschien heeft Hélène Swarth hun gedichten,
die erg populair waren toen zij een jong meisje was, wel gelezen. Net als zij schreven
Wordsworth en Coleridge rijmende verzen in velerlei metra maar ook, meestal
langere, rijmloze gedichten in vijfvoetige jamben in een prettig voortkabbelende
parlando stijl.
Ik houd veel van de vijfvoeter. Viervoeters zijn te kort en te nadrukkelijk metrisch,
zesvoeters bieden zoveel ruimte dat je de regel soms moet opvullen met stoplappen,
maar vijfvoeters hebben de juiste lengte en passen op natuurlijke wijze in het ritme
van de gesproken taal. De Italiaanse dichter Umberto Saba schreef over de
elflettergrepige versregel (elflettergrepig omdat in de Italiaanse poëzie bijna geen
mannelijk rijm voorkomt): ‘De hendekasyllabe is zo vast vergroeid met de aard van
onze taal dat de Italianen, als ze ontroerd zijn, onwillekeurig in dit metrum spreken.’
De Nederlander is nuchterder. Buddingh' zegt in zijn Lexicon der poëzie: ‘De jambe
is de meest gebruikte versvoet in onze dichtkunst, omdat hij het sterkst in onze taal
verankerd ligt; gewone zinnen als “Wij gaan vanavond naar de bioscoop” of “Ik
moet nog even sigaretten halen” zijn vijfvoetige jamben.’
Hélène Swarth heeft massa's rijmende sonnetten geschreven. Daarom heb ik haar
niet-rijmende gedicht Dorre heide, dat uit dertien regels bestaat, omgevormd tot een
sonnet. Dat vind ik de allermooiste vorm die er bestaat. Misschien ben ik dat gaan
vinden omdat ik zoveel prachtige Italiaanse sonnetten gelezen heb en omdat deze
dichtvorm in Italië geboren is.
Een moeilijkheid bij het toepassen van rijm is dat je je moet hoeden voor het
monster van de rijmdwang. Ik tracht altijd zo onopvallend en natuurlijk mogelijk te
rijmen en liefst geen gebruik te maken van onnatuurlijk aandoende enjambementen.
Hélène zelf schuwde het dubbelrijm niet, zoals blijkt uit de regels ‘welk een zee van
weedom in een traan ligt’, ‘dat ik mijn schreden naar die laan richt’, ‘doodsbleek in
't zilvren maanlicht’ en ‘waarvoor de zoete waan zwicht’ in haar sonnet De weg in
't woud. Dergelijk dubbelrijm heeft nu alleen nog maar een komisch effect.
Wat tegenwoordig, naar mijn mening, ouderwets en onnodig is, en zelfs een bewijs
van onmacht, is het gebruik van elisies. Bij het ‘vertalen’ van Dorre heide heb ik
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daarom de vele elisies en samentrekkingen weggelaten die in Hélènes tijd gebruikelijk
waren. Weg dus met de ‘wandlaar’, de ‘najaarsneevlen’, weg met ‘d'uitgebloeide
heide’, ‘vlakt'en lucht’ en ‘d'eenig'in’, weg met ‘donkre’ en ‘enkle’!
Ik houd van het vertalen van poëzie omdat het een soort scrabbelen met woorden
is: leuk en verslavend. Het vertalen van rijmende poëzie is nog prettiger, omdat rijm
vorm en richting geeft. Ik vergelijk het graag met schaatsen: ik schaats namelijk veel
liever op een smalle waterweg die mij duidelijk ergens heenleidt, dan op een
onafzienbaar wijd meer waar ik zelf een weg moet zoeken en het gevaar loop de
verkeerde te kiezen.
IKE CIALONA VERTAALT VOORNAMELIJK POËZIE, UIT HET ITALIAANS EN HET ENGELS.
ZE HEEFT EEN HONDERDTAL SONNETTEN VERTAALD, O.A. VAN DANTE, PETRARCA,
ROSSETTI EN D'ANNUNZIO, HET ZESTIENDE-EEUWSE EPOS OP RIJM ORLANDO FURIOSO
VAN ARIOSTO EN, SAMEN MET PETER VERSTEGEN, DANTE'S GODDELIJKE KOMEDIE,
OP RIJM. OOK MAAKT ZE DEEL UIT VAN DE REDACTIE VAN HET LITERAIRE TIJDSCHRIFT
DE TWEEDE RONDE.
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Wat rijmt er nu op vuurbaken? Het ‘termen’ van de rederijkers
Rijmen dat het een aard heeft, dat deed Abram Wynbeek, en hij schreef er uitvoerig
over. In 1782 noteerde hij zijn herinneringen aan het Leidse rederijkersleven, dat
jaren daarvoor ter ziele was gegaan. De laatste rederijker over de kunst van het
‘termen’: even, geven, leven, kleven, schreven, zweven...
JOHAN KOPPENOL
‘Denken’ rijmt op ‘schenken’ - zoveel krijgt elke Nederlander van jongs af mee,
maar daarmee lijkt de vaste dichterlijke bijdrage uit het opvoedingspakket ook meteen
uitgeput. Het dichten als sociale vaardigheid heeft afgedaan. In het verleden lag dit
heel anders. Vanaf de late vijftiende eeuw kwam in Holland en Zeeland, in navolging
van Vlaanderen en Brabant, de rederijkerij in zwang. In het verband van een kamer
oefenden leden van de gezeten burgerij zich in uitdrukkingsvaardigheid, debat en
rijmkunst. Na 1620 liet de sociale bovenlaag de kamers links liggen (overigens bleven
die meestal wel gewoon voortbestaan), maar ook voor de nieuwe zeventiende-eeuwse
elite gold dat men zich bij voorkomende gelegenheden moest kunnen uitdrukken in
een zwierig vers. De achttiende eeuw kende zijn dichtgenootschappen en in de
negentiende eeuw waren er opnieuw rederijkerskamers. Pas de twintigste eeuw
maakte een eind aan eeuwen van burgerlijke, geïnstitutionaliseerde rijmlust.
De rijmvaardigheid zal dan ook wel zijn afgenomen. Gelukkig zijn er (overigens
net als in het verleden) rijmwoordenboeken, maar in de ogen van de rederijkers, de
rijmers om wie het in het vervolg van dit stuk draait, waren dat niet meer dan
goedkope, onprofessionele en weinig chique hulpstukken. De rederijkers waren
gewend om het zonder te kunnen. Daartoe hadden zij hun eigen trainingsvorm, het
zogenaamde ‘termen’.

Bier en boete
Het termen vormde een vast onderdeel van de bijeenkomsten, zo blijkt uit het
reglement van de Leidse rederijkerskamer de Witte Acoleyen dat in 1578 werd
opgesteld. Het reglement moest het hernieuwde kamerleven, na een gedwongen rust
van enkele jaren als gevolg van de Nederlandse Opstand, in goede banen leiden. In
detail is beschreven hoe men zich diende te gedragen, welke functies er te vergeven
waren en hoeveel boete er op welke overtreding stond. Er werd wekelijks vergaderd
en bij toerbeurt had elke broeder dienst als waard. Tot zijn bezigheden behoorde het
halen van bier, maar hij had ook een dichterlijke taak:
Yegelicken waert zal op zynen waertdach gehouden wesen [=verplicht
zijn] te spreecken een rondeel of clauze van een refereyn, ende een tarm
uyt te geven daer men retorikelic of termen mach, op verbeurt [=boete]
van een oort stuvers.
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De waard geeft dus een term waarop ‘getermd’ wordt. De jongste editeurs van het
Leidse reglement geven als uitleg bij het termen: ‘teksten maken’. Het is een uitleg
die de rederijkersactiviteit nog niet meteen inzichtelijk maakt.
Gelukkig biedt het reglement enige toelichting. Na de beschrijving van een
boeteregeling voor iedereen die zich bij het termen van ‘quaet Duytsche’ bedient (de
Nederlandse taal was nog volop in opbouw en puristen probeerden haar te zuiveren
van met name Franse ongerechtigheden), lezen we dat het niet de bedoeling is dat
men: ‘eenen tarm brengt, die voorgaende by eenen anderen gezeyt es.’ Doet men dit
toch en het wordt opgemerkt, mag men het tweemaal opnieuw proberen en anders
krijgt men een boete, te voldoen in dichtregels. Verder, zo is voorgeschreven, ‘zal
elc zynen term ten hoochsten mer mogen voeden mit 12 sillaben, op gelycke buete.’
De bedoeling is dus dat men om beurten moet reageren met een regel van ten
hoogste twaalf lettergrepen die rijmt
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Blazoen van de Hollandse rederijkerskamer ‘De Witte Acoleyen’ uit Leiden, 1606

op de opgegeven term, zonder dat rijmklanken dubbel mogen worden gebruikt.
Concretere informatie dan die in de reglementen over wat er gebeurde binnen de
rederijkerskamers is uiterst schaars. Toch bestaat er voor het termen in de Leidse
kamer nog een unieke en tot op heden nauwelijks gebruikte bron, compleet met
voorbeelden en al, namelijk een handschrift van Abram Wynbeek. Wynbeek
(1703-1798) staat bekend als de laatste Leidse rederijker. Hij raakte als kind van een
jaar of twaalf al gefascineerd door de optochtcultuur van de rederijkers en in 1720,
als bijna zeventienjarige, sloot hij zich aan bij de Witte Acoleyen. Hij bleef lid tot
de kamer ten onder ging, in of kort na 1734. In dat jaar vorderde het stadsbestuur
namelijk de vergaderruimte van de rederijkers om er een armenschooltje te stichten.
Het vuur bij de ontheemde broeders was kennelijk weinig krachtig meer, want zij
hebben geen nieuwe vergaderruimte meer gezocht.

