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[1997/1]
Voorwoord
Met deze aflevering begint jaargang 2 van Nederlandse letterkunde. Dit tijdschrift
is ‘bedoeld als een podium voor de vakbeoefening in al haar vormen en facetten’ en
wil ‘het volledige spectrum van de Nederlandstalige letterkunde van middeleeuwen
tot heden [bieden]’. Zo stond het vorig jaar in ons ‘Ten geleide’ bij aflevering 1. In
hoeverre zijn die voornemens gerealiseerd?
Er is een goed begin gemaakt, meent de redactie. Allereerst leiden we dit af uit uw
belangstelling: er zijn inmiddels ettelijke honderden abonnees, wat ook de uitgever
tot tevredenheid stemt. In de tweede plaats valt uit de hoeveelheid kopij-inzendingen
op te maken dat beoefenaren van het vak hun weg naar het tijdschrift steeds meer
weten te vinden. Tenslotte constateren we, terugkijkend op de eerste jaargang
(waarvan u het inhoudsoverzicht bij deze aflevering aantreft), dat inderdaad de
beoogde veelzijdigheid en variatie van het vakgebied in zijn totaliteit naar voren
gekomen zijn.
Dit alles heeft de redactie tot verdere initiatieven aangemoedigd. Daarbij weten we
ons versterkt door een nieuw redactielid: Paul Wackers (Katholieke Universiteit
Nijmegen).
Het eerste resultaat van onze plannen vindt u in deze aflevering: de nieuwe rubriek
Grensverkeer. In deze rubriek zal steeds een vakgenoot of een lid van de redactie
een studie onder de aandacht brengen die zijns of haars inziens voorbeeldig, bijzonder
of inspirerend is. Het gaat hierbij om binnen- en buitenlandse boeken die buiten de
recensierubriek vallen omdat ze uit een ander vakgebied komen ofwel omdat ze al
wat ouder zijn. Ons tweede voornemen betreft het introduceren van bepaalde thema's,
zo mogelijk één per jaargang. Voor dit jaar staat het thema ‘Vrouwen en de canon’
op het programma; aflevering 3 zal hieraan gewijd zijn.
Vanzelfsprekend zullen er ook nieuwe bijdragen verschijnen in de vier rubrieken
waarmee u inmiddels vertrouwd bent: Artikelen, Stand van zaken, Kortaf en Periodiek.
Wat de beide eerste rubrieken betreft: graag zien we opnieuw uw bijdragen tegemoet!
De redactie
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‘De kuise plooien van haar witte gewaad’
Metaforen in het fin-de-siècle-proza1
M.G. Kemperink
1 Verhalend proza en fin de siècle
De beschrijving van het eindnegentiende-eeuwse verhalende proza is een
historiografisch probleem dat de laatste vijftien jaar binnen de neerlandistiek telkens
weer van verschillende kanten aan de orde is gesteld. Kort gezegd kwam deze kwestie
tot nu toe op het volgende neer: hoe beschrijven we de op het eerste gezicht tamelijk
heterogene groep teksten die er van het fin-de-siècle-proza overblijft, nadat het
naturalistische werk als een aparte literairhistorische stroming is geïdentificeerd?2
Mogelijke oplossingen werden vooral gezocht in het postuleren van ‘-ismen’ die
dan weer ten opzichte van elkaar moesten worden afgegrensd. Zo is inmiddels een
hele rij de revue gepasseerd: symbolisme, Jugendstil, sensitivisme, neo-romantiek,
estheticisme.3 Een andere mogelijkheid werd gezocht in het signaleren van
zogenaamde bindende onderstromen, die zich door de verschillende ‘-ismen’ heen
zouden bewegen. Ik noem in dit verband het door Goedegebuure ingevulde
decadentisme.4 Een combinatie van beide oplossingen laat het proefschrift van Bel,
Nederlandse literatuur in het fin de siècle, zien. Zij presenteerde daarin een serie
nogal ingewikkelde combinatiesets van subgenres, stromingen en bewegingen.5
Aan al deze voorstellen - en de auteurs zijn zich dat zelf vaak ook wel bewust kleven op z'n minst twee nadelen. In de eerste plaats blijkt het in de praktijk niet
goed mogelijk om de teksten op grond van hun formele en inhoudelijke eigenschappen
op een bevredigende manier van elkaar af te grenzen en zo in de respectievelijke
categorieën onder te brengen. In de tweede plaats werkt zo'n beschrijving
versplintering van de periode van het fin de siècle in de hand. Cultuurhistorisch
gesproken is er, ook internationaal gezien, juist alle reden om dit tijdvak als een
samenhangend geheel te beschouwen.6
Voor de Nederlandse situatie is een versplinterend beschrijvingsmodel nog eens
extra onwenselijk aangezien de daarin gepostuleerde ‘-ismen’ hier tegelijkertijd
optreden en niet zelden ook nog eens binnen het oeuvre van één en dezelfde auteur.
Zo zouden we bijvoorbeeld van Louis Couperus, aan de hand van de ‘-ismen’-waaier
historiografisch het volgende beeld krijgen: in 1890 verschijnt van hem een
naturalistische roman, Noodlot, in 1892 een sensitivistische novelle Extase, in 1898
een symbolistisch sprookje Psyche, in de jaren 1901-1903 een naturalistische
romancyclus De boeken der kleine zielen en te zelfder tijd nog een spiritistisch
verhaal: Over lichtende drempels. De samenhang die er nog tussen deze werken zou
kunnen bestaan, raakt op deze manier ver buiten beeld.
Ik zou daarom alle ‘-isme’-problemen even willen laten voor wat ze zijn en eens
kijken hoe ver er valt te komen langs een andere weg, dat wil zeggen door nu eens
in de eerste plaats te letten op wat de verhalen en romans van het fin de siècle bindt,
in plaats van op wat hen scheidt.
Onder ‘fin de siècle’ versta ik voor de Nederlandse situatie de periode die loopt
van 1890 tot 1910. De prozaproductie uit dit tijdvak laat verschillen typen teksten
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zien: realistische verhalen en verhalen met een sprookjesachtig, fantastisch, vaag
historisch, gestileerd - of hoe men het maar noemen wil - karakter. Wanneer we met
een op samenhang gerichte blik naar deze verzameling teksten kijken, dan laten zich
ineens nieuwe beschrijvingsmogelijkheden ontdekken. De onderlinge overeenkomsten
tussen de boeken blijkt namelijk verrassend groot, zowel thematisch, compositorisch
als stilistisch. Te denken valt aan: hardnekkig terugkerende thema's als de
ontoereikendheid van het aardse bestaan, de strijd tussen ziel en zinnen, de controverse
natuur versus cultuur; vaste typen personages (de femme fragile, de femme fatale,
de sanguïnische zinnelijke man); een vast overeenkomstig arsenaal aan symboliek
en metaforiek; het gebruik van de zogenaamde écriture artiste.
Ter verduidelijking geef ik uit de losse pols een voorbeeld. Louis Couperus'
naturalistische roman Langs lijnen van geleidelijkheid (uit 1900) en zijn sprookje
Psyche (uit 1898) vertellen in feite hetzelfde verhaal. En dat niet alleen, ze doen dit
voor een goed deel ook op dezelfde wijze. Thematisch laten de twee verhalen zien
dat de mens ten prooi is aan een pijnlijke worsteling tussen ziel en zinnen. Die strijd
krijgt in beide boeken concreet gestalte in de hogere zielsliefde versus de lagere
lichamelijke liefde. De uit de theosofie stammende gedachte van een streven naar
vervolmaking in en na het aardse leven ondersteunt steeds dit centrale thema.7
Overeenkomstige symbolen in beide verhalen zijn: de kleuren ‘rood’, ‘wit’ en ‘goud’
en de tocht naar omhoog en naar omlaag. Compositorisch laat de constellatie van de
drie hoofdpersonages in beide boeken eenzelfde structuur zien. Psyche en Cornélie
worden verscheurd door hun zinnelijke liefde voor de sater, respectievelijk Brox en
hun zielsliefde voor Eros, respectievelijk Duco. Beiden verliezen in hun aardse leven
de strijd tegen de zinnelijkheid. Beiden vertonen trekken van de zogenaamde femme
fragile, en beiden hebben als tegenspelers prototypen van het zogenaamde
sanguïnische temperament. Stilistisch wordt zowel in Langs lijnen van geleidelijkheid
als in Psyche gebruik gemaakt van écriture artiste.
Nu is een dergelijke overeenkomst natuurlijk niet heel erg verwonderlijk in het
geval van twee teksten van dezelfde auteur. Maar vergelijkbare overeenkomsten
laten zich ook ontdekken tussen verhalen van verschillende hand. Ik noem
bijvoorbeeld Herman Heijermans' naturalistische roman Trinette (uit 1893) en Henri
Borels meer fantastisch gekleurde werk Leliënstad (uit 1903). In beide romans staat
thematisch gezien de afkeer van het kapitalisme centraal, in beide zit het duo van de
femme fragile en haar sanguïnische mannelijke tegenspeler en in beide écriture
artiste.
In dit artikel zou ik de vruchtbaarheid van een aanpak waarbij het geheel van het
fin-de-siècle-proza in ogenschouw genomen wordt, willen bepleiten aan de hand van
één - stilistisch - aspect, te weten het gebruik van de metafoor.
Methodisch sluit dit onderzoek aan bij dat van Maarten van Buuren naar de
metaforiek in Zola's Rougon-Macquart-cyclus.8 Evenals Van Buuren vat ik het begrip
metafoor ruim op. Ik beperk mij dus niet alleen tot de metaforen in engere zin, waarbij
het beeld de plaats van het verbeelde heeft ingenomen, maar beschouw ook
vergelijkingen (al dan niet in verkorte vorm) als metaforen. Formuleringen als: ‘zooals
een vrome geloovige in een tempel treedt liep hij langzaam het Bosch in’; ‘een
grimmige, kolossale reus, kwam hij naast haar staan; ‘de zoete muziek van haar stem’
doen allemaal mee. En hetzelfde geldt voor personificaties, zoals: ‘de boomen stonden
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ernstig en stil, en luisterden’ en voor samenstellingen die een vergelijking in een
notedop bevatten, ‘droome-rein’ bijvoorbeeld.9
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Zogenaamde dode metaforen die sterk gelexicaliseerd zijn en in het spraakgebruik
niet meer als beeldspraak worden ervaren, zoals ‘doodstil’, ‘kattig’, ‘zuurpruim’,
‘snijdende wind’ en dergelijke, heb ik niet als metaforen aangemerkt.10 Nu blijft dat
uiteraard altijd een kwestie van interpretatie. De grens tussen een dode metafoor en
een veelgebruikte metafoor (cliché) is niet altijd scherp te trekken. Een metafoor kan
in meer of in mindere mate gelexicaliseerd zijn en ook kunnen eens zeer sterk
gelexicaliseerde metaforen weer gedelexicaliseerd worden en opnieuw als ‘levende’
metaforen gaan werken.11
Dode metaforen kunnen ook door de context waarbinnen ze staan worden
gedelexicaliseerd. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer ze omringd worden door
‘levende’ metaforen die in eenzelfde betekenisveld liggen. Zo wordt in Leliënstad
van Henri Borel een menigte mensen vergeleken met ‘honden’, met ‘vee’ en met
‘muggen’. In die context gebruikt Borel de formulering: ‘beestachtig enthousiasme’.
Door de omgeving waarin hij staat wordt ‘beestachtig’ als metafoor weer actief.12
Hetzelfde gebeurt wanneer er sprake is van een metonymische relatie tussen zo'n
sterk gelexicaliseerde metafoor en de letterlijke context. Zo correspondeert in Psyche
van Louis Couperus de ‘scherpe blik’ van Emeralda met haar letterlijke scherpte op
dat moment. De wielen van haar zegewagen ‘snijden’ de mensenmassa concreet tot
moes.13 In die omgeving gaat ‘scherp’ weer actief als metafoor werken. Dergelijke
gevallen van gedelexicaliseerde metaforen heb ik wel in mijn inventaris van de
metaforen opgenomen, evenals cliché's, gezegden en spreekwoorden.
Het verschijnsel van delexicalisering laat al zien dat zowel de onderlinge
verhouding van de metaforen tot elkaar (de paradigmatische relaties) als hun relatie
tot de letterlijke context waarin ze staan (de syntagmatische relaties) directe invloed
uitoefenen op hun functie.14
Zo kunnen metaforen niet alleen individueel werken, maar ook nog eens als lid
van een grotere groep. Dit gebeurt wanneer ze deel uitmaken van één en hetzelfde
paradigma, dat wil zeggen van een groep metaforen die tot eenzelfde isotopie
behoren.15 Ik geef een voorbeeld. In Leliënstad van Henri Borel komt de volgende
beschrijving voor van de stad als monster:
Een siniester ruischen, vol verwarde, rustelooze geruchten, beefde óp van
de groote stad, en het was als het zware, moeilijke ademhalen van een
rochelend monster, dat daar lag, log en massaal, met zijn tallooze vurige
bloed-oogen, onder den grijzen, duisteren hemel. (2)
‘Ademhalen’, ‘rochelend’, ‘monster’, ‘log’ en ‘bloed-oogen’ zijn allemaal beelden
die horen bij de monster-metafoor: ze maken deel uit van één en hetzelfde paradigma.
Daarbij is het in principe mogelijk dat zo'n paradigma op zich weer onderdeel vormt
van een ander een ander, ruimer geformuleerd, paradigma. Zo maakt de
monstermetafoor in Borels roman op zich weer deel uit van het paradigma van de
hel. Dit infernale paradigma met metaforen als ‘zuchten’, ‘steenen’, ‘monsters’,
‘duivels’, ‘vuur’, ‘demonen’, ‘pandemonium’ vinden we op verschillende plaatsen
in de roman terug.16 Het heeft zijn tegenhanger in een ander zo mogelijk nog breder
uitgewerkt paradigma in het boek, namelijk dat van de hemel, met metaforen als:
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‘aureool’, ‘bidden’, ‘engel’, ‘heilig’, ‘Maagd’, en dergelijke.17 Deze twee paradigma's
strekken zich over de hele roman uit en staan met elkaar in oppositie.
Het is in principe mogelijk dat paradigma's zich niet beperken tot één roman, maar
zich in een hele groep werken laten zien, bijvoorbeeld in het oeuvre van één auteur
- zoals Van Buuren heeft laten zien in het geval van Zola's Rougon-Macquart-
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cyclus - of in verschillende werken van verwante auteurs. Een vraag hier is dan ook
in hoeverre we in het proza van het fin de siècle dergelijke overeenkomstige
paradigma's aantreffen. Een andere vraag is hoe deze paradigma's zich verhouden
tot de letterlijke context in de romans. Ook in dit verband is weer van belang in
hoeverre deze syntagmatische relaties specifiek genoemd kunnen worden voor de
periode van het fin de siècle. Op beide kwesties wil ik in het vervolg ingaan.
Ik baseer mij daarbij op een twaalftal teksten van een aantal
eindnegentiende-eeuwse auteurs - Borel, Couperus, Van Eeden, Emants en
Heijermans. Het gaat hier om teksten die tot dusver tot verschillende ‘-ismen’
gerekend werden. (Zie de bibliografie onderaan dit artikel.) Al is dit corpus romans
en verhalen uiteraard voor uitbreiding vatbaar, het is naar mijn mening representatief
genoeg, om als basis voor een onderzoek naar het gebruik van de metafoor te kunnen
dienen: het laat een zekere spreiding zien, zowel in het aantal vertegenwoordigde
auteurs als in de aanwezige subgenres (roman, novelle, fantastisch verhaal, realistisch
verhaal) en het levert een een aanzienlijk databestand van ca. 3500 metaforen.18