Men roemd den prins
Vele jaren later, in 1782, besloot Wynbeek zijn herinneringen aan het rederijkersleven
te noteren en zo zijn kennis voor het nageslacht te bewaren. Hij deed dat in een
dialoog, een populaire didactische en literaire vorm. In een gesprek met zijn vader,
Wynbeek, stelt zijn zoon hem vele vragen over de rederijkerij. Uit het geschrift blijkt
dat er in feite niet zo heel veel was veranderd sinds het reglement van 1578, zij het
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dat men niet meer op zondag bijeenkwam. Het termen komt bij Wynbeek uitgebreid
ter sprake. ‘Vader’ introduceert het onderwerp als volgt (Wynbeek spelt heel slordig
en inconsequent):
Voords zal ik verslag doen, van dat geen onse oefening was. Alle week,
als de klok vyf uuren was geslagen wierd de bel getrokken, en stilstand
verzogt. Die aan de beurt lang [sic: lag?] moest een woord op geven, dat
zy term noemden om daar op alde Rymklanken op te vinde die gevonden
konde worden. By voorbeeld, hy gaf op leven. Die daar naast aan volgden
zyden [=zei] beven, een ander dreven dat ging voord, even, geven, kleven
keven bleven neven reven, schreven, sneven, steven, teven, vreven weven,
zeven zweven. Dit zyn nu na myn gedachten, al de Rymklanken die daar
op te vinden zyn. Die in gebreeken bleef om de laasten niet te konnen
vinden, die moest het op geven en al de termen die een ander noch wist,
voor eyder 2 duiten geven als een verteerpot tot boeten.
De zoon is in eerste instantie niet erg onder de indruk. Terecht merkt hij op dat
men in gedachten kennelijk het ABC afging. Toch was het termen niet zo simpel, legt
vader uit.
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Jacques de Gheyn, blazoen van de Hollandse kamer uit Leiden

Lang niet alle woorden hebben veel rijmklanken. Een term moest minimaal vijf
rijmwoorden hebben. Wanneer het er niet veel meer bleken te zijn, leverde dat veel
boetegeld op.
Vader:
Een staaltje. Neem eens t woord Prins, daar kan ik vyf termen op vinden en mogelyk gy niet
Zoon:
Neen daar kan ik die niet op vinden, noemd die dan eens.
Vader:
Prins, gins, kins, zins, rins. Daar zynder vyf.
Zoon:
Ik zoude alle die woorden voor geen goed hollands aan neemen, en voor klanken [=als rijmen]
achter de Regel durven zetten, in zonderheid de 2 laasten.
Vader:
Waarom niet, is het dan geen duits? Om het woord
Prins en d'andre goet te maaken, zegge ik:
men roemd den Prins,
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uit nieusgierigheid, gaat men hier en gins,
door hooge ouderdom, zoo wort men veeltyds kins,
Men zinge 's Heeren lot met vreugden allen zins,
de wyn doet menschen goet al is zy veeltyds rins.

Een andere manier om het lastig te maken, was werken met ‘dubbelslag’-rijm, hetgeen
versregels opleverde als:
de schoone lente, doen de zomerdagen dagen
'k zag menschen die gans naakt, op de onderlagen lage
God ging Egipten met tien zwaare plagen plage
men moet een eyken balk met scharpe zagen zage
de harder zal zyn lief veel minne vragen vrage
men moet zich wel op een oude wagen wage

De zoon krijgt gaandeweg het gesprek lol in het geheel en hij presenteert zich heel
vaardig met een eigen maaksel:
de Mensch moet hier op aard' een deugzaam leven leven
en niet aan armen om its weer te geven geven
doet by een oneven getal één dan word oneven even
scheepstimmerliede die de scheepsnade met staale dreven dreven/
daar loopter een langst straat die man heeft zeven zeven

Het is dat de rederijkerskamers niet meer bestaan, aldus de vader, anders had zijn
zoon een waardig lid kunnen zijn. Natuurlijk is vader Wynbeek zelf als dichter
uiteindelijk niet te kloppen. Hij had ooit een driedubbelrijm opgegeven waarvan men
betwist had of het wel vijf rijmklanken telde, want wat rijmt er nu op ‘vuurbaken’?
De meester had zijn kamergenoten overbluft met niet minder dan acht versregels:
men vind langst oevers en strande verschyde vuurbaaken
men verkoope in winkel wel slegt en heel duurlaaken
die in vreede wil leven bemoeid zich met geen gebuurzaaken
t waare boosdoenders die de brand in een turfschuurstaaken
het dak dat viel daar in ik hoorden het puurkraaken
word deeze achter haald, het zal hem heel suursmaaken
men laat wel aan een huis, een dubble steens muurmaaken
'k zag aan een zilvre haak, een kinders doop luur[=luier]haaken.

Na zoveel rijmelarij is de zoon overwonnen. Hij dacht dat het termen kinderspel was,
maar het blijkt een buitengewoon leerzame oefening, waardoor men ‘vast op de
rymklanken’ werd. Voor de moderne lezer is Wynbeeks gerijmel echter meer
lachwekkend dan leerzaam. Om in stijl te eindigen:
Wynbeeks hart mocht dan van dichtvuur blaken,
En onze aandacht wel een kwart uur schaken,
Toch kan men 't beste nu de lees-kuur staken,
We moeten voor de naam van Literatuur waken
En voorkomen dat er lezers overstuur raken.
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Zelfkant Kees 't Hart
Ik schreef het gedicht van Vestdijk opnieuw met eigen ogen
Bij ket spoorwegemplacement van Leeuwarden.
Ik was tijdelijk onleesbaar.
Een stukje gras waarop steenkool ligt knarsend te vergruizen,
Een hut van kinderen, vermolmd en bijna weg gewaaid.
Ik was er gaan staan.
Gras nock asfalt, betonnen palen neergesmeten naast kassen
Als ik lang wacht spelen kier konijnen langs de rand.
Ik was bezichtigbaar.
Zintuigen wachten op vertrouwde evenementen: een geur
Van gedumpte vuilniszakken, een krant met halve berichten.
De branding van mijn ogen.
Wie hier wacht, is Vestdijk, oudere jongen, gevallen
Engel, vleugels omgegord, stof van bril en voorhoofd weg geveegd.
Ik was werktuiglijk.

ZELFKANT
S. VESTDIJK
Ik houd het meest van de halfland'lijkheid:
Van vage weidewinden die met lijnen
Vol wasgoed spelen; van fabrieksterreinen
Waar tussen arm'lijk gras de lorrie rijdt,
Bevracht met het geheim der dokspoorlijnen.
Want 'k weet, er is waar men het leven slijt
En toch niet leeft, zwervend meer eenzaamheid
Te vinden dan in bergen of ravijnen
De walm van stoomtrein en van blekerij
Of van de ovens waar men schelpen brandt
Is meer dan thijmgeur aanstichter van dromen,
En 't zwarte kalf in 't weitje aan den rand
Wordt door een onverhoopt gedicht bevrijd
En in één beeld met sintels opgenomen.

Zelfkant
Zelfkant van Vestdijk is een meer dan prachtig gedicht. Ik zou het niet in mijn hoofd
halen het te willen ‘verbeteren’ of te ‘herzien’, laat staan dat ik het met lichte
meesterhand gestrooide rijm zou willen bekritiseren. Ik grijp iedere kans aan het te
mogen lezen en lees het altijd net zo lang tot ik er weer de ambivalentie in meen te
zien die heel Vestdijks werk doorkruist: mythologisering van het banale en
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banalisering van het mythologische. Ik zoek erin wat ik wil vinden, zoals dat gaat
wanneer je een gedicht vaak leest. Ik heb in mijn gedicht een ode aan Vestdijk willen
brengen. En aan zijn gedicht.
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Sinterklaas zat te denken...Een korte geschiedenis van het
sinterklaasgedicht
Vlak voor 5 december slaan vele Nederlanders aan het rijmen. Het schrijven van
sinterklaasgedichten valt vaak niet mee, maar het feest biedt een mooie gelegenheid
om elkaar eens lekker kritisch toe te spreken. Een typisch Nederlands gebruik, tamelijk
jong nog en springlevend.
Frits Booy
Sinterklaasgedichten behoren tot de gelegenheidspoëzie. Al in de zeventiende eeuw
was het in ons land mode om bij bijzondere gelegenheden als huwelijk en verjaardag
een gedicht te schrijven. Ook maakten volwassenen toen gedichten bij geschenken,
maar niet met Sinterklaas, want aan dat feest deden ze vóór circa 1900 niet mee.
Eeuwenlang werd ons sinterklaasfeest namelijk alleen met kinderen tot circa twaalf
jaar gevierd. Deze kregen lekkers en onverpakte geschenken zonder rijmpjes, getuige
schilderijen en prenten (zie bijvoorbeeld Jan Steen) en de literatuur (Bredero en
anderen). Zolang het sinterklaasfeest een feest was voor kleine kinderen, die vaak
nog niet kunnen lezen, lag het gebruik van gedichten ook niet erg voor de hand.
Het opsporen van sinterklaasgedichten is niet eenvoudig, omdat ze zelden worden
bewaard of in druk verschijnen. We moeten het vooral hebben van egodocumenten
en van mondelinge en gedrukte verhalen over het sinterklaasfeest. Het is daarom ook
moeilijk vast te stellen, wanneer de traditie van het dichten ter gelegenheid van het
sinterklaasfeest begint. Het eerste gedicht van ‘Sinterklaas’ dat bekend is, duikt op
in het verhaal Sint Nikolaas uit 1810 (zie afbeelding op pagina 31, boven). Het gaat
over een jongen die zijn zusje pest; voor straf krijgt hij in zijn schoen een roe mét
een gedichtje:
Sint Niklaas houdt goede wacht,
Wie zijn kinderpligt betracht,
Of verwaarloost: stoute blaagen
Kunnen nimmer hem behaagen;
Dezen brengt hij, in den schoê,
Niets dan slechts een' berken roê.

De gepaard rijmende tekst is nogal algemeen van inhoud. Sinterklaas begon vanaf
deze tijd een ‘opvoedmiddel’ te worden; dat blijkt ook uit dit rijmpje. Nu zou men
verwachten, dat vanaf 1810 meer sinterklaasgedichten (in druk) gaan verschijnen
vanwege dat opvoedkundige aspect. Toch is dit vermoedelijk niet het geval. Er
kwamen wel sinterklaasboekjes voor de jeugd, maar zonder gedichten van
‘Sinterklaas’ erin. Ook elders zijn deze vóór circa 1880 voor zover bekend niet
gevonden.

Plagen en behagen
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Wanneer is het schrijven van sinterklaasgedichten dan wel een algemeen gebruik
geworden? Een klein notitieboekje uit 1880 werpt licht op deze kwestie. Het bevat
een aantal geschreven gedichten, die voor jonge volwassenen zijn bestemd. Ze zijn
niet door ‘Sinterklaas’ geschreven, maar door een geliefde of vriend en dienen om
cadeaus aan te duiden, te instrueren en/of te behagen zoals blijkt uit een rijmpje bij
een beeldje van twee geliefden:
Dit is een minnend paar;
Als urij reeds 1½ jaar,
Zet ze als een' herinnering daaraan
Op d' étagère als 't kan gaan

Een rijmpje om te instrueren:
Waarschuwing!
Wilt gij Klaas ook vreugde doen,
Houdt U allen in fatsoen.
Eerst moet 't eene pakje leêg,
Eer men weer een ander kreeg.
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Duidelijker bleek de behoefte aan sinterklaasrijmen in circa 1898. Toen verschenen
er tweehonderd genummerde kaarten, verkrijgbaar in etui voor fl. 3,15 bij Erven B.
van der Kamp te Groningen. Op elk van deze St. Nicolaaskaarten op briefkaartformaat
staat een afbeelding met (vooral jonge) volwassenen en een sinterklaasrijm, geschikt
voor elk geschenk. De teksten variëren van twee tot acht regels met gepaard eindrijm
en zijn gemaakt namens een werkelijke schenker, die soms ‘Sinterklaas’ citeert. Ze
zullen voor velen welkom zijn geweest, want daarmee kon men zich niet door zijn
handschrift verraden en was er bovendien geen dichtprobleem!
Met enkele van deze kaarten kan men plagend kritiseren, wat hét kenmerk van dit
soort gedichten is geworden, vooral vanwege de anonimiteit. Andere zijn bestemd
voor verliefde mannen die hun aanbedene slechts via het sinterklaasfeest (dus ook
anoniem) iets durven te geven. Een voorbeeld (zie afbeelding rechtsonder):
Die u dit pakje biedt,
Doet zelf de boodschap niet,
Heeft daartoe geen courage,
En stuurt daarom dit ding
Maar door bemiddeling
Van 't goede Sinterklaasje.

Dit verschijnsel komt nog steeds voor en verwijst naar een zeventiende-eeuws gebruik
bij verliefde jongeren om een (soms heimelijk) aanbeden meisje of jongeman met
Sinterklaas een vrijer/vrijster van speculaas te geven als gebaar van grote genegenheid.
Daaraan ontleent hij trouwens ook een van zijn namen, ‘goedheiligman’: ‘heilig’
komt van ‘hylik’, dat is ‘huwelijk’. De goedheiligman is dus een goede
‘huwelijksmakelaar’. De uitgever van deze kaarten speelde dus in op een nog
bestaande traditie.

Behoefte of zachte dwang
Vanaf circa 1890 (misschien wel eerder) krijgen en maken ook oudere kinderen
sinterklaasgedichten, dat blijkt bijvoorbeeld uit een brief uit 1891 van een toen
zestienjarig kostschoolmeisje uit Beverwijk. En in het kinderboek Zus bij moes uit
1911 wordt verteld, hoe de juffrouw op school berijmde zoekbriefjes van Sint Nicolaas
heeft gevonden. In feite zijn ze van juf zelf natuurlijk. Een voorbeeld:
Zoek jij maar in den turfbak, kindje,
Vertel ons gauw maar eens: wat vind je?

Literatuur. Jaargang 20

Uit: St. Nikolaas, 1810. Geschenk aan de jeugd, door Mr. E.J.B. Schonck
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In de loop van de twintigste eeuw gingen steeds meer volwassenen aan het
sinterklaasfeest deelnemen. Daarbij werden, vooral na 1945, gedichten met een
zoekinstructie, een omschrijving van het geschenk of kritiek een algemeen
verschijnsel. Hét grote verschil met de negentiende eeuw is, dat de verzen nu wél
van ‘Sinterklaas’ (of ‘Zwarte Piet’) komen en soms meer centraal staan dan de
cadeaus. Dat geldt met name die gedichten waarin men elkaar plagend de waarheid
zegt.
Na circa 1940 verschijnen er handleidingen voor het dichten van sinterklaasrijmen
(bijvoorbeeld door dichters als Han G. Hoekstra en Ernst van Altena),
rijmwoordenboeken en boekjes met kant-en-klare gedichten, waarin gedichten staan
om kritiek te leveren op vrijwel iedere karaktertrek (zie afbeelding hierboven). Ooit
waren er in warenhuizen in sinterklaastijd behulpzame sneldichters aanwezig. Nu
kan men snel via internet en computerprogramma's aan sinterklaasgedichten komen.
Uit dit alles blijkt hoe groot nog steeds de behoefte of zachte dwang is om voor
Sinterklaas gedichten te maken. Velen verzinnen hun sinterklaasgedichten gelukkig
nog zelf, vaak met diverse rijmschema's. Maar met de hiervoor genoemde
hulpmiddelen zal deze dichttraditie beter standhouden.
FRITS BOOY IS BESTUURSLID VAN DE STICHTING NATIONAAL SINT NICOLAAS COMITÉ.
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Niet voor de lezer, maar voor de dichter
De sonnettendichter Jan Kuijper waardeert het rijm vooral, nee, eigenlijk uitsluitend,
als onderdeel van een hulpconstructie.
Jan Kuijper
Veel is er afgegeven op het rijm. Onze grote voorbeelden, de Griekse en Romeinse
klassieken, kenden het niet. Onze middeleeuwse romans wel, maar die zitten vol
stoplappen - door het rijm; het rijm was duidelijk niet veel meer dan een
geheugensteuntje. Shakespeare en Milton konden het in hun bekendste werken zonder
doen; dat Hamlet en Paradise Lost nog mooier zijn geworden dan Il pastor fido en
Gerusalemme liberata kunnen we gevoeglijk toeschrijven aan...het ontbreken van
rijm. Het is eigenlijk verwonderlijk dat het tot ver in de twintigste eeuw heeft moeten
duren voordat het merendeel van de dichters het rijm heeft losgelaten, maar nu is het
dan zover: de grootsten, Tranströmer, Kouwenaar, Ashbery - zij rijmen niet.
Waarom ik het rijm dan toch in ere heb gehouden? Niet om het gedicht beter te
kunnen onthouden - sinds de uitvinding van de boekdrukkunst is de kans dat de tekst
verloren gaat verkeken. Niet omdat een rijmend gedicht beter klinkt - het tegendeel
is waar; wie rijmt moet alle mogelijke moeite doen om het rijm te verdoezelen, om
klinkklank te vermijden. Niet omdat een rijmend gedicht althans schijnbaar beter in
elkaar zit - de winst aan structuur wordt makkelijk tenietgedaan door de rijmdwang,
het net-niet-kloppen vanwege het rijm, dat door de beste dichters wel eens bij wijze
van uitzondering vermeden wordt, maar dat bij de zwakke broeders regelmatig tot
potsierlijke enormiteiten leidt.
Nee, het is niet vanwege de lezer dat ik rijm, maar vanwege de dichter. Als die al
niet eens weet met welk woord de volgende regel moet eindigen, hoe weet hij dan
wat er in die regel moet komen te staan? Moet hij soms gewoon opschrijven wat hij
denkt? Maar waarom zou hij dat dan niet in proza doen, hij denkt toch zeker in proza?
Nee, in een gedicht moet iets bijzonders aan de hand zijn, iets wat in
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proza niet kan, er moet een structuur te voorschijn komen waarin de taal op een heel
nieuw niveau kan werken. Om zoiets te bewerkstelligen kan de dichter best een
steuntje gebruiken, een hulpconstructie. En wat voor onderdelen de dichter ook voor
die hulpconstructie gebruikt, er zijn er een paar die door de eeuwen heen hun nut
hebben bewezen. Een daarvan is het rijm.
De natuur is een tempel waarin levende
zuilen soms verwarde woorden
laten horen. De mens gaat daar
door dichte wouden van symbolen, die
hem met vertrouwde blikken gadeslaan.
Zoals langgerekte echo's van ver weg
samenklinken in een donkere en diepe eenheid,
in een eenheid, onmetelijk als de duisternis
en als het licht, zo is er een samenhang
tussen de kleuren en de klanken en de geuren.
Er bestaan geuren, fris als de huid
van kinderen, zoet als de hobo klinkt,
en groen als weiden.
En andere zijn er,
rijk, verdorven, triomferend, die
de vervoeringen van geest en zinnen
bezingen, en de uitgestrektheid hebben
van grenzeloze dingen - zoals amber,
en muskus, en benzoë, en wierook.

Baudelaires beroemde sonnet ‘Correspondances’ is door de grote dichter Kavafis in
rijmloos Grieks vertaald (als onderdeel van een eigen, eveneens rijmloos gedicht),
en vervolgens door de verdienstelijke liefhebber G.H. Blanken in het Nederlands
overgezet. Als ik het lees moet ik zeggen: prachtig, zeker zo mooi als het origineel!
En hoeveel mooier moet het in het Grieks dan wel niet zijn...zeker veel mooier dan
Baudelaires versie! Maar ja, die rijmt dan ook - en die moest wel rijmen, want anders
was de dichter, door de dwang van het rijm, niet op al die geniale vondsten gekomen...
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Handelswaar Maria van Daalen
Zijn type man is, ja, toehappen, mijn vlees
overtijdig, heet het rouw, een kleinigheid,
je moet toch door, zegt men, wachten dus, ik leid
de toon in waarop dit gesprek mij uitwees,
‘het had echt niets met jou en mij te maken’,
‘ik kon dat meisje gewoon niet vergeten’,
maar om de honing uit zijn hart te eten,
daar stond mijn Enricus, kon ik hem raken
breekt de bril, berusting stuk, liefdesproject
in blauwdruk voorradig, schrijf me, de boodschap
is bruto, ik heb dus ook zo'n man gehad
maar ik blijf bij hem, in dit gedicht, en dat
had u niet verwacht, zij ook niet, de boodschap
is de pijn, een taal die het lichaam ontdekt.