2 De lelie en de orchidee. Dualisme
Kijken we naar de dichtheid van de metaforiek in het corpus teksten, dan vinden we
sterke schommelingen. De frequentie varieert van één metafoor op de 606 woorden
(in Langs lijnen van geleidelijkheid) tot één op de 59 woorden (in Johannes Viator).
Het zou kunnen dat het genre in dit opzicht een rol speelt. De categorie fantastische
romans laat over het geheel genomen in elk geval een grotere dichtheid aan metaforiek
zien dan de realistische. Couperus' Noodlot is in dat opzicht dan een uitzondering;
daarin blijkt vergelijkenderwijs opvallend veel metaforiek te zitten. In het
onderstaande lijstje is steeds per boek de verhouding tussen de hoeveelheid metaforen
en de hoeveelheid woorden aangegeven.
- Louis Couperus, Langs lijnen van geleidelijkheid: 1 metafoor op 606 woorden
- Marcellus Emants, Waan: 1 metafoor op 453 woorden
- Frederik van Eeden, Van de koele meren des doods. 1 metafoor op 420 woorden
- Henri Borel, Trinette: 1 metafoor op 401 woorden
- Henri Borel, Het jongetje: 1 metafoor op 340 woorden
- Henri Borel, De stille stad: 1 metafoor op 323 woorden
- Louis Couperus, Majesteit: 1 metafoor op 208 woorden
- Louis Couperus, Noodlot: 1 metafoor op 124 woorden
- Henri Borel, Leliënstad: 1 metafoor op 112 woorden
- Louis Couperus, Psyche: 1 metafoor op 102 woorden
- Louis Couperus, Fidessa: 1 metafoor op 86 woorden
- Frederik van Eeden, Johannes Viator: 1 metafoor op 59 woorden
Zelden gaat het om cliché's of vaste zegswijzen. Courante uitdrukkingen als ‘een
opgejaagd hert’ en ‘glijden als een aal’ zijn verre in de minderheid.19 In de meeste
gevallen zijn het wat minder algemeen gangbare beelden of variaties daarop en soms
ook opvallend originele metaforen. Zo is bij Borel een danseres ‘een schuimvlok’,
‘een vluchtige wolk’, ‘een veren vlinder’ en het casino ‘een zachte tempel van “blanc
de chine”’; bij Couperus de zee ‘gesmolten turkoois’ en het bloed van vorstelijke
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personages ‘goud’ in plaats van blauw; en bij Emants heet een rossige avondlucht
‘koortsrood’ en een vale middaghemel ‘een olievlek’.20 Het visuele element speelt
in metaforen een opvallend grote rol. Het punt van overeenkomst tussen beeld en
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object is meestal iets geziens. Zelden treffen we beeldspraak aan die het van de
abstracte redenering moet hebben. Het volgende logisch uitgewerkte beeld van ‘kapel’
voor ziel in Leliënstad van Borel valt in dat opzicht dan ook wat uit de toon met de
rest van zijn beeldspraak:
Het werd vredig in Paulus' ziel als in een kalme kapel, als het mis-mirakel
staat te gebeuren en dra wordt de heilige hostie geheven boven de hoofden
der biddend-gebogen schare. (82)
Herhaaldelijk krijgen de metaforen gestalte door middel van neologismen,
bijvoorbeeld in woorden als: ‘karbonkelen’, ‘heldiepte’, ‘sfinxelach’, ‘slangenlijn’,
‘vuurbegeerten’, ‘vlinderteerte’, ‘vleermuis-stilte’.21 Op die manier kunnen ook meer
algemeen gangbare metaforen een nieuw jasje krijgen, zoals in: ‘lelieë wangen’,
‘sneeuwen blankheid’, ‘opfluweelen’, ‘huizenwoud’, ‘slanglenig’.22
Het overgrote deel van alle beeldspraak in de verhalen is afkomstig van de
vertelinstantie, niet van de personages.23 Ook daar waar het gaat om gedachteweergave
(focalisatie) van de personages is het de vertellerinstantie die vertelt. Heel soms
wordt dat zelfs expliciet gemeld, zoals in de volgende passage uit Langs lijnen van
geleidelijkheid, waarin de hoofdfiguur Cornélie nadenkt over haar leven:
Zij had steeds de takt bezeten van een oude japon een schijnbaar nieuw
toilet te arrangeeren, een hoed van verleden jaar te herscheppen tot een
nieuwerwetschen hoed, en zoo had zij ook gedaan met haar verstrooid en
ellendig leven, verwaaid en gebroken; zij had bij elkaâr gezocht, als met
een zuinigheid, wat nog over was en nog goed, en van die overblijfselen
had zij zich een nieuw bestaan gemaakt. [...] Dat alles ging als wolkjes
vaag door haar heen, niet met het concieze van woorden, maar met de
nevels van moê gedroom. (14-15)
In de meeste gevallen hebben we te maken met een dergelijk schemerig tussengebied
waarin, zoals inherent is aan de erlebte Rede, persoons- en vertellertekst met elkaar
interfereren. Daar waar de metaforiek onmiskenbaar van de kant van de personages
komt - zoals in de dialoog - spoort deze volkomen met die van de vertelinstantie. Zo
echoën in Psyche de personages regelmatig de metaforen van de vertelinstantie. De
volgende twee tekstfragmenten lijken dan ook als twee druppels water op elkaar,
met dit verschil dat het eerste (in de directe rede) door Psyche wordt gezegd en het
tweede (in de erlebte Rede) door de vertelinstantie wordt verteld:
I. Chimera, Chimera, wat is dat voor een land? Wat is dat voor een prachtig
land?? De goudene zee schuimt borduursel van parelen aan tegen de oever
van schilferend parelmoêr; de palmen waaien hun kronen op een rythme
van luchtmuziek, en de bananen, blauw, in den ether, roze, verglimmen
tot alles er licht is...! (30)
II. Daar doemden in de lucht de purperen zanden aan goudene zee, met
parelborduursel van schuim; de azuren bananen, die wuifden haar kronen
in teêrrozen ether... (37).
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Op deze manier sluiten de metaforen die afkomstig zijn van de personages, naadloos
aan bij die van de vertelinstantie.
Wanneer we het corpus in z'n totaliteit bekijken, laten de metaforen sterke
onderlinge overeenkomsten zien, zowel in paradigmatisch als in syntagmatisch
opzicht. Opvallend is allereerst de dualistische verhouding waarin veel van de
metaforen en paradigma's zich tot elkaar verhouden.
Ter illustratie verwijs ik naar het bijgaande schema. Daarin zijn uiteraard niet alle
in de teksten voorkomende metaforen opgenomen. Opgenomen zijn die metafo-
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Schema
Positieve connotatie

Negatieve connotatie

FAUNA:

FAUNA:

vogel, duif, zwaan, zeemeeuw, leeuwerik, dier/beest, ongedierte, pad, spin,
arend, kapel, vlinder, paard, lam, hert, ree vleermuis, slang, roofdier, kat, panter,
tijger, hond, bulldog
FLORA:

FLORA:

bloem, bloesem, (thee-)roos, lelie,
madelief, azalea, sering, viool, boom,
woud

roos [rode], kasplant, orchidee,
woekerplant, giftplant, doorn

KIND:

KIND:

kind

kind

KLEUREN:

KLEUREN:

WIT:

ZWART:

wit, blank, zilver, parel, diamant, opaal, zwart, donker, inkt, pek, git, roet, grauw,
ivoor, kristal, marmer, ster
lood, ijzer, brons
GEEL:

ROOD:

geel/goud, aureool, topaas, krokos, licht, rood, robijn, koraal, purper, violet
glans, zon
BLAUW:
blauw, turkoois, saffier
GROEN:

GROEN:

groen, smaragd

groen, smaragd, zwavel

DE VIER ELEMENTEN:

DE VIER ELEMENTEN:

WATER:

WATER:

water, meer, zee, sneeuw, ijs

zee

VUUR:

VUUR:

vuur

vuur

LUCHT:

LUCHT:

wolk (lichte), hemel

wolk (donkere)
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AARDE:
modder/slijk
CHRISTENDOM:

CHRISTENDOM:

ziel, engel, serafijn, kathedraal, hemel, duivel, duivelin, demon, gevallen engel,
kapel, doop, gebed, ritueel, zegen,
hel, monster, pandemonium
priester, hooglied, hostie, heilige, maagd,
madonna, martelares, kruis, halo
KLASSIEKE OUDHEID:

KLASSIEKE OUDHEID:

tempel, godin

orakel, Medusa, sfinx

SPROOKJE:

SPROOKJE:

sprookje, elf, fee, ridder

heks, reus, spook

TASTZIN:

TASTZIN:

koud

warm

NIVEAU:

NIVEAU:

hoog, berg

laag, afground
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ren die bijdragen tot de zo sterk in de metaforiek aanwezige dualistische ordening.
Dit dualisme heeft een metafysische oriëntie. Het gaat om het goede, hogere ten
opzichte van het kwade, lagere. Een passage uit Borels Leliënstad bij wijze van
voorbeeld:
[...], het Kwade zegevierde, en het Beest was overwinnaar, het zou het
blanke, bloode offerlam nemen in zijn vinnige klauwen en drinken van
haar melk en bloed. (172)
Elke tekst van het corpus blijkt deel te hebben aan dit door de metaforen
geconstitueerde dualisme. Dat wil uiteraard niet zeggen dat álle in het schema
opgenomen metaforen ook daadwerkelijk in álle teksten voorkomen.
Voor de overzichtelijkheid zijn de metaforen in het schema steeds zoveel mogelijk
per categorie geordend (flora, fauna etc.), maar het spreekt vanzelf, dat sommige tot
twee of zelfs tot drie categorieën tegelijk gerekend kunnen worden. ‘IJs’ en ‘sneeuw’
bijvoorbeeld behoren tot ‘de vier elementen’, maar ook tot de ‘kleuren’. Zowel het
betekenisaspect ‘water’ als ‘wit’ dragen bij tot hun metaforische betekenis van
zuiverheid. Iets vergelijkbaars geldt voor de metafoor ‘vogel’. Zijn hemelse omgeving
(het is een vliegend dier), maar ook het feit dat hij zingt (muziek maakt) dragen beide
bij tot zijn positieve metaforische lading.
Verder laat het schema een ordening zien in links en rechts. In de linkerkolom
bevinden zich de metaforen die blijkens de context een (moreel) positieve connotatie
hebben, in de rechterkolom metaforen die een (moreel) negatieve connotatie krijgen.
De metaforen die zowel een positieve als een negatieve connotatie kunnen krijgen
komen dus in beide kolommen voor; ze zijn in het schema vet gedrukt.
Ik ga de verschillende categorieën nu wat meer in detail langs.
Eerst de fauna. Die krijgt vaak een opvallend negatieve connotatie, meer dan de
flora. Als een belangrijke grond hiervoor zou de gedachte kunnen gelden, dat dieren
actief zijn, planten en bloemen passief. Het kwade, zoals moordlust en seksuele drift,
lijkt daardoor in het planten- en bloemenrijk een ondergeschikte rol te spelen. Voor
wat betreft de diermetaforen is verder de kwalifikatie ‘hoog’ versus ‘laag’ van belang.
Vogels en vlinders, voor wie de hemel het natuurlijke milieu vormt, worden in
positieve zin ingezet; kruipende dieren zoals spinnen en padden krijgen een negatieve
rol toebedeeld, evenals het nachtdier de vleermuis. Daarnaast speelt de traditionele
waardering van dieren, gegeven hun specifieke aard of de bijbelse connotatie waaruit
ze stammen, een rol. Negatief zijn dan ook: ongedierte (de naam zegt het al), de
panter en de tijger (het zijn roofdieren), de spin en de slang. Wellicht speelt in deze
negatieve interpretatie het exotische karakter van sommige dieren zoals van de panter
en de tijger ook nog een rol.24 Positief gewaardeerd worden: het lam, het hert, de ree
en de duif. De witte kleur van sommige dieren (van de zwaan en het lam) tegenover
de zwarte van andere (van de vleermuis, de panter en de kat) versterkt nog hun polaire
metaforische waarde.
Naast moreel negatieve connotaties in ethische zin, kunnen diermetaforen ook de
betekenis hebben van machteloosheid en weerloosheid. De negentiende-eeuwse
deterministische visie op de mens als een willoos slachtoffer van omstandigheden
buiten hem om, krijgt met behulp van deze diermetaforen (‘vee’, ‘hond’, ‘mug’,
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‘vlieg’, ‘mier’ en dergelijke) gestalte. Zo bijvoorbeeld in Langs lijnen van
geleidelijkheid:
Zij [Cornélie] voelde zich [...] als een mier, een insect, lam getrapt, half
verpletterd, tussen de immense koepelingen van Rome, die zij buiten zich
ried. (15-16).
En in Trinette laat Heijermans één van de vrouwelijke personages zeggen:
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‘Brussel is een lamp, kind... De vlinders vliegen d'r heen... raken de
vleugels kwijt... worden dan uit meêlij doodgetrapt...’ (32)
De loop van de roman zal haar in het gelijk stellen.
Wat betreft de fauna. Bloemen krijgen over het algemeen een positieve connotatie.
Ze worden bij voorkeur ingezet voor vrouwelijke figuren. Zo heet bijvoorbeeld in
Johannes Viator een tere vrouwegestalte:
zoo schuchter, frèle, en fijnverlegen, als gele thee-rozen en bleek-lila
seringen, bij elkaar, en de geuren daarvan, in mengeling. (364)
Net als bij de dieren, speelt ook de kleur weer een rol: de witte lelie, het witte
madeliefje, de zachtgele theeroos en het blauwe viooltje worden verbonden met de
noties van reinheid en zuiverheid, de rode roos daarentegen met de zinnelijkheid.
Verweven daarmee is de traditionele betekenis die er aan sommige bloemen gehecht
wordt. Ik denk dan in de eerste plaats aan de lelie en de roos die van oudsher staan
voor respectievelijk zuiverheid en schoonheid.25 Zonder meer afgewezen worden de
orchidee en kasplanten in het algemeen. Dit laatste spoort met de in de romans
aanwezige thematiek van het natuurlijke tegenover het onnatuurlijk, kunstmatige. In
verband met de orchidee is misschien ook de verwerping van het exotische als zodanig
in het geding, die ook bij de diermetaforiek verondersteld zou kunnen worden. Een
ondubbelzinnig negatieve waardering krijgen, om begrijpelijke redenen, de
woekerplant, de giftplant en de doorn.
Ook de dode natuur leent zich voor een dualistische interpretatie. Positief geladen
zijn ‘hemel’, ‘water’, ‘sneeuw’, ‘ijs’, ‘licht’ en de edele metalen (‘goud’ en ‘zilver’).
Bijvoorbeeld: ‘blijschapslicht’, een stem ‘lavend als water’, ‘zilveren blijdschap’.
Negatief geladen zijn ‘bliksem’, ‘slijk’, ‘modder’ en de onedele metalen (‘ijzer’,
‘brons’, ‘lood’), zoals in: ‘metaal egoïsme’, ‘bloedmodder’, ‘loden dag’, ‘ijzeren
stappen’.26
De natuur, de dode en de levende, heeft blijkbaar twee kanten: een goede en een
kwade. Die tweekantigheid wordt heel direct zichtbaar in die metaforen die voor
beide polen worden ingezet: ‘zee’, ‘vuur’, ‘wolk’. Zo wordt de zee verbonden met
noties als kalme oneindigheid, maar ook met die van verslindende woestheid. In Van
de koele meren des doods is de door zijn gevaarlijke hartstocht gedreven Risaart:
[...] een zwemmer in zee [meegesleept] door de trekking van 't afgaand
tij. (162)
In Borels Het jongetje daarentegen staat de zee juist voor het zuivere, reine:
Het was natuurlijk en groot van waarheid, absoluut zonder iets slechts, als
de zee, en de wouden, en de bergen. (12)
Evenzo heeft ‘vuur’ het betekenisaspect van zuiverend, maar ook van verzengend
en kan ‘wolk’ geassiocieerd worden met het lichte en lieflijke, maar ook met het
donkere en dreigende. In Van Eedens Johannes Viator staan ze alledrie op een rij,
met een positieve duiding: ‘Een vuurberg van geluk, een wolk van geluk, een wijde
zee van geluk’. Maar daarnaast worden in hetzelfde boek de gevaarlijke zinnelijke
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verlangens aangeduid als ‘vuurbegeerten’ en heet de herinnering aan vroegere erotiek
‘een donkergrauwe wolk’.27
Bijzonder veelzeggend is het zeer frequente gebruik - 65 maal in het totale corpus
- van de metafoor ‘kind’ voor een vrouwelijk personage. Aan het kind, als toppunt
van natuurlijkheid, zitten namelijk heel sterk die goede en die slechte kant. Het is
enerzijds onschuldig en onbedorven, maar anderzijds ook onverstandig,
onverantwoordelijk en grillig. Alleen al het gebruik van het beeld ‘kind’ laat zien,
dat de vrouw blijkbaar die twee positieve en negatieve natuurlijke kanten bezit. Een
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voorbeeld uit Van de koele meren des doods. De hoofdfiguur Hedwig staat op het
punt om de minnares van haar dokter te worden.
‘Nu word ik dan een slechte vrouw!’ zei ze tot zichzelve, het merkwaardig
en gewichtig vindend, zoals een kind, dat voor 't eerst een appel in een
vreemden tuin opraapt, zegt: ‘nu ben ik een dief!’ en terstond bedenkt wat
het in de gevangenis zal spelen en te eten krijgen. Zij liet zich leiden door
haar lust-begeer en haar goedhartige en zinnelijke natuur, niet in staat den
ernst der dingen te voelen. (223)
Kijken we naar het kleurgebruik in de metaforen dan laat die een positieve context
zien voor wit, geel/goud en blauw en een negatieve voor zwart, violet, purper en
rood.28 Dit is ook de traditionele christelijke liturgische kleurensymboliek. Maar dat
niet alleen. De connotaties die de verschillende kleuren bezitten, sporen ook met de
waarden die de theosofie bij het interpreteren van de aura's aan de kleuren toekent.
Tekenend is de rol van de kleur groen in dit verband. Metaforisch kan ‘groen’ zowel
in een negatieve als in een positieve context staan. Enerzijds is het de kleur van het
plantenrijk en daarmee positief geladen, anderzijds is het ook de kleur van het venijn
en de rotting (gifgroen). In Van Eedens Johannes Viator wordt een gevoel van
levenswalging verwoord als:
Het vuil-groene, slijmerige waas dat overkruipt en overdekt onvermijdelijk,
al wat leven moet in de stinkende, stilstaande wateren van het banale leven.
(194-195)
Maar een paar bladzijden verder krijgen de prachtigste sensaties van de ik-figuur
metaforisch de gestalte van ‘elven in zilver-en-groene sluiers’.29 Eenzelfde
ambivalentie ten opzichte van groen zien we in de theosofie.30
Een ander zeer aanwezige categorie is die van het christendom. Ook binnen deze
categorie is de dualistische ordening, men zou kunnen zeggen qualitate qua, sterk
aanwezig. ‘Engel’ staat er tegenover ‘duivel’, ‘hemel’ tegenover ‘hel’. Daarnaast
zien we nog de klassieke mythologie en het sprookje. Ook binnen deze categorieën
is de tegenstelling tussen goed en kwaad prominent aanwezig: ‘godin’ staat tegenover
‘Medusa’, ‘fee’ tegenover ‘heks’, ‘ridder’ tegenover ‘reus’.
Sterk positieve, op zuiverheid en schoonheid gerichte connotaties tenslotte krijgen
de metaforen die behoren tot de categorie muziek: ‘snaar’, ‘muziek’, ‘zang’.
De verhouding tussen metaforen en paradigma's onderling laat dus een sterk
dualistisme zien. Deze ordening wordt bevestigd door de functie van de objecten in
de metaforische relaties. Zo krijgen bijvoorbeeld, zoals gezegd, vogels, bloemen en
planten als metaforen gebruikt over het algemeen, een positieve waarde. Maar ook
omgekeerd, wanneer zij als objecten in een metaforische relatie optreden, worden
zij op hun beurt verbonden met positief geladen beelden. Zo staat de metafoor ‘gebed’
voor bos, ‘zielsmuziek’ voor vogelgezang en is niet alleen ‘lelie’ een beeld voor ziel,
maar - omgekeerd - ‘ziel’ ook een beeld voor lelie, net zoals ‘muziek’ staat voor het
hemelse en het ‘hemelse’ voor muziek, ‘sterren’ voor diamanten en ‘diamanten’ voor
sterren, etcetera.31
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Ook de tweekantigheid van de begrippen ‘zee’, ‘vuur’, en ‘wolk’ blijft aanwezig
wanneer ze als objecten optreden. Zo wordt in de roman Majesteit de zee zowel
verbonden aan de metafoor ‘het serene leven’ als aan de metafoor ‘de meesleurende
dood’.32
Significant voor de gefixeerdheid van de metaforen is ook het verschijnsel dat een
groot aantal elementen dat als metaforen wordt ingezet, terugkeert in de symboliek.
In de door mij onderzochte verhalen geldt dat in elk geval voor: ‘geel’, ‘goud’,
‘zilver’, ‘wit’, ‘blauw’, ‘ster’, ‘duif’, ‘ree’, ‘lelie’, ‘parel’, ‘topaas’, ‘elf’, ‘fee’,
‘muziek’,
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‘slijk’, ‘zee’, ‘zwart’, ‘rood’, ‘purper’, ‘spin’ en ‘vleermuis’, ‘afgrond’, ‘laag’, ‘hoog’.
De waarde die aan deze elementen wordt toegekend (positief of negatief) blijft steeds
dezelfde of ze nu als metaforen of als symbolen gebruikt worden. Illustratief in dit
verband is de kleurensymboliek in Psyche. Op haar louteringstocht passeert Psyche
een aantal telkens anders gekleurde gebieden. Zo doorloopt ze - heel symbolisch achtereenvolgens de kleuren zwart, rood, geel, blauw en wit. Zwart en rood zijn
negatief geladen, geel, blauw en wit positief. Dezelfde waarde bezitten deze kleuren
in het verhaal als metaforen. Een ander mooi voorbeeld vinden we in Langs lijnen
van geleidelijkheid. Daarin komt een tekening voor van een vrouwenfiguur die in de
roman al ras symbolische betekenis krijgt.
Hij schetste, levensgroot, een wandelende vrouw, met een mengeling van
kind, vrouw en godin, die zijn figuren karakteriseerde - en ze liep langs
een langzaam dalende lijn af naar een sombere diepte, zonder te zien en
zonder te begrijpen; hare ogen staarden magnetisch den afgrond toe: vage
handen waren om haar als een wolk en duwden zacht, en leidden; in de
hoogte, op hooge rotsen, riepen haar, in het licht, andere figuren met
harpen, maar zij ging naar de diepte door de handen geduwd; in den afgrond
bloeiden vreemde purperen orchideeën, als monden van liefde... (111)
De schets is opgebouwd uit een aantal symbolen, die in een dualistische verhouding
tot elkaar staan. Aan de ene kant: het hoge, de engelenfiguren met harpen (muziek)
en het licht. En daar tegenover: het sombere (duister), de afgrond, de orchideeën en
de kleur purper. Al deze elementen komen in de roman - evenals in het corpus teksten
als geheel - ook voor in de vorm van metaforen, in dezelfde dualistische verhouding.