VI (UIT DE REEKS: PREFERENTE AANDELEN) ANNE VEGTER
Om u een beeld te geven:
Enricus was het type man
waar de tijd nooit greep op kreeg
in het licht van mijn eigen wassend vlees
mettertijd een opmerkelijke handelswaar
kunt u dat? rouwen?
om wat nooit meer
-of, liever, om uzelf?
overzichtelijker?
of is het bij u:
je moet toch door
-domoortje weet wel beter:
niemand wacht op je
zie zo'n teloorgang maar eens in de juiste proporties
dat is niet niks
wachten dus
het gaat wel?
overwhelming pain
historische besef heeft er geen enkele invloed op
en, riep iemand al:
het gaat wel over
of
je komt er uiteindelijk beter uit
vergeet die berusting
als de boodschap van je Enricus klinkt
(hij:)
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‘natuurlijk had het niets met jou en mij te maken’
‘ik kon dat meisje gewoon niet vergeten’
(ik:)
‘nee, ik ook niet’
als er een toon bestaat,
een toon waarop dit gesprek gevoerd had kunnen worden,
blijft de vraag onbeantwoord of zijn bril
het dan wel zou hebben overleefd
want daar stond
mijn Enricus
met zijn om vergeving smekende zoetmakertje in een krakend
bakkerszakje en een kolibri die uit zijn hart omhoog schoot
ik heb dus ook zo'n man gehad
alle ingrediënten voorradig
nee nee niet weer die bril, iets anders
Enricus kroop
tenslotte
nog verbazend rechtjes naar het toiletje
mijne dames en heren
hier eindigt ons advertentiespel abrupt
het spel van de ongerijmde mededelingen
met medeneming van
een onvolmaakte herinnering
u mag mij schrijven
u kunt de blauwdruk van mijn liefdesproject
ook telefonisch bestellen
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Rijp
Rijm is dauw die zich na een ijzige nacht heeft vastgezet als een feestelijk glinsterend
glaslaagje op halmen en takken, zodat beweging niet meer mogelijk is zonder iets
te breken. Breek de rijm maar laat de ijzige koude intact. Een nietrijmend gedicht
berijmen is een soort hertalen, en dus gebruik ik mijn eigen idioom, en wordt dit
gedicht een Maria-van-Daalen-gedicht terwijl het een Anne-Vegter-gedicht is. ‘Ik
vertrouw je natuurlijk niet, Van Daalen, maar vooruit!’, zegt ze smakelijk in mijn
oor. Een dode dichter schrijft niet terug als ik het fout doe. Ik kies voor een levende
dichter, en voor poëzie die ik zelf prachtig vind. Anders gaat het niet.
Uit de bundel Aandelen en obligaties (Querido, 2002) van Anne Vegter: nr. VI,
pagina 16-17, dat is het voorlaatste gedicht van een reeks zonder titel, in de
onderafdeling ‘Preferente aandelen’.
Het gedicht gaat over een forse ruzie in een relatie omdat de man, Enricus geheten,
is vreemdgegaan. De ‘ik’ in het gedicht is de stem van de vrouw, en zij richt zich
nadrukkelijk tegen onzichtbare omstanders, met regels als ‘mijne dames en heren’ die zijn wij misschien wel, de lezers. De regel die mij zeer lief is, is deze: ‘en een
kolibri die uit zijn hart omhoog schoot’. (Er staat een kolibri als enige afbeelding op
het omslag van de dichtbundel).
Zoals bekend oefen ik mij al een tijdje in het schrijven van sonnetten met elf
lettergrepen per dichtregel. Deze zogenaamde endecasillabo, de bekendste vorm van
een dichtregel in de Italiaanse literatuur, is bij mijn weten nooit door een Nederlandse
dichter beproefd, en is curieus genoeg ook nog nooit door een Nederlandse recensent
van mijn werk als zodanig herkend.
Het gedicht van Anne telt 51 regels (twee ‘regie-aanwijzingen’ meegeteld) in 13
strofe-achtige eenheden. Ik heb een zorgvuldige keuze gemaakt uit de regels om dit
te kunnen berijmen als zo'n sonnet, maar met behoud van de kracht ervan, en die
versterkt door de andere versvorm.
MARIA VAN DAALEN, DICHTER. LAATSTE BUNDEL: VOL DE LIEFDE (QUERIDO,
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Gekoesterd keurslijf Vaste vormen door de eeuwen heen
Rederijkers zijn geliefd. Als vroegmoderne pr-functionarissen krijgen ze volop
aandacht. Maar hun literatuur staat veel lager aangeschreven, ondanks de
ruimhartigheid waarmee Komrij ze in zijn bloemlezing opnam. De vormkunst staat
nog altijd te boek als zielloos geknutsel. Er is echter alle reden om deze kunst uiterst
modern te noemen.
Nelleke Moser
Neem bijvoorbeeld het volgende fragment uit een gedicht van Anthonis de Roovere,
een Brugse rederijker uit de vijftiende eeuw die al op zijn zeventiende werd gelauwerd
als dichter en die ook door de generaties na hem als een lichtend voorbeeld werd
gezien. De Roovere begint een lofdicht op God (op de stokregel ‘Lof hoghe
drivoudicheit onbegrepen’) met de volgende regels:
Almueghende vader zonder beghin
Daer alle beghinnen an namen beghinsele
Ontfaermt U mijns ic die hier bin
Natuerlic broosch In tsweerelts binsele
Al dat ye was, [is,] zal meer oft min
Yeghelicx cracht gheeft hu beminsele

[Almachtige Vader zonder begin, waar alle oorsprongen hun begin aan ontlenen,
ontferm U over mij, ik die hier als sterfelijk schepsel in de wereld besta. Alles wat
er ooit was, bestaat en zal op een of andere manier blijven bestaan. Uw liefde geeft
overal kracht aan (of: alle schepselen hebben u lief.)]
J.J. Mak, die in 1955 de gedichten van Anthonis de Roovere uitgaf, kon weinig
waardering opbrengen voor deze tekst. Volgens hem krijgt de lezer de indruk:
dat de dichter in een keurslijf zit, dat hij een bepaald schema of concreet
voorbeeld moet volgen. Hij schijnt plichtsgetrouw, of wil men slaafs zijn
strofen te vullen met een gegeven voorraad motieven (theologische
opvattingen en voorstellingen) en die te laten rijmen door de nodige
stoplappen.
Mak schreef deze woorden in een periode die nog steeds sterk gedomineerd werd
door de literatuuropvattingen van de Tachtigers, waarin het draaide om de emotie
van het individu, die zo origineel en direct mogelijk in taal moest worden uitgedrukt.
Kloos beschouwde Paul Verlaine in 1891 als ‘Frankrijks grootste poëet’ omdat hij
‘de directe en momentaneele emoties van zijn ziel en zijn zinnen zegt in geluid, in
ín-gevoeld geluid’. Mallarmé daarentegen verwaarloosde ‘zijn individueele emoties
en sensaties, zooals zij in hem opkomen’ en richtte zich op ‘techniesche vaardigheid’,
zodat er ‘een zeer subtiele woordmuziek zonder eenige bepaalde phantasie’ overbleef.
Volgens Kloos heeft ‘dit (...) zeer magere, knutselig gedoe’ niets te maken met
literaire kunst zoals hij die voorstond (Kloos, 1891). Deze opvattingen kleuren nog
steeds het literaire oordeel van veel lezers en hebben uiteindelijk geleid tot de
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gedachte: ‘ware’ poëzie is vrije poëzie, want vaste vormen staan de individuele
gevoels-expressie en de originaliteit maar in de weg.

De vorm als eerbetoon
De Roovere en zijn tijdgenoten dachten geheel anders over de verhouding tussen
‘vorm’ en ‘gevoel’. Wat had een lezer te maken met de particuliere zieleroerselen
van de dichter? Het ging volgens hen er juist om, algemeen bekende zaken op een
zo bijzonder mogelijke wijze uit te drukken. De vorm moest een eerbetoon zijn aan
de inhoud, vooral bij hoogstaande onderwerpen zoals religie. Rijm werd niet
beschouwd als een keurslijf dat de ziel van de dichter beklemt, maar als een middel
om op steeds nieuwe manieren uiting te geven aan wat iedereen voelt.
Zo werd versificatie voor De Roovere (en vele anderen) een instrument in de
geloofsbeleving. De hierboven geci-
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Titelpagina van Anthonis de Roovere, Van pays en oorloghe

teerde beginregels van het lofdicht aan God beginnen met de letters van de naam
‘Adonay’ (Heer). Dezelfde zes regels worden ook bijeengehouden door de
rijmwoorden, die nauw met elkaar samenhangen. Er zijn verschillende paren aan te
wijzen. In de eerste plaats de stam en de uitbreiding daarvan:
‘beghin’ - ‘beghinsele’
‘bin’ - ‘binsele’
‘min’ - ‘beminsele’

In de tweede plaats het vervangen van een letter door een andere letter:
‘beghinsele’ - ‘beminsele’
‘bin’ - ‘min’

En in de derde plaats het toevoegen van letters aan een woord:
‘bin’ - ‘beghin’
‘min’ - ‘bemin(sele)’
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Goed beschouwd zijn er dus drie bewerkingen, en er is één lettergreep die die
bewerkingen ondergaat, namelijk ‘bin’. Daarmee vormt het woordje ‘bin’ (eerste
persoon enkelvoud van ‘sijn’) de kern van deze regels over het menselijk bestaan.
Van daaruit genereert het rijm zichzelf. Dat past wonderwel bij de inhoud van de
tekst, namelijk dat God de wereld geschapen heeft terwijl Hij zelf door niemand
geschapen is.
Het principe van het zichzelf genererende rijm heeft De Roovere niet zelf bedacht.
In de Middeleeuwen bestonden diverse Latijnse dichtershandboeken waarin onder
meer uiteengezet werd welke rijmvormen er bestaan en hoe ze toegepast dienen te
worden. Het toevoegen, weghalen of veranderen van een letter of een lettergreep in
een woord wordt daar aangeduid als paronomasia. Het gebruik van woorden die
dezelfde stain hebben, heet daar annominatio. Het is duidelijk dat De Roovere beide
principes toepast. In de volgende strofe van het gedicht laat hij uit de stam ‘maec’
de volgende reeks rijmwoorden ontstaan: ‘ghemaect’, ‘maecsele’, ‘gheraect’,
‘gheraecsele’, ‘smaect’, ‘smaecsele’. Andere rederijkers maken ook wel gebruik van
deze principes, zij het niet zo onstuimig als De Roovere dat hier doet. Matthijs de
Castelein, die in zijn Const van Rhetoriken (1555) een scala aan rijmvormen
presenteert die hij illustreert met voorbeelden van eigen hand, schrijft bijvoorbeeld:
‘Comt sijngt, sprijngt, vulbrijnght nu der musiken aerd’. In een ander gedicht, dat
(toevallig?) ook over de schepping gaat, gebruikt De Castelein de reeks ‘ghewrocht’,
‘bedocht’, ‘ghebrocht’, ‘besocht’. Slechts door het veranderen van prefixen (‘ghe’
wordt ‘be’) en enkele letters (‘w’ wordt ‘b’ en ‘d’ wordt ‘s’) ontstaan nieuwe
rijmwoorden. Tegelijk wordt hier duidelijk dat rijm strikt genomen een vorm van
paronomasia is waarbij de transformaties betrekking hebben op het begin van het
woord, terwijl de laatste klank van een woord gelijk blijft. Elders combineert De
Castelein paronomasia en annominatio in de volgende reeks rijmwoorden: ‘cracht’,
‘alder crachtighst’, ‘ghehacht’, ‘alder ghehachtighst’, ‘bedacht’, ‘alder bedachtighst’,
‘magt’, ‘alder magtigst’, ‘pacht’, ‘alder pachtighst’. De Castelein omschrijft dit zelf
als een ‘vremde snede’, een aparte rijmvorm.
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Opperlans! En Oulipo
In hedendaagse handboeken voor poëzieanalyse zijn de verschijnselen paronomasia
en annominatio ook terug te vinden. Samen met het verwante ‘slinkrijm’ en
‘groeirijm’ worden ze veelal geassocieerd met woordspel en ‘light verse’. Er is echter
ook een hedendaagse literaire beweging die de vorm van het kunstwerk juist zeer
serieus neemt. In de jaren zestig ontstond, na een periode waarin het vrije vers de
boventoon voerde, een hernieuwde belangstelling voor teksten waarvan de auteur
zichzelf formele beperkingen had opgelegd. Een voorbeeld hiervan is de Franse
groep schrijvers die onder de naam Oulipo (Ouvroir de Littérature Potentielle)
opereert. Zij onderzoekt de mogelijkheden van taal door niet uit te gaan van de
boodschap die overgedragen wordt, maar van de formele eisen waaraan de tekst moet
voldoen, zoals een verbod op het gebruik van bepaalde letters of juist de eis om alle
letters van het alfabet te gebruiken. In Nederland kan men denken aan het werk van
Battus, Opperlandse taal- en letterkunde uit 1981, voortgezet in Opperlans! Taalen letterkunde uit 2002. In 1997 werd Formules opgericht, een tijdschrift dat fungeert
als podium voor dergelijke vormvaste literatuur en de theorievorming daaromtrent.
In het eerste nummer wordt uiteengezet welke filosofie ten grondslag ligt aan het
gebruik van restricties in literatuur. Het is een reactie op het postmoderne schrijven,
waarin alle regels losgelaten zijn. Die vrijheid bleek namelijk geen nieuwe vormen
en betekenissen teweeg te brengen, maar juist herhaling en stereotiepen in de hand
te werken. Vormeisen worden door de mensen van Formules niet beschouwd als
beknotting, maar juist als een bevrijding. De schrijver wordt verlost van clichés,
omdat de vormeisen bepalen wat er in de tekst gebeurt. De lezer wordt verlost van
zijn passiviteit, want om een tekst te laten ‘werken’ moet hij de (impliciete) vormeisen
onderkennen. Zo neemt hij deel aan het creatieve proces.
Hoewel de moderne vormvaste literatuur niet simpelweg een voortzetting of
herneming van de traditionele is, zijn er opvallende overeenkomsten met
rederijkerspoëzie. Het is niet voor niets dat Battus in 1981 naar de rederijkers verwijst
en dat Baetens en Schiavetta (in Formules 2) refereren aan de Franse voorlopers van
de rederijkers, de grands rhétoriqueurs. Die overeenkomsten zijn: een kritische
houding ten opzichte van ‘originaliteit’ in dichterlijke denkbeelden en verwoording,
het systematische gebruik van principes en restricties waardoor een tekst zichzelf
genereert en de uitnodiging aan de lezer om mee te denken over het ontstaan en
functioneren van de tekst. Gaat u op die uitnodiging in?