2 Hijgende oranjebloesems. Metafoor en context
Hoe functioneert deze metaforiek nu in de verhalen? Terzijde is daarvan al iets ter
sprake gekomen, maar er zijn wel wat meer grote lijnen te trekken.
Allereerst laten de metaforen herhaaldelijk een soort van congruentie zien ten
opzichte van de concrete verhaalsituatie. Zij passen zich als ware aan de omringende
tekst aan. Ik geef hier een paar voorbeelden van. In Borels De stille stad heten de
beleefheidsfrazen die twee ballerina's met elkaar wisselen: ‘een menuet van louter
courtoisie’ en wanneer in Psyche een die orkaan beschreven wordt die opsteekt boven
zee, dan krijgt ook die wind iets maritiems, via de metafoor ‘éen reusachtig zeil’.33
Een dergelijke assimilatie aan de letterlijke context kan bewerkstelligen dat de beelden
naast hun metaforische waarde ook een metonymische functie krijgen.34 Een voorbeeld
hiervan zien we in Leliënstad waarin de mannelijke hoofdfiguur op een gegeven
moment verlangend denkt aan de reine Leliane ‘in de kuische plooien van haar witte
gewaad’.35 In deze formulering zit een metafoor: ‘kuise’. De plooien zijn ‘kuis’ in
die zin dat zij ervoor zorgen dat het gewaad wijd valt, waardoor de lichaamsvorm
verhuld blijft. Maar tegelijk staan ‘de kuise plooien’ ook in een metonymische relatie
tot hun draagster, de kuise Leliane. Een heel andere, maar wel interessante kwestie,
is de dubieuze dubbelzinnige kant van deze ‘kuise plooien’. Het nadrukkelijk melding
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maken daarvan roept immers onwillekeurig een minder kuis alternatief in gedachten.
Op dit soort dubbelzinnigheden in de metaforiek kom ik verderop nog terug.
Nog een ander voorbeeld van zo'n metonymisch gekleurde metafoor. In Langs
lijnen van geleidelijkheid is de hoofdpersoon Cornélie op een gegeven moment in
gezelschap van een hijgerig verliefde Italiaanse prins die haar weldra zal proberen
te
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overweldigen. In die context wordt de uit de omgeving aandrijvende
oranjebloesemgeur beschreven als:
[...], een adem zwaar en zinnelijk als van een hijgende liefde, of duizende
monden geuradem bliezen, die stikkend bleef hangen in de windstille
lichtatmosfeer, tusschen hemel en meer.’ (136)
De ‘zinnelijke adem’ en de ‘geuradem uit duizende monden’ zijn metaforen
(personificaties) van de bloesemgeur. Tegelijk is die hijgende adem in de context
ook concreet aanwezig, in de persoon van de prins namelijk.
Door de metafoor van de hijgende oranjebloesems wordt tevens een bepaalde
atmosfeer gecreëerd; de omgeving wordt met een zwoele stemming geladen. Een
typisch impressionistisch gebruik van de metafoor, zou men kunnen zeggen.36
De verhalen zitten vol met dit soort stemmingsbeelden. Een paar voorbeelden:
Het is ‘mooi maar treurig’ zegt Eve in Noodlot over het Noorse landschap en tegelijk
laat Couperus in zijn beschrijving daarvan de lucht ‘nijdig fronsen’, en de bergen
‘als spoken wenen van bovenmenselijke smart’. In Borels deprimerende Leliënstad
hangt een ‘droef’ gegons van zware stemmen. En in Van Redens Johannes Viator
vinden we niet alleen een bij vlagen somber gestemde hoofdfiguur maar dan meteen
ook een ‘dreinerigere’ regen, een ‘dreinerige’ schemering en ‘droeve’ stenen.37
In het verlengde van dit metafoorgebruik ligt de anticiperende functie van sommige
beelden. Zo wordt in Langs lijnen van geleidelijkheid Cornélie's pensionkamer aan
het begin van het boek herhaalde malen een ‘vogelkooi’ genoemd. In de loop van
het verhaal blijkt zij ook inderdaad als een vogel door het leven gekooid te worden.38
Volgens hetzelfde procédé beschrijft Couperus Psyche ‘getooid als voor een offer’,
even voordat zij onder de wielen van zegekar verpletterd zal raken. Helemaal aan
het begin van Emants' Waan komt een originele anticiperende interpretatie voor, van
een vergezicht op Luzern bij avond. Emants beschrijft dat als een ‘doorprikt
toneelgordijn’. En inderdaad, aan het eind van het boek is veel van wat de personages
zich van het leven hebben voorgesteld een illusie gebleken. Het loopt allemaal alleen
wat minder ellendig af dan in Noodlot van Couperus. Daarin zit een onheilspellende
‘Lady Macbeth’-metafoor verstopt. Wanneer Eve bosbessen plukt en haar hand
bevlekt raakt door het sap, noemt de vertelinstantie die hand ‘met violet bloed
bezoedeld’. Hiermee loopt hij vooruit op de noodlottige moord die gepleegd zal gaan
worden.39
Deze voorbeelden laten zien dat de metaforen kunnen dienen ter ondersteuning
van de thematiek. Ik noemde in verband met de diermetaforen al de deterministische
visie en in verband met de flora de tegenstelling tussen het natuurlijke en het
artificiële. In het oog springend zijn verder de negatieve houding ten opzichte van
de stad en de machine. Talrijke dier- en monstermetaforen geven die visie gestalte.
Zo vergelijkt Couperus in Psyche de loerende ogen van zeemonsters met ‘groene en
gele seinen’. Het omgekeerde zien we bij Borel. In Leliënstad staan ‘vurige bloedogen’
voor de lichten van de stad en die van de stoomboten. En in Heijermans' Trinette
krijgt de spoortrein de gestalte van een ‘wild snuivend beest’.40 Zo wordt erover en
weer - een relatie gelegd tussen het monsterlijke en de producten van de moderne
gemechaniseerde wereld.
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Hiertegenover staat de idealisering van het landschap (de vegetatieve natuur). Die
wordt ondersteund door kostbare metaforen als ‘goud’, ‘zilver’, ‘saffier’, ‘turkoois’,
‘smaragd’, ‘opaal’ en door beelden uit hogere sferen zoals ‘rein’, ‘eeuwig’, ‘heilig’
en ‘gebed’.
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Nu is het een tamelijk gebruikelijke zaak dat de metaforen bijdragen tot de thematiek.
Spectaculairder is dat zij hier eveneens uitzicht bieden op een tweede, meer verhulde
laag in het corpus romans en verhalen; een laag die haaks blijkt te staan op de
boodschap die het verhaal meer aan de oppervlakte uitzendt.
In Leliënstad bijvoorbeeld. Daarin wordt de zinnelijke liefde afgewezen ten gunste
van de hogere zielsliefde. Lichamelijkheid, erotiek en liederlijkheid staan in de roman
in Victoriaanse zin op één en dezelfde lijn. Wat dan te denken van de volgende
personificatie van een vijver vol lelies, symbolen van het hogere bij uitstek:
Uit donkere diepten waren zij ontstegen, rijzende tot het Licht. Sommige
waren nog kuischelijk dichtgevouwen in den knop, voorzichtiglijk
uitstekend boven het water, wachtend op de volheid der tijden, tot het
mysterie zou zijn volbracht; andere hadden de blanke bladen eerwaardiglijk
ontplooid, en hielden de gouden harten ganschelijk open, om te ontvangen
de zegening van het licht. (203-204)
De in deze beschrijving verwerkte noties van: ‘kuiselijk dichtgevouwen’, ‘hielden
[...] open’, ‘ontvangen’ roepen tegelijk, ongewild of niet, de gedachte op aan maagden
net voor of tijdens de bruidsnacht.
Hoe sterker de seksualiteit wordt weggeduwd, des te hardnekkiger steekt ze weer,
bijvoorbeeld in de metaforiek, de kop op. Zo spreekt Borel over ‘de ziel ontkleden’
en ‘naakte woorden’, wanneer hij nadrukkelijk alleen het geestelijke bedoelt. En in
Van Eedens Johannes Viatorvergelijkt de ‘ik’ zichzelf in zijn verhouding tot een
verslaafde prostituée met een ‘bij die hangt over een honingbloem’.41 Een gevaarlijk
vleselijke metafoor in dit verband, want wat die ‘ik’ steeds met zoveel klem wil
beweren, is dat het hem uitsluitend om hun geestelijke relatie te doen is.
Een ander voorbeeld van dubbelzinnigheid. In Psyche wordt het materialistische,
kostbare afgewezen ten gunste van het natuurlijke, onbaatzuchtige. De gevleugelde
Psyche en haar ‘slechte’ tegenspeelster, de met edelstenen omhangen Emeralda,
schragen deze thematiek. Hiermee in tegenspraak is de enorme voorraad aan
kostbaarheden en artefacten die Couperus uitstrooit in zijn beschrijvingen van de
schone natuur. De sterren zijn bij hem van ‘diamant’, de hagedisjes van ‘smaragd’,
het mos is ‘antiek fluweel’ en de bladeren vormen een voorhang van ‘ijlgouden kant’.
Zelfs het hemelse paradijs dat Psyche tenslotte wacht als beloning na haar boetetocht,
is opgetrokken uit ‘opalen’ eilanden en een ‘gouden’ zee.42 Thematiek en metaforiek
staan ook hier haaks op elkaar.
Een vergelijkbaar verschijnsel doet zich voor in Van de koele meren des doods.
Het boek wil laten zien dat het mogelijk is om de deterministische bepaaldheid door
middel van het geloof te overwinnen. Kijken we naar de metaforiek dan blijkt die
juist sterk op deterministisch gedachtengoed te steunen. Zo wordt het hoofdpersonage
Hedwig vergeleken met een ‘schip overgeleverd aan de wind’, met een ‘vliegje
gevangen in een web’, met ‘waterwild geschrokken in de eendenkooi’. En haar eerste
zelfmoordpoging is als ‘een bloemblad dat losspringt in een opengaande bloem’. Al
deze metaforen - de roman bevat er tientallen - laten de natuurlijke noodzakelijkheid
van de gebeurtenissen zien, een noodzakelijkheid die door de roman als geheel
tenslotte wordt aangevochten.43
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Langs lijnen van geleidelijkheid draagt daarentegen juist nadrukkelijk de gedachte
uit dat de dingen gaan zoals ze gaan en daarom ook niet moreel veroordeeld moeten
worden. De metaforen in het boek bezitten echter wel degelijk een morele lading.
Couperus brengt een zorgvuldige verdeling aan volgens het schema in laag en hoog.
De zielsliefde tussen Cornélie en Duco wordt door hem telkens weer voor-
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zien van metaforen uit de linkerkolom zoals ‘aureool’, ‘azuur’ en ‘goud’. Maar
wanneer de zinnelijke liefde in het geding is zijn die afwezig. Dan vinden we
metaforen uit de lage sfeer zoals ‘brons’ en ‘karbonkel’.44
Tenslotte nog een keer Leliënstad. De roman als geheel draagt een socialistische
moraal uit. Maar daarvan blijft in de metaforiek weinig heel. Uit de gekozen beelden
blijkt niet alleen angst maar zelfs afkeer van het volk. Een menigte feestende mensen
beschrijft Borel als ‘uitgebroken duivels’ en als ‘losgelaten dieren in de paartijd’.45
Uit het gebruik van de metaforen in de verschillende romans spreekt dus een zekere
dubbelzinnigheid. Dit is iets anders dan het reeds gesignaleerde dualisme, al vloeit
het wel daaruit voort. Deze dubbelzinnigheid is naar mijn mening karakteristiek voor
het fin de siècle.46 In zijn onderzoek naar de Rougon-Macquart-cyclus heeft Van
Buuren al op een vergelijkbaar verschijnsel bij Zola gewezen.47 Zonder hier
onmiddellijk Maurons theorie van de ‘metaphore obsédante’ over te willen nemen,
wil ik wel zover gaan te zeggen dat het me niet verwonderlijk lijkt dat juist in een
periode waarin de theorieën van Freud konden ontstaan, de metaforen verdrongen
angsten en verlangens zichtbaar maken.48
Naast deze dubbelzinnigheid zijn ook andere typische aspecten van het fin de
siècle zichtbaar in de metaforiek. Ik noem de visie op de vrouw als een minder ver
doorgeëvolueerd wezen dat dicht bij het natuurlijke staat. Net als de natuur heeft de
vrouw twee kanten: enerzijds is zij schoon en onbedorven, anderzijds redeloos en
verdorven. Deze dualistische benadering van de vrouw zet zich door in andere
metaforen die niet direct uit de natuur afkomstig zijn. Bij de positieve kanten van de
vrouw behoren: ‘goud’ (van het haar), ‘engel’, ‘madonna’, ‘heilige’, ‘godin’ en ‘fee’.
Bij haar negatieve kanten: ‘duivelin’, ‘demon’, ‘heks’, ‘sfinx’ en ‘Medusa’. Tekenend,
ik noemde het al, is het veelvuldig voorkomen van de ‘kind’-metafoor.
Ook de fin-de-siècle-angst voor de stad en de machine spreekt uit de metaforiek.
En eveneens typisch fin de siècle in dit verband is de metafoor van de stad als mooie,
maar verleidelijke vrouw. In Trinette van Heijermans krijgt Brussel de gestalte van
een wellustige godin:
't Was of 't heel gekrioel van daken en koepels bezield leefde, ademhalend
als 'n groote mooie Godin in 'n bad van geurige oliën, iedere longstoot 'n
golf jong leven, bedwelmend genot voor zich dreef.’ (70)
Tot slot wil ik nog een opvallend detail noemen en dat is de schatplichtigheid van
sommige romanschrijver aan de poëzie. Borel zowel als Van Eeden lenen, bewust
of onbewust, beelden van Gorter. Hier volgen wat passages ter vergelijking.
Borel:
Zijn gedachten gingen naar het Meisje, of ze haar duifjes waren, die ál
maar naar haar toe wilden, en nergens anders kunnen ze heen. (66)
Gorter:
Waar drijft ge nú heen, gij Mei, die ik noem
Mijn eigendom, gij die mijn duiventil
Al lang zijt, in wie alle duiven stil
Neerzitten, mijn gedachten, of ook vliegen
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Naar binne' en buiten [...]. (113)

Borel:
Als zij praatte was het of zijn ziel een piano was. (74)

Gorter:
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Er ligt in elk ding schuilend fijne essence
Van and're dingen. Daardoor wordt een mens
Als een piano, zó dood, maar besnaard. (45)

Van Eeden:
Dit was het volstrekt ontbreken van mooi, de zuivere lichthonger, het
wegzijn van alle mooie en goede dingen.’ (115)
Gorter:
[...] een licht arm meisje dat lichthonger lijdt.49

Juist omdat deze metaforen zo buiten het algemeen gebruikelijke beeldenarsenaal
vallen, zijn de overeenkomsten te treffend om toevallig te kunnen zijn,.
Op de achtergrond van alles wat tot dusver over de beeldspraak in het
fin-de-siècle-proza ter sprake gekomen is, ligt de onuitgesproken vooronderstelling
dat dit proza zich in elk geval op het punt van de metaforiek zou onderscheiden van
de romans en verhalen die in de perioden daarvoor of daarna geschreven zijn. De
vraag is natuurlijk of dat wel zo is. Vinden we in de zogenaamd idealistische romans
uit de jaren '60 en '70 inderdaad andere metaforen en paragdigma's? En hoe lang
werken de metaforen van rond 1900 nog in het latere proza door; in dat van de jaren
'20 en '30 bijvoorbeeld. Treden er pas distinctieve verschillen op met de komst van
het naoorlogse proza of al eerder? Tegelijk dringt zich, synchroon gezien, de vraag
op naar de verhouding tot de metaforen in de poëzie van het fin de siècle. Wanneer
er immers sprake zou zijn van treffende overeenkomsten over en weer dan zou dit
de visie op het fin de siècle als een cultuur-historisch samenhangende periode,
ondersteunen. Hetzelfde geldt voor de vraag naar de verhouding tot het buitenlandse
verhalend proza uit dit tijdvak.
Uiteraard ben ik niet bij machte om op al deze vragen hier een antwoord te geven.
Daarvoor is veel meer en uitgebreider vooronderzoek nodig dan tot dusver is verricht.
Wat ik wel kan doen, is een begin van een antwoord formuleren, op basis van wat
anderen tot op heden hebben onderzocht en op basis van een kleine proef-sondering
die ik zelf heb uitgevoerd voor de periode 1865-1880. Ik begin met dat laatste: de
vraag naar de verhouding van het fin-de-siècle-proza tot dat van de directe
voorgangers.