Om verder te lezen
Bij Nelleke Moser
J. Baetens, ‘Free Writing, Constrained Writing: The Ideology of Form’. In: Poetics
Today 18 (1997) 1, pp. 1-14; Battus, Opperlandse taal- en letterkunde. Amsterdam
1981; Battus, Opperlans! Taal- en letterkunde. Amsterdam 2002; Matthijs de
Castelein, Const van Rhetoriken. Gent 1555. Ook raadpleegbaar op
http://www.dbnl.nl/tekst/cast005cons01/index.htm; Formules. Revue des littératures
à contraintes (http://www.formules.net/revue/01/index.htm); Willem Kloos, ‘Nieuwste
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Fransche letteren’. In: De Nieuwe Gids 6 (1891). Ook raadpleegbaar via
http://www.dbnl.nl/tekst/_nie002nieu06/_nie002nieu06_0033.htm; J.J. Mak, De
gedichten van Anthonis de Roovere. Zwolle 1955. Ook raadpleegbaar op
http://www.dbnl.nl/tekst/roov002jjma01/index.htm.

Bij Johan Koppenol
Zie voor de rederijkers en de rederijkersreglementen: J.J. Mak, De rederijkers.
Amsterdam 1944; F.C. van Boheemen en Th.C.J. van der Heijden, Met minnen
versaemt. De Hollandse rederijkers vanaf de middeleeuwen tot het begin van de
achttiende eeuw. Bronnen en bronnenstudies. Delft 1999; Idem, Retoricaal memoriaal.
Bronnen voor de geschiedenis van de Hollandse rederijkerskamers van de
middeleeuwen tot het begin van de achttiende eeuw. Delft 1999. Het handschrift
Abram Wynbeek wordt bewaard in de Koninklijke Bibliotheek Den Haag, sign. 72
F 47; een uitgave van deze tekst door J. Koppenol en P. van den Heuvel is in
voorbereiding. Bij de weergave van de citaten is de interpunctie gemoderniseerd.

Bij Frits Booy
Han. G. Hoekstra, ‘Zonder gedicht gaat het niet’. In: Het Boek voor Sinterklaas,
Baarn z.j. (circa 1950), pp. 95-100; H. Vuijsje, 't Is niet de bedoeling te verwijten,
Het zijn gewoon wat blote feiten. Sinterklaasdichters in Nederland, 's-Gravenhage
1984.

Literatuur. Jaargang 20

40

[Gelezen]
Op zijn honger zitten
Gysbert Japix, keuze uit zijn werk Toegelicht door Philippus Breuker
(ed.)
Gysbert Japicxhûs/Fryske Akademy, Bolsward, Leeuwarden, 2003. 264 blz.;
ill.; € 27,50; isbn 90 8043 183 4.
Vierhonderd jaar geleden werd in Bolsward Gysbert Japix geboren. Ter gelegenheid
daarvan werd op de Fryske Akademy een wetenschappelijk congres gehouden over
de ‘Friese cultuur in de eeuw van Gysbert Japix’, de Friese popgroep Reboelje speelde
de rock-opera ‘Gysbert Gysbert’ en voorts verscheen een flinke bloemlezing uit het
werk van deze fascinerende zeventiende-eeuwse Friese schrijver. De bundel werd
samengesteld door Philippus Breuker, bijzonder hoogleraar Fries aan de Universiteit
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van Amsterdam. Behalve de oorspronkelijke Friestalige zeventiende-eeuwse teksten
bevat het boek een moderne Nederlandse vertaling van Douwe Tamminga en Atze
Bosch en voorts een Friese vertaling door Klaas Bruinsma en Jan Popkema. We
hebben hier kortom te maken met een nieuwe editie van Gysberts werk, bestemd
voor een groot publiek. Anders waren die vertalingen, deels al eerder verschenen,
allicht overbodig geweest.
Van een dergelijke uitgave mag je verwachten dat de (veelal onwetende) lezer
wordt ingevoerd in de leef- en denkwereld van de auteur en dat behalve over de
drukgeschiedenis van diens werken ook iets wordt gezegd over de (Europese) context
waarin dat werk gelezen kan worden. Dat gebeurt hier echter niet of nauwelijks.
Breuker heeft slechts een ultrakort voorwoord geschreven en het overigens zeer
informatieve notenapparaat is vooral voor kenners bedoeld. Wel wordt zowel in het
voorwoord als op het omslag vrij uitvoerig beklemtoond dat het werk van Gysbert
van grote betekenis is geweest voor het ‘nationale zelfgevoel’ van ‘de’ Friezen.
Breuker maakt duidelijk dat de positieve weerklank die de naam Gysbert Japix nog
altijd heeft, voor een belangrijk deel is te danken aan de Friese Beweging die de
schrijver inschakelde om de Friese cultuur roem en aanzien te geven. Me dunkt: tijd
om die specifieke receptie eens aan een kritisch onderzoek te onderwerpen. Helaas,
niets van dat al.
Vervolgens geeft Breuker aan dat het werk van Gysbert Japix wel degelijk ook
een zekere ‘intrinsieke waarde’ heeft. Wat hij daarmee bedoelt weet ik niet precies,
maar het beste bewijs voor die intrinsieke kwaliteit blijkt volgens Breuker uit ‘de
constante waardering door de tijden heen voor een groot aantal van zijn gedichten’.
Tja. Het werk van Gysbert heeft dus tot op de dag van vandaag een zekere waarde
voor het Fries nationalisme, en de ‘intrinsieke’ waarde van het werk blijkt vooral uit
die receptie.
Omdat Breuker nauwelijks een serieuze poging heeft ondernomen om deze
interessante auteur op een publieksvriendelijke wijze voor het voetlicht te brengen
en omdat hij geen enkele serieuze poging doet om Gysbert Japix op overtuigende
wijze uit het discours van de Friese Beweging te tillen, is dit boek naar mijn smaak
een teleurstellende uitgave geworden waarbij de lezer voortdurend op zijn honger
blijft zitten. Of was het boek dan toch alleen voor de Friezen bedoeld, voor de kenners
en promotors van zijn werk?
ERNST BRUINSMA

Gysbert Japix door Matthys Harings, 1637
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Waarom De Roos?
Jacob van Lennep, De Roos van Dekama. Een verhaal Bezorgd door Joke
van der Wiel
Amsterdam: Athenaeum / Polak & Van Gennep, 2003. 632 blz.; € 38,50;
isbn 90 253 3142 4.
‘De Nederlandsche Walter Scott’, zo luidde de eervolle bijnaam van Jacob van
Lennep (1802-1868). Hij had die onder meer te danken aan De Roos van Dekama
(1836), een historische avonturenroman waarin hij de lotgevallen van twee
middeleeuwse ridders, Deodaat en Reinout, schetste tegen de achtergrond van de
striid tussen Willem IV en de Friezen. Met veel gevoel voor de couleur locale
beschreef hij bonte markttaferelen, luisterrijke riddertoernooien, copieuze maaltijden,
lieflijke minnezangen en kleurrijke landschappen.
Van De Roos van Dekama is een nieuwe editie verschenen in de Delta-reeks,
waarin canoniek geachte werken uit de oudere Nederlandse letterkunde opnieuw
worden uitgegeven. Verschillende recensenten hebben zich al afgevraagd of De Roos
van Dekama thuishoort in zo'n reeks. Waarom bijvoorbeeld niet Van Lenneps
Ferdinand Huyck of Bosboom-Toussaints Het huis Lauernesse gekozen als
representant van de historische roman? Het antwoord is vermoedelijk prozaïscher
dan verondersteld. De bezorgster, Joke van der Wiel, verrichtte jarenlang onderzoek
naar De Roos van Dekama: in 1994 gaf zij al een werkcollege aan de Universiteit
Utrecht met het oog op een uitgave. Dat maakte de keuze voor dit werk waarschijnlijk
voor de hand liggend. De expertise is duidelijk zichtbaar in haar aantekeningen bij
de leestekst en het zeer informatieve nawoord. Daarin wordt onder meer aandacht
besteed aan Van Lenneps omgang met de historische bronnen, diens schrijfen
verteltechnieken, de ontstaans- en de waarderingsgeschiedenis van de roman.
Tot het einde van de negentiende eeuw beleefde De Roos van Dekama vele herdruk-
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ken, maar in de loop van de twintigste eeuw daalde de populariteit: er verschenen
nog slechts twee drukken, in 1937 en 1980. De minutieuze uitweidingen en lange
zinnen - één citaat zou het maximum aantal woorden van deze bespreking al kunnen
overschrijden - konden nog maar weinig lezers bekoren. Of deze fraaie, nieuwe editie
Van Lennep een hernieuwde populariteit kan bezorgen valt te betwijfelen, maar
misschien herleeft de belangstelling voor de Nederlandse Scott wel via de televisie.
Als de TROS voldoende geld bijeen weet te krijgen, komt er binnenkort een
tv-bewerking van zijn beruchte zedenroman Klaasje Zevenster.
LOTTE JENSEN