4 ‘Hebe’ achter het buffet. Metaforiek uit de jaren '60 en '70
Als corpus heb ik een aantal romans uit de periode 1865-1880 gekozen. Geen
historische romans, maar gematigd realististische verhalen die spelen in de eigen
tijd; romans die beschouwd kunnen worden als de directe voorgangers van het proza
van Tachtig. In concreto gaat het om een zevental werken van Bosboom-Toussaint,
Busken Huet, Ten Brink en Cremer. (Zie de bibliografie onderaan dit artikel.) In die
boeken ben ik, op de manier waarop ik dat ook voor het fin-de-siècle-proza heb
gedaan, de aard en de functie van de gehanteerde metaforen nagegaan. Dit leverde
het volgende op.
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Allereerst iets over de kwantiteit van de beelden. Die is over het geheel genomen
niet veel kleiner dan die uit het realistische proza rond 1900. Er is een lichte variatie
per auteur: Toussaint en Huet zitten verhoudingsgewijs het hoogst. Het onderstaande
lijstje laat dat zien.
- J.J. Cremer, Hanna de freule. 1 metafoor op 575 woorden
- Jan Ten Brink, De familie Muller Belmonte. 1 metafoor op 394 woorden
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- Cd. Busken Huet, Lidewyde. 1 metafoor op 377 woorden
- A.G.L. Bosboom-Toussaint, Langs een omweg. 1 metafoor op 351 woorden
- A.G.L. Bosboom-Toussaint, Frits Millioen en zijne vrienden: 1 metafoor op
350 woorden
- Cd. Busken Huet, De Bruce's. Robert Bruce's leerjaren: 1 metafoor op 282
woorden
- Cd. Busken Huet, De Bruce's. Jozefine. 1 metafoor op 278 woorden
Wel zijn er onderlinge kwantitatieve verschillen in het aandeel dat de verteller en
dat de personages in de metaforiek hebben. Die onderlinge verhouding kan van roman
tot roman erg uiteen lopen, zoals het onderstaande staatje aangeeft. Het eerste
verhoudingsgetal staat steeds voor het aantal metaforen van de personages, het tweede
voor dat van de verteller. Zo nemen bijvoorbeeld in Frits Millioen en zijne vrienden
de personages tweevijfde van het totaal aantal metaforen voor hun rekening, de
verteller drievijfde.
- De familie Muller Belmonte. 0,5/9,5
- Lidewyde: 1/4
- Jozefine: 2/3
- Robert Bruce's leerjaren: 2/3
- Hanna de freule: 2/3
- Frits Millioen en zijne vrienden: 2/3
- Langs een omweg: 3/2
Hoe groter het aandeel van de persoonstekst in de directe rede is, bijvoorbeeld via
de dialoog, via een verhaal dat een personage vertelt of via brieven en dagboeken,
des te groter is uiteraard ook het aantal metaforen dat verhoudingsgewijs van de
personages afkomstig is. Zo bestaat bijvoorbeeld de roman Langs een omweg van
Bosboom-Toussaint voor éénderde uit correspondentie en bevat het overige tweederde
deel ook nog eens erg veel dialoog. Dit verklaart de verhouding van drie metaforen
van de personages op twee metaforen van de verteller. Het tegendeel zien we in Ten
Brinks De familie Muller Belmonte; daar komt 95 procent van de metaforiek van de
verteller.
De twee getallenlijstjes samen laten zien dat dit verhoudingsgetal niet van invloed
is op de dichtheid van de metaforiek als zodanig. Met ander woorden, de taal van de
personages is net zo rijk of arm aan metaforen als die van de verteller. En dat niet
alleen, ook de soort metaforen en manier waarop ze die gebruiken is vertoont frappante
overeenkomsten.
Eerst een paar voorbeelden. In Hanna de freule van Cremer komt zeven maal de
metafoor ‘beul’ voor in de betekenis van uitbuiter. Hij wordt gehanteerd door de
personages Wouter en Hanna, door een omgewonden volksmenigte en door de
verteller zelf.50 In Frits Millioen en zijne vrienden komen we drie maal de aanduiding
‘dagloner’ tegen voor iemand die trouw maar zonder veel animo zijn werk doet. Hij
komt zowel van de verteller als van twee verschillende personages.51 Dit soort
spreiding van de metaforiek over meerdere instanties (verteller en personages) vinden
we in al deze boeken. Nu valt dit niet zo op wanneer het gaat om in het dagelijkse
spraakgebruik gangbare beeldspraak, zoals in de hier gegeven voorbeelden. De zaak
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komt anders te liggen wanneer we te maken krijgen met beeldspraak die een
specifieke, niet bij iedereen vanzelfsprekend aanwezige kennis vereist: kennis van
een vreemde taal, van de mythologie, van de literatuur of van de schone kunsten
bijvoorbeeld.
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Bij Bosboom-Toussaint liggen de Franse zegwijzen niet alleen de verteller maar ook
de personages in de mond bestorven. Het ‘faire tache’, ‘mourir à petit feu’ en
dergelijke is niet van de lucht. Zelfs de in Frits Millioen en zijne vrienden optredende
Engelsman laat naast zijn Shakespeare-citaten een aardig mondje Frans horen.52
Soms krijgt een dergelijke gelijkschakeling van verteller en personages iets
onwaarschijnlijks. Zo laat Huet - in Lidewyde - de jonge Emma, die toch echt geen
Latijnse school bezocht heeft, aan haar verloofde schrijven:
Vanavond komt Miss Sampson, vrouwelijke Numa Pompilius van mijne
jeugd, thee bij ons drinken (207)
Daarmee blijft ze stilistisch volstrekt in toon met de verteller die de hele roman door
- soms met enige ironie - zijn kennis van de klassieke oudheid rondstrooit. Een kleine
greep uit zijn koker: ‘vrouwelijk Cerberus’ voor kamenier, ‘Automedon’ voor koetsier,
‘Hebe’ voor buffetjuffrouw, ‘Juno’ voor boerin en Egisthus voor kantoorbediende.53
Ook in andere opzichten zijn Emma's metaforen niet van de straat, net zo min als
die van de verteller: Shakespeares Romeo en Julia, Rousseau's La nouvelle Héloïse,
een portret van Titiaan in het Trippenhuis; ze heeft het allemaal paraat. Met die
wetenschap gewapend laat zij het volgende commentaar op een fraaie rode roos
horen:
De bloem is prachtig en herinnert aan de warme kleuren van Titiaans
portret, op het Trippenhuis te Amsterdam. Maar voor een nieuwe roos
vind ik den naam ongelukkig gekozen. Waarom niet Romeo? Waarom
niet Abélard? (207)
Ook de verteller blijkt net als zij goed op de hoogte van de collectie van het
Trippenhuis. De forse gestalte van de admiraal in het boek brengt hem in elk geval
spontaan ‘de Herkules van het Trippenhuis’ in gedachten.54
Van de hier onderzochte auteurs spreiden Huet en Bosboom-Toussaint de meeste
eruditie in hun metaforen ten toon. Ook bij Toussaint vinden we de klassieke oudheid
en de literatuur rijkelijk vertegenwoordigd. Zo wordt de oude dominee uit Frits
Millioen en zijne vrienden achtereenvolgens vergeleken met Archimedes, Ajax en
Alexander; dat laatste omdat hij - letterlijk - een knoop in een touwtje aan het
doorsnijden is.55 En in Langs een omweg beschrijft het personage Regina haar strijd
tegen haar wantrouwige karakter als volgt:
[...]; argwaan en wantrouwen is de hydra, die sinds lang aan mijn
levensgeluk knaagt, ja, die het verwoest heeft voor altijd; telkens als ik
die wilde uitroeien, kreeg het monster opnieuw voedsel, en groeide met
frissche krachten.’ (214)
Het beeld van de hydra wordt hier door haar niet alleen genoemd maar ook logisch
verder uitgewerkt: de hydra ‘knaagt’, ‘verwoest’, ‘krijgt voedsel’ en ‘groeit met
frissche krachten’. Dit soort uitwerkingen van de beeldspraak treffen we in de romans
bij bosjes aan. Als voorbeeld citeer ik Cremer en diens uitwerking van de
gemeenplaats ‘woordenvloed’ in Hanna de freule:
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Was het te verwonderen dat de woordenvloed tegen Glover, straks zoo
hevig en onverwacht door Hanna's krachtige hand gestuit, nog sterker aan
het bruisen ging, om weldra - aangewassen tot een geweldige stroom, niets
te sparen van wat zich op zijn weg vertoonen zou. (252)
Ook vernunftige combinaties van verschillende bekende metaforen en metaforische
zegswijzen zijn geliefd. De volgende passage uit Langs een omweg laat onder meer
een combinatie zien van ‘een slang aan de borst koesteren’ en ‘een hartsteek
toebrengen’:
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[...], want het gebeurt niet zelden, dat juist zij die uit mistrouwen zich tot
den engsten cirkel hebben ingeperkt, dáár de bevrozen adder vinden die
zij aan den boezem verwarmen en die hun de hartsteek toebrengt, [...]’
(45)
Dit soort ineenvlechtingen krijgt al gauw ongewild iets komisch. Wat moeten wij
ons voorstellen bij: ‘eerst de handen ineenleggen, en die vervolgens uit de mouw
steken’, ook uit Langs een omweg. Of bij ‘leliestengels, waaraan rozenknoppen
wiegelen’ voor jonge vrouwen die in Indië zijn opgevoed, uit Jozefine?56
Eruditie en vernuft zijn de drijvende krachten achter de beeldspraak in deze romans.
Daarnaast worden vaste uitdrukkingen en zegswijzen bepaald niet geschuwd, noch
door de vertellers noch door de personages. Zo wordt bijvoorbeeld in Langs een
omweg ‘op hete kolen gezeten’, ‘in het duister getast’, ‘van de hak op de tak
gesprongen’, ‘door de zure appel heengebeten’ en nog veel meer. En in dezelfde
roman laat een personage zonder met zijn ogen te knipperen op een gegeven moment
in één zin vijf bekende zegwijzen horen:
[...]; ik weet ook dat ze mij zooveel als het vijfde wiel aan den wagen gaan
beschouwen, omdat ik niet als zij alles per spoor en per stoom
vooruitdrijven wil, en nog liefst wat op de oude rechte paden bleef; toch
kan ik, ten minste als ik hier blijf, een oog in 't zeil houden, al wordt mijn
goeden raad meestal in de wind geslagen... (133)
In Frits Millioen en zijn vrienden komt zelfs een dialoog voor waarin twee personages
elkaar de metaforen ‘schipbreuk’ en ‘veilige haven’ als balletjes toewerpen:
‘Gelukkig! Zoo heb ik ten minste mijne onafhankelijkheid gered uit de
schipbreuk van mijn geluk.’
‘Men heeft schipbreukelingen van uwe soort later nog in goede veilige
haven zien aanlanden.’
‘Ik ben aangeland in de veilige haven der rust, dat is mij genoeg.’ (415)
Geen van beide personages heeft in de verhaalsituatie iets met de zeevaart van doen;
ze werken samen eenvoudig een gemeenplaats uit. Maar soms gebruiken personages
wel degelijk metaforen die op een of andere manier bij hun persoon passen of daar
in elk geval een bepaald aspect van in het licht stellen. Zo hanteert een oudmilitair
in Frits Millioen en zijne vrienden bij voorkeur metaforen uit de militaire wereld,
zoals ‘afmarcheren’, ‘drillen’ en ‘het veld behouden’. En in Hanna de freule spreekt
Elie - een koopman in lompen en metalen - over ‘oud roest in z'n brein hebben’ voor
niet helemaal goed bij zijn verstand zijn.57 Door dit soort kleine typeringen wordt
een personage eventjes humoristisch neergezet.
Daarnaast maakt ook de verteller gebruik van metaforen die aansluiten bij de
concrete verhaalcontext. Zo worden bijvoorbeeld in Jozefine de kamerjas en de
gelaatskleur van iemand die lang in Indië gewoond heeft, ‘specerijkleurig’ genoemd.
En in Lidewyde vergelijkt de verteller de kamer van de verleidelijke Lidewyde
veelzeggend met ‘het boudoir eener fransche hofdame uit den tijd van Lodewijk den
XV de’.58 Op dezelfde manier kan de metaforiek ook bijdragen tot de stemming van

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 2

een bepaalde scène. Zo ‘fluistert’ de wind tijdens een geheim rendez-vous in De
familie Belmonte. In dezelfde roman is er sprake van ‘blakend vuur in zijn boezem’,
van ‘brandende kussen’ en ‘vurige vragen’ pal voor een lustig brandend haardvuur.
En in Hanna de freule krijgt de dode metafoor ‘doodstil’ in de context van een
zelfmoordpoging ineens een heel suggestieve lading.59 Soortgelijke metonymische
relaties van de metaforen tot de context zijn in de romans echter tamelijk zeldzaam.
Ook anticipaties via de beeldspraak komen niet veel voor. De meest overtuigende
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die ik heb kunnen vinden zijn de metaforen ‘Engel’ en ‘doodskleur’ voor de zieke
Klaartje uit Hanna de freule en voor de zieke Jantje in De familie Muller Belmonte,
kort voor ze zullen sterven.60
Kijken we naar de herkomst van de beeldspraak in de acht romans dan blijkt die
in grote lijnen afkomstig uit de volgende categorieën: de plantenwereld, het dierenrijk,
de vier elementen, de bijbel, de mythologie, de klassieke geschiedenis, oudere en
meer recente literatuur, schilderkunst en muziek. Afgezien van vaste zegswijzen,
gaat het om heel specifieke verwijzingen naar bepaalde bijbelse en mythologische
verhalen, figuren uit de antieke geschiedenis en de literatuur, schilderijen, schilders
en beeldhouwwerken. De klassiek oudheid en de zeventiende eeuw blijken als
perioden favoriet.
Voor een deel overlappen deze gebieden de verschillende categorieën die we in
het schema van het fin-de-siècle-proza zagen. Voor een deel komen we ook dezelfde
metaforen letterlijk weer tegen, zoals: ‘slang’, ‘lam’, ‘beest’, ‘bloem’, ‘lelie’, ‘ijs’,
‘vuur’, ‘wolk’, ‘engel’. Niettemin zijn er grote verschillen in de wijze waarop deze
beelden worden toegepast.
Wanneer de plantenwereld aan bod komt, gebeurt dat vrijwel altijd in positieve
zin, meestal in de vorm van wat ik maar noem ‘bloei-’ en ‘groei’-metaforen.
‘Ontkiemen’, ‘bloeien’, ‘groeien’, ‘uitbotten’, ‘vrucht dragen’ het staat allemaal in
het teken van de vooruitgang, ook in heel direct materialistische zin. Metaforen als
‘ploegen’, ‘zaaien’ en ‘oogsten’ sluiten direct hierbij aan. Haaks daarop staan
metaforen als ‘kwijnen’, ‘ziek worden’, ‘vervallen’ die de connotatie hebben van
materiële achteruitgang.
In de metaforen uit het dierenrijk is de bijbelse inslag sterk aanwezig: ‘lam’,
‘kudde’, ‘herder’, ‘wolf’, ‘slang’. We vinden hierin de traditioneel goede, ongevaarlijk
dieren (‘lam’, ‘kudde’) gesteld tegenover de agressieve, gevaarlijke (‘wolf’, ‘slang’).
De globale aanduiding ‘beest’ heeft altijd een negatieve connotatie.
In de categorie van de vier elementen zijn de ‘slecht-weer-metaforen’ sterk
vertegenwoordigd. ‘Donder’, ‘bliksem’, ‘wolk’, ‘storm’, ‘hagel’; het heeft allemaal
de notie van onheil en tegenspoed. ‘Vuur’, daarentegen, bezit twee kanten. In
negatieve zin wordt het in verband gebracht met woede, in positieve zin met geestdrift
en bevlogenheid. Ook ‘vuur’ in de betekenis van hartstocht komt herhaalde malen
voor, niet per definitie in negatieve zin.
Het beeld ‘kind’ wordt gebruikt voor mannen en vrouwen. Het maakt deel uit van,
wat ik maar noem, het familie-paradigma, waartoe ook metaforen behoren als: ‘vader’,
‘dochter’ en ‘stiefkind’. Ze bezitten allemaal de notie ‘familie’ opgevat als een
liefderijk kader dat steun en bescherming biedt. Via deze metaforen wordt de
menselijke relatie tot de maatschappij en tot God geïnterpreteerd als een gezinsrelatie,
bijvoorbeeld in: ‘stiefkind der maatschappij’ voor een minder bedeeld personage en
‘zich vastklemmen aan de Vaderhand’ voor vertrouwen op God.61 Dit paradigma
vertoont duidelijke biedermeier-trekken. Qua functie nauw daaraan verwant zijn de
metaforen die de hiërarchische maatschappelijke ordening moeten bevestigen.
Illustratief in dit opzicht is de uitgewerkte ‘kapitein’-metafoor in Hanna de freule.
Hiervan bedient de directeur van een katoenspinnerij zich tegenover zijn verloofde,
wanneer deze zich met de zaken op de fabriek wil gaan bemoeien:
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Wie vreest lieve kind, kan geen stuurman zijn. Daarom, als je me waarlijk
vertrouwt, zooals ik nu voor altijd geloof dat je doet, laat mij dan aan 't
roer van 't Kromveld [de fabriek, M.K.]. Bij mooi weer keuvelen we over
den koers en luister ik graag naar
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nuttige wenken, maar als het tegen den avond of tegen storm loopt, dan...’
Hij drukte haar een zoen op de wang: ‘dan trek jij naar je kooi en ik naar
mijn post.’ (141)
Daarnaast treffen we de metafoor ‘kind’ of ‘dochter’ ook in een meer neutrale zin
aan, in de betekenis van nakomeling: ‘dochteren Eva's’ voor vrouwen, ‘kinderen
Israëls’ voor Joden en dergelijke.62
Daarnaast komen alle hier genoemde metaforen zoals gezegd ook nog eens in
hoge frequentie voor in de cliché's waarmee de romans volzitten, zoals: ‘in de bloei
der jeugd’, ‘een kind van weelde’ en dergelijke.
Voorzover in er tegenstellingen tussen de metaforen optreden - bijvoorbeeld:
‘vuur’ tegenover ‘ijs’, ‘bloei’ tegenover ‘verval’ - hebben die een andere basis dan
het dualisme uit het fin de siècle. De tegenstellingen hier draaien niet om zinnelijk
tegenover rein (lichaam tegenover ziel, hartstocht tegenover ontzegging en dergelijke);
ze blijven meer in het platte vlak. Het gaat om voorspoed versus tegenspoed, om
geluk versus ongeluk, niet om het hogere (metafysische) tegenover het lagere (aardse).
Natuurlijk spelen goed en kwaad wel een rol. De verhalen laten zelfs nadrukkelijk
zien dat het goede beloond wordt. Maar goed en kwaad worden niet gebracht als
twee in alles en iedereen noodlottig aanwezig krachten. Ondanks alle causaliteit heeft
de mens een keuzemogelijkheid. En wanneer hij kiest voor het goede dan kómt het
ook goed, letterlijk: roem, fortuin, en een gelukkig huwelijk worden zijn deel. Deze
visie op het bestaan spreekt uit de metaforen. Ik geef een paar voorbeelden. Stond
de ‘pelgrim’ in Psyche bijvoorbeeld voor de boetende mens, in Frits Millioen krijgt
de metafoor ‘pelgrimstocht’ een veel minder geladen betekenis. Het betekent niet
meer dan een moeilijke fase in het leven die strijd en inspanning vergt. In het proza
van rond de eeuwwisseling zagen we dat aan ‘koud’ de notie zuiver/rein verbonden
werd en aan ‘warm’ die van onzuiver/zinnelijk. In het vroegere proza blijkt die
waardering heel anders te liggen. Daar heeft ‘koud’ de negatieve connotatie van
gevoelloos/onverschillig en ‘warm’ de positieve van gevoelig/liefdevol. In dit verband
is ook het veel frequenter voorkomen in het oudere proza van de metafoor ‘hart’
tekenend. Rond 1900 lijkt de ‘ziel’ de plaats van het ‘hart’ te hebben ingenomen.
Evenzo zien we een verschuiving in de waardering van de cultuur ten opzichte
van de natuur. In de romans uit de jaren '60 en '70 worden de producten van de
technologie positief gewaardeerd als tekenen van beschaving en vooruitgang. Dit
spreekt uit de metaforiek: ‘diamanten’ zijn er om ‘geslepen’ te worden, ‘het
tempeermes van de beschaving’ wordt gezien als een zegen voor de mensheid en
‘broeikas’ krijgt de positieve connotatie van koestering en bescherming.63
Net als in het fin de siècle geven de metaforen ook positivistisch deterministisch
gedachtengoed door. Via de beeldspraak wordt de wereld voorgesteld als onderhevig
aan bloei en groei. In die ‘groei-’ en ‘bloei’-metaforen klinkt een interpretatie door
van de evolutie als een opgaande lijn. In hetzelfde evolutionistische kader staat de
gedachte dat mens en dier overeenkomst vertonen; ze hebben beide een aangeboren
aard, een instinct. Die opvatting weerklinkt bijvoorbeeld in de volgende
‘mug’-metafoor. In Frits Millioen en zijne vrienden wordt de aandacht eisende
Claudine vergeleken met:
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‘[...] een mug, die, haar instinct volgend, onvermoeid een halfuur lang een
gekweld menschenkind om de ooren gonst.’ (336)
En onthullend metonymisch is de metafoor ‘apin’ voor een met dieren spelende en