Speurtocht naar de tekenaar
Gerrold van der Stroom ‘Eene onafgewerkte teekening’ van P.C. Hooft:
de drost en zijn slot
Stichting Rijksmuseum Muiderslot. Amsterdam 2002. 82 blz.; ill.; € 18,
-; geen isbn. Te bestellen via de Stichting Rijksmuseum Muiderslot,
Herengracht 1, 1398 aa Muiden, tel. 0294-26 13 25. E-mail:
kasteel@muiderslot.nl
Eén van de bundels uit het dichterlijk archief van P.C. Hooft, het zogenaamde ‘Tweede
rijmkladboek’ dat wordt bewaard in de Amsterdamse Universiteitsbibliotheek, heeft
een opmerkelijk omslag. Hoewel, opmerkelijk - vreemd genoeg heeft vóór 1994
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eigenlijk niemand oog gehad voor de kleine schets van het Muiderslot die de
binnenzijde van dit omslag siert. Pas nu besteedt Hooft-specialist Gerrold van der
Stroom uitgebreid aandacht aan de tekening. Het begin van zijn boekje laat zich lezen
als een soort detective: met grote zorgvuldigheid loopt Van der Stroom alle mogelijke
vragen na: Wie maakte de schets? Wanneer? En vanuit welke positie? Mogelijkheid
na mogelijkheid streept hij af, en uiteindelijk leidt zijn speurwerk naar niemand
minder dan Hooft zelf: híj is degene die begin november 1608 de tekening gemaakt
moet hebben, toen hij zich - hangende zijn sollicitatie naar het baljuwschap van het
Gooi en het drostambt van Muiden - per schuit op de hoogte ging stellen van zijn
mogelijk nieuwe werkplaats: het Muiderslot. Zijn schets is daarmee meteen de oudste
afbeelding van het slot die we kennen.
Behalve bij de datering staat Van der Stroom ook uitgebreid stil bij de opbouw
van het ‘Tweede rijmkladboek’, het gebruikte papier en de wijze waarop en wanneer
Hooft het heeft samengesteld. Dit betoog, met een zeer grondig karakter, zal voor
veel lezers wat te technisch zijn, er zitten ook wel wat herhalingen in. De tweede
helft van het boekje behandelt, al even gedetailleerd, de verdere lotgevallen van het
Muiderslot. En die geschiedenis is weer lezenswaardig genoeg voor iedere
geïnteresseerde, met voorstellen tot sloop, romantiserende ‘restauraties’ en dreigend
water. Het boek is fraai geïllustreerd met een grote hoeveelheid, vaak weinig bekende
afbeeldingen van het slot.
JK
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Er zullen koppen rollen Twee strijdlustige boeken over Nederlandse poëzie
Jos Joosten Onttachtiging. Essays over eigentijdse poëzie en poëziekritiek
Nijmegen: Vantilt, 2003. 320 blz.; € 18,85; isbn 90 75697 79 1.
Ilja Leonard Pfeijffer Het geheim van het vermoorde geneuzel. Een poëtica
Amsterdam: De Arbeiderspers, 2003. 307 blz.; € 19,95; isbn 90 295 3651 9.
‘Hoe komt het toch dat niemand meer durft te oordelen zodra het over poëzie gaat?’
verzucht Jos Joosten in het openingsessay van zijn pas verschenen boek Onttachtiging.
Essays over eigentijdse poëzie en poëziekritiek. Jury's nomineren sterk van elkaar
verschillende bundels voor een prijs en hebben voor elk van de genomineerden
lovende woorden over, critici waarderen de veelstemmigheid van de huidige
dichtersgeneraties, kortom: alles mag en alles kan. De totale gelijkschakeling heeft
plaatsgevonden. Of, in andere woorden: ‘De laatste debatten waren verstomd,
stromingen bestonden niet meer en dichters werden vriendelijk. Rijmelaars en
woordenrispers, rappers en rederijkers, rondborstigen en ritselaars van wit, allen
verdroegen elkaar, gunden elkaar licht in de ogen en betaalden elkaars bier. Zoals
gewoonlijk werd teloorgang geïnterpreteerd als vooruitgang. Men beschouwde de
zaak postmodern en probeerde zich ervan te overtuigen dat het goed was dat poëzie
van meest diverse pluimage vreedzaam zij aan zij kon kwetteren in de delta van de
Rijn. Maar intussen verloor de poëzie haar klauwen.’ Deze woorden, zo in
overeenstemming met wat Joosten te melden heeft, komen uit Het geheim van het
vermoorde geneuzel. Een poëtica van Ilja Leonard Pfeijffer. Twee verwante geesten,
zo te zien. En beiden doen wat ze beloven: ze oordelen scherp, tonen weinig ontzag
voor gevestigde reputaties, nemen een eigenzinnig standpunt in. ‘Er is geen tijd meer
voor compromissen. Er zullen koppen rollen in dit boek. Wie niet van bloedvergieten
houdt, houde zich verre van de heilige oorlog die poëzie is’ in de ferme woorden van
de dichter Pfeijffer; iets ingetogener schrijft de literatuurwetenschapper Joosten:
‘Een uitgesproken stellingname is juist nu des te harder nodig.’
Wie de twee boeken doorleest ziet dat met verve bokken worden gescheiden van
schapen. Joosten heeft het niet zo op dichters die al te gewoon doen of juist geen
maat weten te houden. Neem het werk van Anna Enquist: ‘van de subtieler
taalregisters moeten deze gedichten het ook al niet hebben. In Enquists poëzie klinkt,
als ze zich tenminste niet tomeloos overschreeuwt, een dreinerig ouwe-wijventoontje
dat afwisselend quasi-gewoontjes probeert te doen of achteloos hoogdravend, maar
dat er steevast nergens in slaagt om iets werkelijk blijvend of raak te formuleren.’
En de alom geprezen Rawie kan in zijn ogen geen goed doen. Hij wijdt er het essay
‘Rawie kan niet dichten’ aan, waarin hij zijn oordeel toelicht. Tevens laat hij niet na
telkenmale zijn afkeuring te laten blijken, zoals Cato de Oudere die keer op keer riep
om de verwoesting van Carthago. En verder neemt hij de dode en gecanoniseerde
dichter Bloem onder vuur (‘Als de rook om je hoofd is verdwenen: de ongelofelijke
overschatting van J.C. Bloem’).
Waar het dode dichters betreft neemt Pfeijffer wellicht een wat makkelijker
slachtoffer. In een wat flauw opgezet betoog ‘analyseert’ hij het begin van A. Roland
Holsts Een winter aan zee. De grondige omwerking van die eerste strofe, meer
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volgens de regels van Pfeijffer zelf, is dan wel weer hilarisch goed en doet haast
vermoeden dat Pfeijffer met opzet een makkelijk slachtoffer kiest om de lezer op het
verkeerde been te zetten. Scherper en effectiever richt zijn kritiek zich op het werk
van Kopland - ‘Het is allemaal zo braaf, zo netjes, zo verantwoord en zo politiek
correct’ - waarvan Pfeijffer door analyse van enkele van zijn bekende gedichten laat
zien dat er sprake is van ‘opgedrongen verwondering’. Of de analyse nu in alle
opzichten terecht is, doet er eigenlijk niet toe, ze is in ieder geval effectief: de
beschaafde persoon Kopland en zijn poëzie worden in vergelijkbare termen getypeerd.
‘Nimmer zal hij schuimbekkend op de vuist gaan met iemand wiens kop hem niet
aanstaat en hem met zijn rotbek dwars door de basedrum raggen alvorens hij door
dertien jonge jenever te veel achteroverslaat met zijn harsens in de bowl. Altijd blijft
hij de tamme grijze circusbeer die knuffelbaar zijn kunstjes opvoert tot onschuldig
vermaak van de omstanders. Zijn poëzie is totaal ongevaarlijk.’ Tegen dergelijk
retorisch geweld is niemand opgewassen, vooral niet omdat Pfeijffer het uiterst
intelligent toepast. Hij beheerst de regels van de klassieke retorica, hij betrekt de
lezer in zijn samenzwering, en roept een sfeer op waarin ieder die niet voor hem is,
tegen hem is. Het ‘Wie niet van bloedvergieten houdt...’ uit zijn ‘Vooraf’ wordt
hierdoor in herinnering geroepen.
Joosten en Pfeijffer zijn beiden op oorlogspad, de eerste tamelijk beschaafd, zoals
een Russische edelman die zijn tegenstander uitdaagt voor een duel, de tweede meer
als getergde Galliër die de Romeinen te grazen neemt. De overeenkomsten tussen
Het geheim... en Onttachtiging zijn opvallend. Pfeijffer en Joosten lijken
wapenbroeders in de strijd. Maar Pfeijffer wordt door Joosten, die oproept tot
stellingname, nergens genoemd. En Joosten is afwezig bij Pfeijffer, terwijl hij toch
juist het debat zoekt en de postmoderne gelijkschakeling afkeurt. De auteurs lijken
elkaars werk niet te kennen. Of doen alsof.
Ilja Leonard Pfeijffer is ontegenzeggelijk een van de belangrijkste jonge dichters
van dit moment. En hij is een van de weinigen
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die ondertussen ook als criticus volop aan de weg timmert. Hij heeft de piketpaaltjes
van zijn poëzie-opvatting luidruchtig uitgezet. Het meest opvallend verwoordt hij
zijn opvattingen in het openingsessay, ‘De mythe van de verstaanbaarheid’, dat drie
jaar geleden in Bzzlletin verscheen. Pfeijffer keert zich tegen dichters die zeggen:
‘Kijk maar, er staat gewoon wat er staat’. Hij keert zich tegen modieuze
podiumdichters als Hagar Peeters, Ruben van Gogh, Ingmar Heytze, die streven naar
begrijpelijkheid in de poëzie. Pfeijffer stelt daartegenover: ‘Onbegrijpelijke poëzie
is altijd beter dan makkelijke poëzie.’ Het is een opvatting die op nogal wat kritiek
kon rekenen. Toch weet hij mij wel te overtuigen met zijn pleidooi om poëzie op te
vatten als taaluiting die zich fundamenteel onderscheidt van andere vormen van
taalgebruik: ‘Dichters als ik doen niet moeilijk omwille van het moeilijk-doen, maar
met een reden. Complexiteit is een vorm van compromisloos zijn, in die zin dat je
in taal de dingen met elkaar verweeft zoals ze nu eenmaal met elkaar verweven zijn
in je hoofd, zonder dat je alles uiteen gaat rafelen omdat je bang bent dat een eventuele
lezer het anders niet zou begrijpen. Dat ik vaak niet graag dicht bij gewone spreektaal
blijf, heeft alles te maken met mijn streven om de inelkaargewikkeldheid van alles
zonder enig compromis in taal te vangen.’ Pfeijffer plaats zich in een eerbiedwaardige
traditie van dichters die inspiratie, of althans de suggestie daarvan, zeker zo belangrijk
achten als de getoonde ambachtelijke kant van het dichterschap. Dichten bestaat niet
uit het braaf opvolgen van regeltjes, maar uit een voortdurend experiment in taal.
Pfeijffers boek is in feite van begin tot eind een verdediging van die opvatting. Het
is dan ook terecht dat hij het in de titel ‘Een poëtica’ noemt, de poëtica van een
dichter. Ook, of beter gezegd, juist in een lang artikel over ‘Pindarus, Horatius en
“der romantische Grieche”’ zien we dit. Dit artikel, veruit het langste in de bundel,
is meteen ook het geleerdste betoog. De graecus Pfeijffer toont hier hoe het oordeel
van Horatius over Pindarus bijna tweeduizend jaar lang het beeld van Pindarus heeft
bepaald. Het is een goed onderbouwd maar meteen ook zeer persoonlijk en bevlogen
betoog. Het is
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Lucebert. Tekening (9 janvier 1991) uit 34 pleins jours en la compagnie de Lucebert. Metz 1995