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 2

21
met haar handen etende baboe in Langs een omweg. Onder invloed van die baboe
begint het meisje Regina uit het boek eveneens dierlijke trekken te vertonen, zodat
ook zij in het aap-paradigma (‘wilde apin’) een plaats krijgt.64 Naast de afstamming
worden opvoeding en milieu beschouwd als belangrijke bepalende factoren. Dat
maakt ook de metaforiek duidelijk. ‘Men leeft niet straffeloos in eene lucht, die met
speculatiekoorts is verpest’ zegt Frits uit Frits Millioen en zijne vrienden en de
gebeurtenissen geven hem gelijk.65 Bij dit determinisme, tenslotte, passen ook de
talrijke ‘strijd’-metaforen die de boeken bevatten. De personages voeren een zware
struggle for life, dat is wel duidelijk. Er wordt in de beeldspraak heel wat ‘gewond’,
‘gestreden’ en ‘gevochten’. Maar uiteindelijk is toch de ‘overwinning’ steeds het
loon voor de dappere strijders. Dit paradigma toont daarmee ook de optimistische
kleuring van het determinisme, die daarnet al ter sprake kwam.
Op basis van het voorafgaande lijkt mij de conclusie gerechtvaardigd dat de oudere
beeldspraak zich op distinctieve wijze van die van het fin de siècle onderscheidt. De
boven gegeven schets biedt in elk geval voldoende grond voor deze veronderstelling.
Veel geijkte zegswijzen, een hoge mate van vernuft en eruditie, een geringere rol
van het visuele, aansluiting bij een andersoortige thematiek, geen dubbelzinnigheid
en geen op het metafysische georiënteerd dualisme; op al deze punten profileert de
beeldspraak uit de jaren '60 en '70 zich ten opzichte van die uit het fin de siècle. In
beide perioden blijken de metaforische paradigma's nauw verweven te zijn met dan
vigerende ideologieën. Zo is bijvoorbeeld de eindnegentiende-eeuwse verschuiving
in de visie op het determinisme en in de waardering van de technische vooruitgang
duidelijk aan de beeldspraak af te lezen. Deze interessante verhouding van de
metaforiek tot de bredere cultuurhistorische context van de negentiende eeuw verdient
voor de toekomst beslist nog nadere uitwerking.

5 Tot slot
Verder blijven er op z'n minst nog twee belangrijke vragen over: een synchrone en
een diachrone. Synchroon, die naar de relatie tot de contemporaine poëzie en naar
de fin-de-siècle-literatuur in het buitenland. Diachroon, die naar de verhouding tot
de latere twintigste-eeuwse literaire ontwikkelingen in Nederland. Noodgedwongen
moet het antwoord op deze vragen hier zeer beperkt en onvolledig zijn, aangezien
de noodzakelijke onderzoeksgegevens tot op heden grotendeels ontbreken. Zo is er
bijvoorbeeld naar de beeldspraak in de poëzie van de Tachtigers nog geen systematisch
onderzoek verricht.66 Voor de ontwikkelingen in het buitenland, kan ik alleen
verwijzen naar de inspirerende dissertatie van Maarten van Buuren over de metaforen
in Zola's Rougon-Macquart-cyclus. Ook al is deze reeks romans wat ouder - ze werd
geschreven tussen 1871 en 1893 - op een aantal punten blijkt de metaforiek uit het
Nederlandse fin de siècle te sporen met die van Zola. Ik noem: de positieve benadering
van de flora en de overwegend negatieve interpretatie van de fauna, de door
‘monster’-metaforen gesteunde thematiek van de cultuur versus de natuur, de
negatieve interpretatie van de broeikas, de voorstelling van de stad als vrouw en de
zekere mate van dubbelzinnigheid in de manier waarop de beelden zich tot het
concrete verhaal verhouden. Maar anders dan bij Zola heeft in het Nederlandse proza
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de metafoor ‘aarde’ bepaald geen positieve connotaties, en zijn de elementen ‘zee’,
‘vuur’ en ‘lucht’ niet louter negatief geladen. Ook ontbreekt in het Nederlandse proza
het mythische aspect van de mens als onderdeel van de eeuwige natuur-
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cyclus (Moeder Aarde). Wellicht houden deze verschillen verband met de
verschuiving die er vanaf de jaren tachtig optreedt in de richting van een steeds
negatiever gekleurde invulling van het determinisme die hand in hand gaat met een
groeiend besef van een metafysisch tekort. Metaforisch gesproken wordt ‘aarde’ op
den duur steeds negatiever geladen en krijgt ‘lucht’ een steeds positievere connotatie.67
Naar de metaforen in het Nederlandse proza vanaf de jaren '20 is vrijwel geen
onderzoek verricht. In dit verband valt eigenlijk alleen het proefschrift van Grüttemeier
noemen over de Nieuwe Zakelijkheid. Daarin is ook een hoofdstuk gewijd aan het
metafoorgebruik, al blijft dat beperkt tot het werk van Revis. Grüttemeier concludeert
daarin dat de plantenmetaforen weinig optreden, dat er geen sprake is van een
éénduidige waardering van de gebieden cultuur en natuur en dat er op basis van de
metaforiek een grensvervaging valt te constateren tussen natuur, techniek en mens.68
Een heel ander verhaal dus.
Het enige mij bekende systematische metaforenonderzoek met betrekking tot de
naoorlogse periode is dat van Brems, naar de poëzie van de Vijftigers. Geen proza
welliswaar, maar gegeven de schaarse studies op dit terrein noem ik dit onderzoek
toch maar. Bovendien is een zekere mate van overkomst tussen de beeldspraak in
proza en poëzie bepaald niet ondenkbaar. Brems concludeert dat de metaforen in de
poëzie van de Vijftigers gericht zijn op een nieuwe, op synthese gerichte beleving
van het zelf en de wereld en dat het lichamelijke daarbij een positieve dimensie
krijgt.69 Het fin de siècle lijkt hier definitief voorbij.
De basis is weliswaar smal, maar de bevindingen van Brems en Grüttemeier geven
toch enig vertrouwen in mogelijkheid van een distinctief onderscheid tussen de
beeldspraak van - ruim gezegd - het modernisme en die van het fin de siècle. Een
reden te meer om de conclusie te wagen dat de metaforen in het proza rond 1900
sterk periodegebonden kenmerken bezitten.
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Eindnoten:
1 Dit artikel een uitwerking van een lezing die ik op 14 juni 1996 heb gehouden in New York,
ter gelegenheid van de 1996 Interdisciplinary Conference on Netherlandic Studies. Mijn hartelijke
dank gaat uit naar Greet Ottenvan der Kaap die mij veel hulp heeft geboden bij de inventarisatie
van de metaforen.
2 De studie van S.P Uri, Vlucht der verbeelding, over neo-romantisch proza, uit 1955, heeft dit
probleem niet opgelost, maar het - integendeel - nog eens scherp doen voelen. En uit Anbeeks
worsteling onder het kopje ‘neoromantiek’ in zijn handboek uit 1990, blijkt dat er 35 jaar daarna
voor dit proza nog steeds geen bevredigende beschrijving gevonden is. (Anbeek 1990, 95-104)
3 Ik verwijs in dit verband naar: Ibsch 1973; Kemperink 1988; Van Buuren 1882; Uri 1955.
4 Zie: Goedegebuure 1987.
5 Zo onderscheidt zij naast en door het naturalisme heen iets als ‘nieuwe mystiek’, bestaande uit
vijf groepen met elk een eigen accent op respectievelijk: religie, liefde, engagement, mysterie
en decadentie. (Bel 1993, i.h.b. 299)
6 Ik verwijs in dit verband naar de volgende studies: Schorske 1981; Weber 1986; Peylet 1994.
Zelf heb ik kort geleden in dit tijdschrift gepleit voor een meer op synthese gerichte bestudering
van de periode van het fin de siècle. (Kemperink 1996)
7 Ook Van Vliet wijst in zijn boek over de werkwijze van Louis Couperus op de theosofische
inslag van Langs lijnen van geleidelijkheid. (Van Vliet 1996, 40)
8 Van Buuren 1985. Evenals Van Buuren baseer ik mij op Mooij's dualistische metafoortheorie.
Dat wil zeggen dat ik uitga van de gedachte dat woorden bij metaforisch gebruik hun normale
referentiële capaciteit behouden, maar daar nog een tweede referentiële (metaforische) functie
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naast krijgen. Zie Mooij: ‘Monism, if fully and consistently maintained, would lead to the view
that metaphors should be understood on the basis of linguistic knowledge only. However, it
would seem to me that at least many literary metaphors have to be understood dualistically.
The dualistic view, defended in the preceding section, implies that there is a reference to the
literal extension of the real world, therefore possibly an appeal to non-linguistic knowledge
about the world.’ (Mooij 1976, 149-150)
De citaten zijn afkomstig uit Henri Borel, Leliënstad. (Respectievelijk: 201, 192, 85, 207, 177)
In dit opzicht volg ik de selectiecriteria van Van Buuren. Zie: Van Buuren 1985, 17, 34.
Michel Le Guern, aan wie ik het begrip gelexicaliseerde metafoor ontleen, stelt als criterium
voor lexicalisatie het verschijnsel van vervreemding dat ontstaat wanneer men bij dergelijke
metaforen een woord door een synoniem vervangt: ‘On peut estimer qu'il y a lexicalisation à
partir du moment où le remplacement d'un des éléments de l'expression par un synonyme donne
une impression de surprise, d'étrangeté ou de maladresse: c'est d'ailleurs là un moyen commode
pour rendre à l'image une netteté que la lexicalisation a toujours un peu estompée.’ (Le Guern
1973, 86) Maar ook dit criterium is jammer genoeg niet waterdicht.
Voorbeelden uit Henri Borel, Leliënstad (174-175).
Louis Couperus, Psyche (100).
Een van de uitgangspunten in de dissertatie van Van Buuren is de gedachte dat de functie van
de metafoor te vinden is daar waar beide assen, paradigma en syntagma, elkaar kruisen. (Van
Buuren 1985, 13-24)
Ik citeer Van Buuren: ‘Nous entendons par paradigme une série de métaphores appartenant à
la même isotopie. Ces métafores se trouvent dans le texte; le paradigme réunit par conséquent
des unités in praesentia. En général le paradigme transgresse les limites de la phrase: il se
développe souvent le long d'un roman, parfois il s'étend sur plusieurs romans.’ (Van Buuren
1985, 14)
Zie: Henri Borel, Leliënstad. (1, 2, 3, 4, 172, 186, 187)
Ibidem. (Respectievelijk: 190, 86, 175, 190, 191, 85, 266, 172)
Het totale onderzoek is gebaseerd op ruim 6000 metaforen. Dit bestand omvat zowel de gegevens
voor de periode 1880-1910 (ca. 3500 metaforen) als die voor de periode 1865-1880 (ca. 2500
metaforen). Belangstellenden bied ik het graag ter inzage.
In: Herman Heijermans, Trinette (27, 100).
Respectievelijk in: Henri Borel, De stille stad (45, 77, 45) en Leliënstad (38); Louis Couperus,
Langs lijnen van geleidelijkheid (108) en Majesteit (202, 262, 268); Marcellus Emants, Waan
(5, 52).
Respectievelijk in: Louis Couperus, Langs lijnen van geleidelijkheid (42), Fidessa (35) en
Majesteit (16, 16) en Frederik van Eeden, Johannes Viator (15, 32-33, 102).
Respectievelijk in: Henri Borel, Het jongetje (55), Leliënstad (94), Herman Heijermans Trinette
(112), Frederik van Eeden, Johannes Viator (218, 281).
Een uitzondering hierop vormt Johannes Viator van Frederik van Eeden. Aangezien het hier
gaat om een ik-roman, is het merendeel van de metaforen daarin uiteraard afkomstig van de
ik-verteller.
Deze suggestie dank ik aan Jaap Goedegebuure.
Daarnaast speelt zeker ook de tegenwoordig wat in de vergetelheid geraakte bloementaal een
rol. Zo staat bijvoorbeeld het viooltje voor bescheidenheid en eenvoud de oranjebloesem (de
bruidsbloem) voor maagdelijkheid en vruchtbaarheid, de gele roos voor ontrouw en jaloezie,
de tuberroos voor gevaarlijk genot, etc. Deze bloementaal heeft ongetwijfeld ook z'n sporen
nagelaten in de symboliek. Ik denk dan bijvoorbeeld aan de symbolische functie van het viooltje,
de oranjebloesem en de gele roos in Langs lijnen van geleidelijkheid. Ik ontleen deze gegevens
aan: Ernst en Johanna Lehner, Folklore and symbolism of flowers, plants and trees. (Lehner
z.j., 111-128)
Zie respectievelijk: Frederik van Eeden, Johannes Viator (67) en Van de koele meren des doods
(235); Louis Couperus, Fidessa (6,62) en Psyche (101); Frederik van Eeden, Johannes Viator
(280); Louis Couperus, Fidessa (61).
Respectievelijk in: Frederik van Eeden, Johannes Viator (15, 100).
‘Goud’ kan overigens ook een negatieve connotatie krijgen; het wordt dan geassocieerd met
een materialistische, laag-bij-de-grondse levensinstelling.
Zie: Frederik van Eeden, Johannes Viator (222).
Hiervoor verwijs ik naar de indertijd zeer populaire theosofische studie van C.W. Leadbeater,
De zichtbare en de onzichtbare mens, waaraan een serie gekleurde platen van aura's van de
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hand van Annie Bessant is toegevoegd. Over de kleur groen zegt Leadbeater onder andere het
volgende: ‘Groen. - Geen kleur heeft een meer verscheiden beteekenis dan deze en er is eenige
studie noodig om haar juist te vertolken. De meeste harer openbaringen geven een soort
plooibaarheid aan die in het eerst slecht en bedrieglijk is maar ten laatste goed en sympathiek.’
(Leadbetter 1903, 62) Opvallend is dat Leadbeater, net als Van Eeden, de notie ‘slijmerig’
gebruikt in verband met de negatieve betekenis van groen: ‘Grijsgroen, een eigenaardige
schakeering ervan die moeilijk anders kan worden beschreven dan door het bijvoegelijk
naamwoordje “slijmerig”, beteekent bedrog en sluwheid [...].’ (Leadbetter 1903, 63)
De voorbeelden zijn respectievelijk uit: Henri Borel, Leliënstad (218, 212, 78), De stille stad
(119, 86, 175), Leliënstad (119) en Louis Couperus, Psyche (42).
In: Louis Couperus, Majesteit (147, 158).
Respectievelijk in: Henri Borel, De stille stad (84) en Louis Couperus, Psyche (90).
Van Buuren gaat in het laatste hoofdstuk van zijn proefschift uitvoerig in op het voorkomen
van deze zogenaamde figures mixtes bij Zola. In het algemeen merkt hij over dit soort metaforen
op: ‘En général les ‘“figures mixtes” obéissent à la règle “qui s'assemble se ressemble”,
c'est-à-dire que le rapport de contiguïté (métonymique) se doublé facilement d'un rapport
d'analogie (métaforique).’ (Van Buuren 1985, 292)
Zie: Henri Borel, Leliënstad (5).
Een dergelijk gebruik van de metafoor wordt in het boek van Luise Thon - een van de schaarse
studies over de impressionistische stijl - als één van de karakteristieken van het impressionisme
aangemerkt. (Thon 1928, 39)
De voorbeelden komen respectievelijk uit: Louis Couperus, Noodlot (30, 31); Henri Borel,
Leliënstad (2); Frederik van Eeden, Johannes Viator (122, 279, 122, 170).
Zie: Louis Couperus, Langs lijnen van geleidelijkheid (9, 21, 25). De metafoor ‘vogel’ voor de
door het leven voortgestuwde mens, sluit aan bij dit beeld van de vogelkooi. (Ibidem, 57, 116)
De voorbeelden komen respectievelijk uit: Louis Couperus, Psyche (98); Marcellus Emants,
Waan (5); Louis Couperus, Noodlot (29).
De voorbeelden komen respectievelijk uit: Louis Couperus, Psyche (91); Henri Borel, Leliënstad
(2); Herman Heijermans, Trinette (38).
De voorbeelden komen respectievelijk uit: Henri Borel, De stille stad (98) en Frederik van
Eeden, Johannes Viator (245).
Zie respectievelijk: Louis Couperus, Psyche (41, 51, 14, 64, 65, 107).
Zie respectievelijk: Frederik van Eeden, Van de koele meren des doods (68, 197, 59, 45). De
relatie van de roman Van de koele meren des doods tot het determinisme is naar mijn mening
overigens te complex om hier in dit korte bestek aan de hand van Van Eedens metaforiek recht
te kunnen doen.
Zie respectievelijk: Louis Couperus, Langs lijnen van geleidelijkheid (106, 112, 214, 220, 223,
42, 78, 153).
Zie: Henri Borel, Leliënstad (187).
Dezelfde dubbelzinnigheid treffen we ook aan in de uitbeelding van het type van de ‘femme
fragile’. (Kemperink 1992, 488)
Zie Van Buuren: ‘Les métaphores s'organisent selon des paradigmes dont l'isotopie s'oppose à
l'isotopie du texte-savoir.’ (Van Buuren 1985, 24)
Mauron stelt dat:‘[...] dès qu'un élément idéo-affectif prend une qualité d'intrusion et de hantise
légèrement angoissante, on peut soupçonner l'intervention de facteurs inconscients.’ (Mauron
1963, 39) Bij sommige auteurs, zoals bij Henri Borel, krijgt de beschrijving van het zinnelijke
door middel van de metaforen bepaald sadistische trekken, zoals in de aan het begin van dit
artikel geciteerde passage over het melk en bloed drinkende monster.
Citaten uit: Henri Borel, Het jongetje (66); Herman Gorter, Mei (113); Henri Borel, Het jongetje
(74); Herman Gorter, Mei (45); Frederik van Eeden, Johannes Viator (115); Herman Gorter,
Verzen (7).
Respectievelijk in: J.J. Cremer, Hanna de freule. (261, 228, 244, 250, 257, 186, 285).
Respectievelijk in: A.G.L. Bosboom-Toussaint, Frits Millioen en zijne vrienden (6, 145, 263).
Respectievelijk in: A.G.L. Bosboom-Toussaint, Langs een omweg (294, 233) en Frits Millioen
en zijne vrienden (219, 240).
Respectievelijk in: Cd. Busken Huet, Lidewyde (291, 347, 300, 108, 255).
Ibidem, 119.
Zie: A.G.L. Bosboom-Toussaint, Frits Millioen en zijne vrienden (5, 48, 76).
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56 Zie respectievelijk: A.G.L. Bosboom-Toussaint, Langs een omweg (302) en Cd. Busken Huet,
Jozefine (77).
57 Zie respectievelijk: A.G.L. Bosboom-Toussaint, Frits Millioen en zijne vrienden (258, 259,
259) en J.J. Cremer, Hanna de freule (168).
58 Respectievelijk in: C. Busken Huet, Jozefine (21) en Lidewyde (293).
59 Respectievelijk in: Jan Ten Brink, De familie Muller Belmonte (184, 111) en J.J. Cremer, Hanna
de freule (126).
60 Respectievelijk in: J.J. Cremer, Hanna de freule (73, 280, 107) en Jan Ten Brink, De familie
Muller Belmonte (160, 163).
61 In: A.G.L. Bosboom-Toussaint, Frits Millioen en zijne vrienden (179, 171).
62 In: Cd. Busken Huet, Robert Bruce's leerjaren (123, 12).
63 Respectievelijke in: Cd. Busken Huet, Robert Bruce's leerjaren (201); A.G.L.
Bosboom-Toussaint, Frits Millioen en zijne vrienden (373, 167) en Langs een omweg (237).
64 Zie respectievelijk: A.G.L. Bosboom-Toussaint, Langs een omweg (42, 34, 40).
65 Zie: A.G.L. Bosboom-Toussaint, Frits Millioen en zijne vrienden (150).
66 Aan de Rijksuniversiteit van Groningen bereidt Greet Otten-van der Kaap een dissertatie voor
met als centrale vraag die naar de metaforiek in de poëzie van de Tachtigers.
67 Tekenend in dit verband is dat alleen in de metafysisch georiënteerde roman Le rêve uit Zola's
cyclus, de ‘lucht’-metaforen wel degelijk een positieve connotatie krijgen. (Van Buuren 1985,
255)
68 Zie: Grüttemeier 1994, 62, 63, 64, 69.
69 Zie: Brems 1976, 239, 192.
* De bibliografie bevat alleen de in het artikel genoemde werken.
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Schrijvende leidsvrouw en kindervriendin: Anna Barbara van
Meerten-Schilperoort (1778-1853)
Arie Jan Gelderblom1
Op 14 februari 1853 overleed te Gouda, vijfenzeventig jaar oud, Anna Barbara van
Meerten-Schilperoort. Haar begrafenis liep enige dagen later uit op een publieke
gebeurtenis. Naast de familie, de vrienden en alle Goudse predikanten stonden er op
het besneeuwde kerkhof jonge vrouwelijke leerlingen aan de groeve, benevens enige
honderden armen en behoeftigen die de laatste eer kwamen bewijzen aan ‘Neêrland's
groote kindervriendin’2. Ze erkenden in haar een ‘discipelin des Heeren’3, een
‘achtingswaardige vrouw’4, sterk sociaal bewogen en jarenlang een autoriteit op
onderwijsgebied. ‘Zij verwierf zich in dezen, beide, door daad en pen, in ons land
een te regt algemeen beroemden naam’5.
Om dat werk van de pen gaat het hier. In het tweede kwart van de negentiende
eeuw was mevrouw Van Meerten-Schilperoort een van Nederlands meest verkochte,
gerecenseerde en gelezen schrijfsters, vooral van literatuur voor kinderen en vrouwen.
Haar bibliografie telt zo'n negentig boektitels, de herdrukken niet meegerekend6; de
hoeveelheid artikelen van haar hand, al of niet gesigneerd, moet in de honderden
lopen. Ze kon leven van haar pen en haar werk was wel-doortimmerd, gevarieerd,
aangenaam om te lezen en instructief. Kort na haar dood is er nog sprake van
belangstelling voor haar leven en oeuvre7; in biografische woordenboeken zijn lemma's
aan haar gewijd8; in de officiële literatuurgeschiedenis evenwel is zij sindsdien
vergeten.
Dit artikel beoogt nieuwe belangstelling te wekken voor mevrouw Van
Meerten-Schilperoort en haar werk. Natuurlijk zal daarbij de vraag klinken waaróm
zij ten offer is gevallen aan de literair-historische vergeetcultuur. Als antwoord kan
erop worden gewezen dat ons beeld van de vroege negentiende eeuw sterk beïnvloed
is door geschiedschrijvers en kritische beoordelaars die de opvattingen van de
Tachtigers deelden. Zij hebben geen hoekje van de canon voor haar opengelaten.
Haar werk verdroeg zich slecht met een romantische, op originaliteit en expressie
afgestemde poetica. In een canonconceptie die vernieuwing als criterium hanteerde,
was voor haar geen plaats. Daardoor heeft mevrouw Van Meertens reputatie het niet
gehaald tot in de twintigste eeuw. Maar wanneer ze wordt beoordeeld vanuit de
pragmatische poetica, die literatuur beschouwt als een overtuigende presentatie van
nuttige lering aan een welomschreven publiek, dan blijkt zij niet alleen de didactische
traditie van de zeventiende en achttiende eeuw voort te zetten, maar die tevens te
verrijken met actuele elementen: vaderlandse stof, eigentijdse genres, en nieuwe
categorieën van geïntendeerd publiek, zoals de schoolgaande jeugd, huisvrouwen,
armen en bejaarden, en (vrouwelijk) huispersoneel.
Misschien hebben juist deze publieksgroepen, die bij de heersende literatuurkritiek
en -geschiedenis geen gewicht in de schaal legden, ongewild meegeholpen mevrouw
Van Meerten buiten de canon te houden. Ze schreef slechts voor vrouwen
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Mevrouw A.B. van Meerten-Schilperoort, circa 1845. Olieverf op doek, door J.J. Bertelman. Stedelijke
Musea te Gouda, inv.nr. 55160.