duidelijk waar Pfeijffers sympathie ligt, zonder dat de wetenschappelijkheid in het
geding komt. Verplichte kost, wat mij betreft, dit essay, voor alle literatuurhistorici.
Zo moet je schrijven over oude letteren om ze voor vandaag betekenis te geven.
Pfeijffer schrijft in feite een apologie voor zijn eigen dichterschap. Het geheim
van het vermoorde geneuzel is een dichterspoëtica. Pfeijffer wil poëzie die niet is uit
te leggen, maar die gevoeld wordt: ‘poëzie lezen is een vorm van vermoeden.’ Joosten
is criticus en literatuurwetenschapper van beroep en wil dus meer dan alleen maar
vermoeden. Hij wil goed lezen en uiteindelijk kunnen uitleggen wat hij leest. Zijn
boek is de poëtica van een criticus, zou je kunnen zeggen, en verschilt in dat opzicht
fundamenteel van Pfeijffers poëtica.
Jos Joosten, wetenschapper en criticus van De Standaard, noemt zijn boek niet zonder
reden Onttachtiging. In de eerste stukken in het boek laat hij zien hoe lange tijd de
literaire wereld getypeerd kon worden als een opeenvolging van bewegingen. Een
nieuwe generatie schrijvers markeerde haar verschijning op het podium door het
opstellen van manifesten, door het proclameren van een nieuwe poëzie. Het bekendst
zijn de Tachtigers aan het einde van de negentiende eeuw, en de Vijftigers. Joosten
laat zien, gebruikmakend van begrippen ontleend aan het werk van de Franse
socioloog Pierre Bourdieu, dat nieuwkomers in het literaire veld er alle belang bij
hebben hun positie te markeren (het is trouwens in dit gebruik van Bourdieus
terminologie dat de literatuurwetenschapper zich van zijn slechte kant laat zien: ook
waar hij minder jargon gebruikt weet Joosten vaak te overtuigen, en misschien zelfs
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wel beter). Joosten signaleert dat de gebruikelijke strategie van dichters om zich af
te zetten tegen voorgangers de laatste jaren nog wel journalistiek succes oplevert
(wie zich ‘Maximalen’ noemen zijn van aandacht verzekerd) maar niet meer
samengaat met literaire vernieuwing. Onttachtiging is in zijn woorden, ‘de tendens
dat dichters zich onttrekken aan de inmiddels traditionele wetmatigheid van de
literaire revolutie van jong tegen oud, van een routinematig proces van beweging na
beweging, ter uiteindelijke bevestiging van de dichter als bijzondere species van de
menselijke soort.’ In het laatste deel van dit citaat zien we een opvallend verschil
met de opvatting van Pfeijffer die de polemiek juist zoekt om het bijzondere van zijn
eigen poëtica te benadrukken. Pfeijffer is vermoedelijk, naar de woorden van Joosten,
geen ‘onttachtigde’
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dichter. Hij voegt zich juist in het traditionele patroon. Het is in dat opzicht
veelzeggend dat Pfeijffer zich voor alles schatplichtig toont aan Lucebert (en Vondel),
terwijl Joosten deze Keizer der Vijftigers juist overschat acht door de kritiek. Zou
het voorgaande de reden zijn waarom Pfeijffer en Joosten elkaar niet zien staan?
Is alles toegestaan in de Nederlandse poëzie, durft niemand meer te oordelen over
wat goede en slechte lyriek is, zijn we onze kritische zin kwijtgeraakt? Misschien.
Maar wanneer binnen enkele maanden twee bundels verschijnen waarin op het scherp
van de snede wordt beargumenteerd en geoordeeld, waarin oude reputaties sneuvelen
en nieuwe worden gevestigd, waarin het debat over de poëzie op een hoog niveau
wordt gevoerd, dan is er alle reden voor optimisme. Joosten en Pfeijffer hebben hun
nek uitgestoken. Het is aan de ‘slachtoffers’ om zich te verweren, aan ieder die om
de poëzie geeft om het debat vurig te houden.
Jos Joosten heeft zijn naam definitief gevestigd als belangrijk criticus. Hij mag
wat mij betreft in de toekomst nog minder leunen op Bourdieu c.s. Zijn eigen, goed
beargumenteerde oordelen zijn ook zonder de socioloog overtuigend en waardevol.
Joosten speelt het spel zuiver en is eigenlijk nergens te betrappen op de valse trucs
die polemisten graag hanteren. Pfeijffer maakt daarvan soms wel gebruik. Vooral in
de vele korte kritieken (meest eerder gepubliceerd in NRC Handelsblad) die de vierde
afdeling in zijn boek vormen, stoort dat wel eens. De listige trucs van de geschoolde
retoricus worden soms al te duidelijk wanneer je al die korte stukken achterelkaar
leest. Maar toch, het is als in een kinderliedje van Hans Dorrestijn: ‘Je bent een
liegbeest, je bent een jokkebrok, van achter en van voren, maar ga er alsjeblieft mee
door, want het is zo lekker om te horen.’
Twee bevlogen boeken over poëzie, de poëtica van een dichter en de poëtica van
een criticus. Er is van alles op aan te merken, en de schrijvers ervan zijn het vast op
allerlei punten hartgrondig oneens. Maar de lezer hoeft zich daarvan niets aan te
trekken en heeft het geluk dat deze twee prachtige boeken er zijn.
JOHAN OOSTERMAN

Kaap de Goede Hoop door toeristen beschreven
Marijke Barend-Van Haeften en Bert Paasman De Kaap: Goede Hoop
halverwege Indië, bloemlezing van Kaapteksten uit de Compagniestijd
Hilversum: Verloren, 2003. 192 blz.; € 19, -; isbn 90 6550 688 8.
De eerste Nederlandse tocht naar Indië stond onder leiding van Cornelis de Houtman.
Hij vertrok op 2 april 1595 uit Texel met een vloot van vier schepen en rondde een
paar maanden later de zuidpunt van Afrika. Die eerste kennismaking met de Kaap
door een Nederlands konvooi leidde tot de eerste Nederlandse tekst over de Kaap.
Omdat Kaap de Goede Hoop vanaf dat moment een vaste pleisterplaats zou worden
voor de Nederlandse zeevaart naar Oost-Indië, zouden er nog vele teksten volgen.
In 1652 besloot de VOC tot een officiële vestiging aan de Kaap waarvan Jan van
Riebeeck de grondlegger werd. Vanaf dat moment begon - tenminste gezien vanuit
Nederlands perspectief - de geschiedenis van Zuid-Afrika. Dat het land al eeuwen
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lang bewoond was door inheemse volken met eigen talen en culturen, speelde in die
geschiedschrijving een ondergeschikte rol. Hoe ondergeschikt blijkt bijvoorbeeld uit