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 2

31
en kinderen. Maar ook in de geschiedenis van de Nederlandse jeugdliteratuur bleef
haar werk onverdiend onopgemerkt. Mevrouw Knuttel-Fabius bespreekt haar in 1906
nog kritisch-welwillend: Van Meerten-Schilperoort sprong erg vrij om met
mythologische verhalen die zij voor kinderen navertelde, maar koesterde verstandige
denkbeelden over de lichamelijke opvoeding9. Een kleine halve eeuw later is echter
de vergetelheid ingetreden. In Daalders Wormcruyt met suycker van 1950, een boek
dat nogal beducht is voor moralistische harnasjes die de kinderziel zouden kunnen
beknellen, komt haar naam slechts twee maal voor, verstopt in een opsomming10. In
het onderzoek van Dasberg e.a. uit 1981, Het kinderboek als opvoeder, dat zich onder
meer baseert op het door Daalder aangedragen materiaal, wordt zij niet genoemd11.
In 1958 neemt Leonard de Vries haar weliswaar op inde bekende Bloempjes der
vreugd' voor de lieve jeugd, maar schrijft hij stukjes die ontstonden uit de
samenwerking van mevrouw Van Meerten en C.P.E. Robidé van der Aa alleen aan
laatstgenoemde toe12. Tenslotte moet ze het doen met twee vermeldingen in De hele
Bibelebontse berg. Ze wordt er in een adem met Petronella Moens genoemd als een
der ‘bekende auteurs’, maar daar blijft het bij. Titels ontbreken13. Het lijkt erop dat
de ooit zo druk gelezen kinder- en jeugdboeken van 's lands grote kindervriendin al
meer dan negentig jaar niet meer serieus zijn bestudeerd14. Haar overige werk
onderging hetzelfde lot. Alleen in kringen van de vrouwenbeweging en in haar
woonplaats Gouda is Anna Barbara van Meerten-Schilperoort nu nog een beetje
bekend15.