In: De Kaap: Goede Hoop halverwege Indië

het verslag van de scheepschirurgijn Nicolaas de Graaff die de Kaap beschrijft als
een ‘wild, woest en onbewoond land’. Weliswaar kon ook hem de aanwezigheid van
de autochtone bevolking niet ontgaan, maar de aanblik van deze ‘wilde, heidense,
vuile en stinkende mensen’ kon hem er niet toe brengen om zijn beeld van het lege
land te corrigeren.
Barend en Paasman hebben in hun bloemlezing van ‘Kaapteksten uit de
Compagniestijd’ bijna uitsluitend gekozen voor het werk van voorbijgangers. Dat
kan ook haast niet anders, want in de zeventiende en de achttiende eeuw is de Kaap
in de eerste plaats het land halverwege, waar vermoeide Indiëgangers even op adem
konden komen. Zo nauw waren beide kolonies toen nog met elkaar verweven dat
ambtenaren en militairen in 1795 nog gezamenlijk figureren in het Naamboek voor
geheel Nederlandsch Indie en Cabo de Goede Hoop, een boekje gedrukt in Batavia.
Omdat Zuid-Afrika zo duidelijk een tussenstation is, springt vooral het toeristische
karakter van de reisverslagen in het oog; en evenals vandaag de dag is voor veel
reizigers de beklimming van de Tafelberg een vast onderdeel van het programma.
Sommige dingen veranderen nooit, al is die beklimming in de zeventiende en de
achttiende eeuw een stuk gevaarlijker dan tegenwoordig.
Barend en Paasman hebben uit de veelheid van manuscripten en gedrukte teksten
een onderhoudende keuze gedaan in een mooi vormgegeven boek. In hun
verantwoording wijzen zij erop dat de spelling terwille van de leesbaarheid voor een
groter publiek gemoderniseerd is. Ik vraag me af of terwille van dat publiek de teksten
niet beter in modern Nederlands vertaald hadden kunnen worden. Hoewel de teksten
uitstekend geannoteerd zijn, schrikt het ouderwetse taalgebruik veel lezers af. Juist
een bloemlezing als deze vraagt om zo'n knieval voor de lezer.
OLF PRAAMSTRA
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Kiosk Hans Renders
Tirade
Tirade, nr. 400, € 17,50.
Tirade bestaat vierhonderd nummers en dat is luister bijgezet met een extra dik
jubileumnummer. Je stelt je voor hoe zoiets gaat. De redactie ziet het al maandenlang
aankomen: in september 2003 moeten we iets bijzonders hebben. Er wordt eens wat
in het honderdste, tweehonderdste en driehonderdste nummer gebladerd om ideeën
op te doen. En jawel, het tweehonderdste nummer biedt uitkomst. In die aflevering
publiceerde de oude Geert van Oorschot een lijst onderwerpen waarover nog eens
geschreven diende te worden. Mooi uitgangspunt voor prikkelende kopij. Zo'n lijst
benadrukt de traditie waaruit Tirade voortkomt maar is ook een goede gelegenheid
om oude beloftes nog eens bij trouwe medewerkers op te rakelen. Er mag ook wat
nieuw grut bij. Dat staat altijd goed.
Met dit vierhonderste nummer wordt postuum het lijstje wensen ingewilligd dat
de in 1987 overleden oprichter en redacteur Geert van Oorschot in 1974 opstelde.
Nu is het logisch dat een paar van die door hem gedroomde artikelen inmiddels al
geschreven zijn. Die herdruk je dan in dit nummer, denkt de eenvoudige lezer. Een
enkel onderwerp heeft in dertig jaar misschien iets aan urgentie verloren: ‘Over de
overschatting van Hoornik’. Maar krijgt hier toch invulling door een cryptische tekst.
Van Oorschots voornemen een artikel te plaatsen onder de titel: ‘Over de Vogelaars
en de verwarring der geesten’ werd voor de gelegenheid objectief uitgewerkt door
Jacques Vogelaar. Maar hij is ook niet meer de Vogelaar uit 1974, ook al bezoekt
hij naar eigen zeggen tegenwoordig de sportschool. Het is onvermijdelijk dat je een
rangorde gaat aanleggen in de 37 bijdragen. Niet zozeer om er een sportwedstrijd
van te maken, maar om antwoord te krijgen op de vraag: zijn dit de door Van Oorschot
gedroomde bijdragen? Een paar stukken zeker wel, over andere kun je twijfelen en
van het merendeel weet ik zeker dat Van Oorschot ze zou hebben afgewezen, ware
hij nog redacteur geweest. De meeste koppen in dit nummer hadden beter
voorafgegaan kunnen worden door twee woorden: ‘aardig aanzetje’. Dan zou Rob
Schouten een bijdrage hebben gepubliceerd onder de titel ‘Aardig aanzetje over de
domme en geborneerde literaire naschrijf-kritiek in dag- en weekbladen, of zelfs het
geheel ontbreken daarvan’.
Er zitten zeker bijdragen in die Van Oorschot in zíjn Tirade geplaatst zou hebben.
Zoals die van Maarten Asscher ‘Over de verhouding van de overheid tot de kunst’,
ook door de huidige redactie als openingsstuk geplaatst. Asscher vertelt hoe hij als
jongste bediende bij uitgeverij Meulenhoff aan Van Oorschots alter ego R.J. Peskens
toestemming moest vragen een verhaal op te nemen in een bloemlezing. Van Oorschot
wachtte met zijn antwoord tot het boek al in drukproef klaar was, waardoor hij een
hogere prijs kon vragen. Duizend gulden, wilde hij zien; het dubbele van wat hem
geboden was. Asscher stelde voor het verschil te delen. Even bleef het stil, toen
antwoordde Van Oorschot: zevenhonderdeenenvijftig. Even laten zien wie het voor
het zeggen had. Asscher werd van uitgever ambtenaar en onlangs besloot hij directeur
van Athenaeum Boekhandel te worden. In zijn stuk legt hij uit waarom een ambtenaar
maar beter niet kan meekleuren met zijn omgeving, hij moet als het ware
‘tegenkleuren’, verwarring stichten.
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Alles kan verkeerd begrepen worden, zo blijkt uit de bijdrage van de debutant
Stephan Enter. Van Oorschot had grote belangstelling voor het grensgebied tussen
journalistiek en literatuur. Daarom was hij ook de trotse uitgever van Willem
Walraven, W.F. Hermans, Jan Hanlo, Jacques de Kadt, Max Nord, Karel van het
Reve en vele anderen die hun pen scherpten door naast hun literaire werk ook
journalistieke teksten te schrijven. Tirade, maar ook de door Van Oorschot uitgegeven
De Baanbreker en Libertinage zijn opgericht uit een sterke behoefte opiniërend te
zijn, om te reageren op de actualiteit. Enter heeft een hekel aan journalisten en
journalistiek. Dat is zijn goed recht. Maar het is wel potsierlijk dat een opgewonden
standje dat vier jaar geleden één verhalenbundel heeft gepubliceerd (zo blijkt uit de
personalia achterin dit nummer) zich beklaagt over drommen journalisten die hem
zijn komen lastigvallen. Wat een geborneerdheid! Temeer omdat zijn kreupel
geschreven bijdrage elke zelfrelativering mist. Maar dan die journalisten! Die nemen
hun mobieltje op terwijl ze met Enter in gesprek zijn. Het zijn in wezen allemaal
sportjournalisten die niets liever doen dan rijtjes en schema's maken, en altijd willen
ze een ‘winnaar’ aanwijzen. Is Enter misschien nooit als winnaar uit de bus gekomen?
Zonder een spoor van documentatie of zelfs maar argumentatie worden journalisten
afgeschilderd als nietlezers, en even verderop weer als lezers van ‘voornamelijk dat
wat binnen de landsgrenzen wordt gepubliceerd’. Dat klinkt als het antwoord van
Stalin, nadat een afgevaardigde van het Rode Kruis hem had gevraagd of de politieke
gevangenen wel goed verzorgd werden in Rusland. ‘We hebben geen politieke
gevangen en bovendien worden ze goed verzorgd.’ Als Enter dan eindelijk een
concrete kwestie aansnijdt, dan blijkt hij de rancuneuze collega te zijn die anderen
hun succes niet gunt. Want plotseling blijken er wel journalisten te bestaan die
enthousiast over literatuur kunnen schrijven. Niet over Enter maar over een auteur
die duizenden pagina's schrijft waarin minder te beleven valt dan in één enkele zin
van Proust. ‘Een journalist koestert een diepe verachting voor de auteur die hij
bespreekt of tegenover zich heeft.’ Behalve dus als die auteur A.F.Th. van der Heijden
(een ‘slag’ voor Van der Heijden dat Enter hem wel bedoelt maar niet noemt). Lees
geen literaire bijlagen in kranten of tijdschriften, adviseert Enter, en ‘zorg dat er dag
en nacht een geladen dubbelloops achter de voordeur staat’. Met een dubbelloops
zal wel een dubbelloops geweer bedoeld worden.
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Jeroen Vullings
Heeft de schrijver Geerten Meijsing ‘het’ nu wel of niet gedaan met Vera
Vingerhoeds? Dat lijkt geen vraag ter beantwoording door de literaire kritiek, maar
niettemin heeft de ‘dichter en publicist’ Onno-Sven Tromp in een opstel van maar
liefst zes pagina's, vorig jaar afgedrukt in het januari/februari-nummer van Literatuur,
zich met merkbare wellust gebogen over deze heikele kwestie. Tromp stelt de
jazzsaxofoniste Vera Vingerhoeds gelijk aan Meijsings personage Laura Lauweren,
zoals hij ook al niet moeilijk doet over de mogelijke discrepantie tussen de auteur
en diens alter ego - Meijsing ís in zijn opvatting Erik Provenier. Vervolgens is het
tijd voor enige bewijsvoering: die allitererende namen natuurlijk; Petrarca bezong
ook een Laura; en het sluitstuk: ‘Vingerhoeds had eveneens een wijde bos haar.’
Tromp zit niet op een verkeerd spoor. Het is geen groot nieuws dat Meijsing en
Vingerhoeds elkaar kennen. Niet voor niets heeft Meijsing Veranderlijk en wisselvallig
en Altijd de vrouw aan haar opgedragen. Maar om het personage Laura nu direct op
te voeren als ‘muze’ en ‘onbereikbare vrouw’ gaat te ver. ‘Begeerde vrouw’ lijkt mij
een betere aanduiding, want van die gevoelens maakt Provenier bepaald geen geheim.
Dat Meijsing Provenier niks laat zeggen over het consumeren van die passie, dat het
meestal blijft bij een kus en het opspringen van het hart als ze elkaar weer treffen,
en dat roman na roman, hoeft volgens mij niet noodlottig te wijzen op een
onbereikbare liefde. Dat Provenier niet met Laura voor de ogen van de lezers naar
bed gaat in Veranderlijk en wisselvallig zal bij een bewust construerende auteur als
Meijsing een reden hebben. Door juist dát gegeven achterwege te laten, slaagt hij
erin die voortdurende suggestie van broze verliefdheid scherp te houden. En in het
verhaal ‘Verliefd in Versilia’, gepubliceerd in de twee jaar geleden verschenen bundel
Stucwerk, een overduidelijk Laura-verhaal, al wordt zij niet bij name genoemd, voert
de schrijver ‘privéredenen’ op om het gebrek aan al te intieme informatie te
rechtvaardigen. Ook hier zie ik geen bewijs in dat Laura onbereikbaar was. Die vrouw
had een vriend in Nederland, die misschien van niks mocht weten. Provenier was
‘gebonden’ toen hij Laura ontmoette. Die discretie lijkt mij maar al te menselijk, niet
per se de uiting van een geprangd romantisch gemoed.
Hoe het in werkelijkheid zat tussen Meijsing en Vingerhoeds weet ik niet en hoef
ik ook zo nodig niet te weten, maar het komt mij voor dat de auteur met plezier
gebruik maakt van de gezellige speelruimte tussen werkelijkheid en verbeelding die
je hebt als je autobiografische fictie schrijft. Niks treurigs aan.
Tromp ziet dat anders. Eerst komt hij met schokkend nieuws op de proppen:
Vingerhoeds blijkt speciaal voor haar gesigneerde Meijsing-titels naar de firma De
Slegte te hebben gebracht. Hij concludeert direct: ‘Het is de vraag of Vera
Vingerhoeds gecharmeerd is van Meijsings avances en van zijn boeken.’ Tja, dat
kan, maar misschien had ze gewoon geldproblemen. Tromp galoppeert verder, in
steeds kwetsender bewoordingen: ‘Het lijkt er dus op dat Vera Vingerhoeds zich
gedraagt zoals een onbereikbare vrouw en muze zich hoort te gedragen. Een muze
dient haar bewonderaar genadeloos af te wijzen en hem bij elke toenaderingspoging
zonder mededogen van zich af te trappen. (...) Zolang Meijsing door zijn muze wordt
aangetrokken, maar zij voor hem ook volkomen onbereikbaar is, zal hij zich
voortdurend voor haar blijven uitsloven.’
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Zou het? Ik kan daar een nieuw citaat tegenover stellen, uit Meijsings laatste roman
Malocchio, als Laura op de boot naar Portovenere in Proveniers oor fluistert: ‘We
hebben helemaal niet opgepast. Als een van ons aids heeft, plegen we gewoon samen
zelfmoord.’
Exit onbereikbare vrouw. Verderop schrijft Meijsing ook nog: ‘Laura was geen
Muze of godin, ze was gewoon een Sim.’ Met die laatste naam verwijst hij naar een
populair computerspel waarin de speler de diverse personages kan toerusten met
eigenschappen van bestaande kennissen, familieleden of vrienden. Zodat hij een spel
kan spelen met de werkelijkheid, een hypothetisch universum kan creëren waarin
andere levenswegen mogelijk zijn dan de reeds gevolgde. Laura is niet meer dan een
experiment, iemand op wie je ideeën en verlangens projecteert, een zetstuk.
De vraag is waarom Meijsing nu het doek voor de sponde heeft weggetrokken.
Wraak voor de verpatste exemplaren? In Malocchio staat: ‘Je moet als romanschrijver
beloften schenden, en bovendien zijn eden van liefde in water geschreven.’ Reageert
hij op Tromps dolle speculaties? Of verscherpt hij door de mistsluier te verwijderen
rond Laura het zicht op het eigenlijke onderwerp in Malocchio: de relatie tussen
vader en dochter, tussen Erik Provenier en zijn Chiara? Dat zou dan wederom een
kwestie van techniek zijn. In die laatste mogelijkheid geloof ik het liefst.
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