Leven
Over haar geschriften en de daaruit sprekende poeticale opvattingen aanstonds meer.
Eerst volgt hier een korte levensschets, omdat het werk van deze schrijfster zo sterk
verbonden is met haar biografische context. Bovendien past deze benadering bij de
recente bemoeienissen van het wetenschappelijk onderzoek om in de vergetelheid
geraakte schrijvende vrouwen weer voor het voetlicht te halen, met aandacht niet
alleen voor hun teksten, maar ook voor de materiële omstandigheden waaronder die
ontstonden.
Biografische bijzonderheden staan in een levensbericht dat haar oudste dochter
toevoegde aan moeders laatste boek, de posthuum verschenen Geschiedenis der
apostelen16. Het heet ‘Iets over mevrouw Van Meerten, geb. Schilperoort, vooral
over hare laatste dagen, medegedeeld aan hare vriendinnen’. Het volgende is hierop
gebaseerd.
Op 3 januari 1778 werd Anna Barbara Schilperoort geboren te Voorburg. Ze had
een veel oudere halfbroer, Van Grasveld, op wie ze later bijzonder gesteld was; zusjes
waren er niet. Voor de studie van de zoon verhuisde het gezin naar Leiden en
vervolgens naar Noordwijk-Binnen. Daar bezocht Anna Barbara het meisjesinstituut
van de dames Du Floo en Weegly. Ze kreeg er ‘oppervlakkig en zeer gebrekkig’
onderwijs. In vriendschappelijk opzicht was die periode overigens gelukkig. Haar
‘liefdevol, misschien eenigszins dweepachtig hart’ sloot vriendschap met
medeleerlingen en onderwijskrachten. In deze tijd heeft de eerste kennismaking met
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de literatuur plaats. Ze leest Willem Leevend en identificeert zich met Lotje Roulin,
en ze schwärmt met Goethes Werther.
Het ouderlijk gezin was niet bijster honkvast. Als Anna Barbara vijftien is, woont
ze in Zaltbommel, en doet er belijdenis bij dominee Kist. Het levensbericht signa-
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leert enig opgewonden sentiment met betrekking tot de zieleherder, maar verklaart
dat uit Anna's edele karakter dat neigde naar het overspannene: ‘zij dacht en gevoelde
alles dubbel, hooger, levendiger dan iedere andere’. Bij een tweede predikant die in
de Bommelse tijd in haar leven kwam, vond haar gemoed de gewenste weerklank.
Het was Henrik van Meerten. Ze trouwt met hem in oktober 1794, en neemt haar
intrek in de pastorie van Wadenoijen in de Tielerwaard. De jonge bruid is zestien
jaar oud, de bruidegom achtentwintig. Altijd zou Anna Barbara dankbaar terugdenken
aan haar eerste huwelijksjaren en de vorming die ze ontving van haar geleerde,
bezadigde man. De uiterlijke omstandigheden stonden met dat geluk overigens in
schril contrast. Franse troepen vielen in het begin van 1795 de Betuwe binnen en
verwoestten dorp na dorp. In Wadenoijen werd de inboedel van de pastorie kort en
klein geslagen. Later zou de schrijfster deze ervaringen verwerken in haar roman
Emilia van Rozenheim.
Als Henrik van Meerten een beroep aanneemt naar Bedijkte Schermer in
Noord-Holland, volgt zijn echtgenote gedwee, ook al beseft ze dat ze het Betuwse
landschap zal missen tot in het diepst van haar hart. De verhuizing vindt plaats in
juli 1795; de ouders Schilperoort en een huisvriendin komen er ook wonen. Op 17
maart 1798 gaat een intens gekoesterde wens in vervulling, namelijk de geboorte
van het eerste kind, een dochter. Maar van rustig gezinsleven komt niet veel terecht,
want tegen de wil van zijn vrouw neemt Henrik in dit jaar opnieuw een beroep aan,
nu naar Gouda. Anna Barbara volgt met tegenzin. Haar vader en de huisvriendin zijn
inmiddels overleden, maar haar moeder komt met het gezin mee naar Zuid-Holland.
Het nieuwe adres is een mooi huis aan de Oosthaven. In tegenstelling tot wat iedereen
verwacht, doet de domineesvrouw niet mee aan het sociale leven van de provinciestad.
Het liefst zit ze alleen op een zolderkamertje. In Gouda vindt men dat maar
‘zonderling’.
Anna Barbara had zich al jong voorgenomen dat zij zelf haar kinderen zou
opvoeden en onderwijzen. Daarop gaat ze zich nu toeleggen. Haar man steunt dit
streven met raad en daad, haar moeder neemt de verantwoordelijkheid in de
huishouding op zich. Door die hulp kan ze nu haar lievelingsbezigheid najagen, de
‘verstandsoefening’. Ze leest, schrijft, correspondeert, kopieert, maakt uittreksels,
en vraagt adviezen aan een bevriende onderwijzer. Er wordt gewoekerd met de tijd,
‘ook door dien af te snipperen van de gewone uren van slaap’. Als ze niet op zolder
zit, werkt en eet zij buiten in de tuin, zelfs in de winter.
Meer kinderen worden geboren: in 1800 een tweede dochter, in 1802 een zoontje
dat al jong overlijdt, einde 1804 opnieuw een zoon, in 1807 een derde dochter en
tenslotte nog een zoon in 180917. Ze krijgen huisonderwijs van hun moeder, die zelf
het lesmateriaal schrijft voor taal, aardrijkskunde en geschiedenis. Alleen voor lessen
in schrijven en rekenen wordt een beroep gedaan op de bevriende onderwijzer, die
als pedagogische vraagbaak een van de beste vrienden van het gezin zou worden.
De financiële omstandigheden raakten in de Franse tijd in de gevarenzone, want
het predikantssalaris verslechterde en er waren na elke geboorte hoge onkosten voor
medicijnen. Tot overmaat van ramp overleed in 1810 de grootmoeder. Om wat bij
te verdienen ging Anna Barbara publiceren. Haar eerste boek kwam in 1811 anoniem
van de pers, als uitvloeisel van het huisonderricht: een lesboekje Nederlands. In 1812
verscheen een vervolgdeel over aardrijkskunde, kort daarop een succesrijk leerboek
Frans. De opbrengsten lenigden de ergste geldzorgen. Bovendien begon
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mevrouw Van Meerten een goed bezochte dagschool, en later zelfs een pensionaat.
Nu barstte de productie van boeken los, vooral bestemd voor jonge mensen en voor
vrouwen en meisjes. In haar karige vrije tijd nam ze graag het penseel ter hand. Haar
geschilderde bloemstukken werden in Gouda geëxposeerd18. In de jaren 1820 raakte
ze in het hele land bekend en beroemd.
Ook de echtgenoot was pedagogisch geïnteresseerd; voor zijn vrouw was hij
vraagbaak, adviseur en criticus tegelijk. In januari 1830 ging hij met emeritaat en
slechts acht maanden later overleed hij. Anna Barbara was sindsdien zwaarmoedig.
‘Zij treurde en had het treuren lief’, ook al ging het haar financieel nu voor de wind
door de opbrengsten van het schrijven en van de kostschool. Haar oudste dochter
kwam haar daar assisteren. Het contact tussen moeder en kinderen moet overigens
ondanks alle psychologische inzichten van de schrijfster iets oppervlakkigs hebben
gehad, want het levensbericht vermeldt dat geen van de kinderen in staat was diepe
blikken in moeders zieleleven te slaan.
Tot aan het eind van haar dagen heeft ze gewerkt. Ze leidde een vroom leven, ging
vaak ter kerke en laafde zich aan de buitenlucht. In Gouda was ze actief in de
armenzorg en bezocht ze vanaf 183219 regelmatig gevangenen. Op 5 februari 1853
gebruikte zij het middagmaal in de tuin, een paar dagen later ging ze bij guur weer
nog buiten zitten om met timmerlui te beraadslagen over de bouw van een prieel.
Toen moet ze een kou hebben gevat die haar noodlottig werd. Ze ontwikkelde een
‘pleuris’ waaraan ze weldra zou overlijden. Het levensbericht verhaalt uitvoerig van
haar vrome sterfbed, van de bezoekers, de gesprekken, de wisselende verwachtingen
van de afloop, het afscheid nemen en het wachten op de laatste snik. Toen die werd
geuit, waren ook de dienstboden erbij, want ‘men voelt op zulk een oogenblik geen
verschil van betrekking of stand’. Velen kwamen, zoals gezegd, de dode de laatste
eer bewijzen. Van ‘de liefde der armen vooral zagen wij daar menig treffend tooneel’.
Nog in hetzelfde jaar lieten bewonderaars een grafmonument plaatsen op een
prominente plek in de Goudse St.-Janskerk, tegen de oostwand van het zuidertransept.
Het werkstuk van beeldhouwer I. Stracké is daar nog altijd te bewonderen20.
Bij de teraardebestelling was, aldus het levensbericht, gezegd dat haar geest nu in
hoger sferen kon zweven en zich eindelijk verzadigen aan hetgeen de aarde haar niet,
of niet in volle mate had gegeven. Een deel van haar leven was een lijdensbeker
geweest. Ten aanzien van een van Nederlands meest bewonderde vrouwen, die een
groot oeuvre op haar naam had staan en niet onbemiddeld was overleden, klinkt dat
laatste wat klagerig. Ook verder in de biografie is sprake van bijna zeurderige
teleurstelling bij Anna Barbara over tegenslagen die het lot had uitgedeeld. Maar
misschien moeten deze nadruk op het aardse tekort en de aandacht voor het vrome
sterfbed worden begrepen binnen de vrome protestantse traditie waarvan de schrijfster
deel uitmaakte21. Beide vermeldingen hebben in een protestantse biografie een topische
waarde en dienen om aan te tonen dat het beschreven leven voorbeeldig was: in het
volle besef van de aardse vergankelijkheid was Anna Barbara van
Meerten-Schilperoort erin geslaagd het hoofd te bieden aan de beproevingen die God
op haar levensweg had geplaatst. Sterker en wijzer geworden kon zij toen, woekerend
met haar talenten, haar leven nog beter in dienst stellen van anderen en hun de weg
wijzen naar aardse deugd en hemelse zaligheid.
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Varietas
De lijst van haar publikaties prijkt met een opvallende verscheidenheid aan genres,
oude en nieuwe. Ze moet zich al oefenend een grote vaardigheid hebben verworven
in het hanteren van didactische vormen. Aanvankelijk stond haar schrijverij in dienst
van het huisonderwijs, en het is dus niet verbazend om veel schoolboeken in de
bibliografie te zien, die modern aandoen door de nagestreefde aansluiting bij de
belevingswereld en de vaardigheden van kinderen. Het Leer - en leesboekje over de
taalkunde was het debuut uit 1811. Ten behoeve van de aardrijkskundeles stelde ze
een Atlas voor kinderen samen. De exacte disciplines konden op haar belangstelling
rekenen, getuige een Proeve van natuurkunde voor meisjes, een Spel over de
natuurlijke historie, en Het gebruik van het mikroskoop voor jonge lieden, naar eigen
oefening met dezelve, beschreven en gemakkelijk gemaakt.
Bij deze vakmethodes sluiten godsdienstige en ethische leerboeken aan, zoals
de Kinderbijbel, De christelijke feestdagen en de lijdensgeschiedenis van onzen Heer
en Het leven van Dr. Martin Luther, bewerkt inzonderheid voor jonge lieden. Als
bewerkster van een Engels voorbeeld vermomde ze zich met een programmatische
naam in Jufvrouw Vroomhart's vertellingen voor de jeugd. Leiding bij de voortgang
van het leven werd verschaft in de Proeve van een handboek voor jonge lieden tot
godsdienstig bestuur van iederen dag (in vier delen), of in Raadgevingen aan jonge
lieden bij het verlaten van de scholen of weeshuizen. Deze groep telt tevens veel
avondmaalslectuur en een aantal vertalingen.
Mevrouw Van Meerten was beroemd als schrijfster van kinderboeken. De
bekendste zijn Keetje en Frits, of de kleine wandelaars; De moederlooze Maria;
Willem, Karel en Betje, een verhaal waaruit kinderen het nuttig gebruik van geld
konden leren. Mythologische stof bevatten de Fabelen uit de kinderkamer en de
Fabelkunde voor jonge lieden. Natuurlijk ontbreekt het in deze onderhoudende en
dikwijls kleurig geïllustreerde teksten niet aan didactiek; in andere staat de leerzame
instructie zelfs op het eerste plan: De kermiswandeling, of onderrigt omtrent den
oorsprong van dit feest, en het nut en gebruik der koopwaren. Samen met C.P.E.
Robidé van der Aa stelde ze vanaf 1827 een aantal deeltjes Almanak voor de jeugd
samen, gevuld met literair mengelwerk.
Een afzonderlijk genre van teksten met vrouwelijke instructie zal zeker zijn
doelgroep hebben bereikt, zoals de Tafereelen uit den bruidstaat en het huwelijksleven
voor jonge bruiden, vrouwen en moeders. Deze categorie bevat ook vertalingen van
voor vrouwen interessante leerboeken en naslagwerken: een Algemeene geschiedenis
met name bedoeld voor meisjes, naar Nösselt, uit het Duits; eveneens uit het Duits,
naar Amalia Salden, de zeer huishoudelijk ingestelde Encijclopédie of handboek van
vrouwelijke bedrijven en raadgever in alle vakken van den vrouwelijken werkkring.
Op ‘beschaafde christelijke moeders’ gericht was een naar G.A.F. Sickel vertaalde
Opvoedingsleer. De gepropageerde vrouwelijke gedragslijn spreekt uit de titels van
twee vertalingen: Laura, een voorbeeld van edele zelfopoffering, een boek,
inzonderheid voor jonge vrouwen en moeders en De vrede der ziel en de middelen
om dien te verkrijgen, lectuur voor beschaafde vrouwen.
Sommige tekstsoorten continueren oude genretradities, zoals de karakterschetsen:
Karakterschetsen van Zuid-Nederlanders en Karakterschetsen van eenige belangrijke
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personen uit de vroegste bijbelgeschiedenissen, voor jonge lieden, in gespreksvorm.
In haar reisverhalen wordt de zichtbare wereld verkend. Er blijkt een grote gene-
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genheid uit voor het vaderland en het Oranjehuis, in overeenstemming met het
burgerlijk nationalisme van de vroege negentiende eeuw. Een nog steeds
aantrekkelijke roman is Emilia van Rozenheim, of familietafereelen uit het einde der
achttiende en begin der negentiende eeuw, waarin persoonlijke ervaringen zijn
verwerkt. Een piëtistische inslag vertoont haar consolatio-literatuur: Mara, woorden
van troost in verschillende treurkamers, Een vriendelijk woord van raad, troost en
opbeuring voor mijne arme medemenschen en de bloemlezing Jacob Cats, de gids
en troost, inzonderheid der ouden van dagen. Historische commentaren beschouwen
de actuele politiek vanuit orangistisch-vaderlandslievend standpunt: De zelfopoffering
van den Nederlandschen zeeheld J. C.J. van Speijk [...] voor vaderlandschev zonen
en dochteren en De onlusten in België, [...] een leesboek voor Oud-Nederlands zonen
en dochteren.
Passend in haar tijd is Van Meerten-Schilperoorts bemoeienis met almanakken,
maandschriften en magazijnen, alle op een welomschreven publieksgroep gericht,
zoals Penélopé, of maandwerk aan het vrouwelijk geslacht toegewijd De Almanak
voor de jeugd is al genoemd; daarnaast was er de Almanak voor dienstboden. Voorts
drie specimina van een Magazijn, elk in twee delen, successievelijk voor kinderen,
volwassen meisjes en jonge juffrouwen, bewerkt naar het Frans. Het afzonderlijk
verschenen toneelspel Gumal en Lina, of het vermogen van het christendom uit 1829
werd ook in Penélopé afgedrukt. Het is een bewerking naar de Nederlandse vertaling
van het gelijknamige boek van Kaspar Friedrich Lossius.
Het bovenstaande is maar een selectie uit het oeuvre. In de meeste openbare
boekerijen is mevrouw Van Meerten overigens slecht vertegenwoordigd.
Publieksgroepen als kinderen en huisvrouwen, voor wie deze boeken gebruiks- en
geen bewaarartikelen waren, hebben weliswaar enige decennia lang gezorgd voor
populariteit, maar tevens, al stúk-lezend, voor het verdwijnen van hele oplagen. Een
uitzondering is de grote collectie Van Meerten-Schilperoort in de Librije van Gouda,
thans opgenomen in het Streekarchief Hollands Midden, met veel materiaal afkomstig
van de familie Van Meerten. In de jaren 1980 is deze verzameling
analytisch-bibliografisch ontsloten door een werkgroep van de Rijksuniversiteit
Leiden, onder leiding van dr. B. van Selm. Een catalogus met de resultaten van dat
onderzoek is aanwezig in het archief.

Een dienende, pragmatische poetica
Nergens geeft mevrouw Van Meerten-Schilperoort blijk van een behoefte aan lyrische
zelfexpressie en originaliteit. Soms verwerkt zij autobiografische stof, zoals in Emilia
van Rozenheim of in verspreide anekdotes, maar daar spreekt geen analytische
aandacht voor de eigen persoonlijkheid uit. Het schrijven van poëzie lag haar niet.
In haar jeugd had ze weliswaar verzen gemaakt na de lectuur van Goethes Werther,
ontwikkeld ‘werd evenwel deze gave der dichtkunde nooit, en alleen de geest der
hoogere poëzij hield post in hare ziel, die wars bleef van alle proza des levens’22.
De literatuuropvatting van mevrouw Van Meerten kan tot in details uitstekend
worden beschreven in de termen van de klassicistische poetica. Vanaf haar vroege
huwelijksjaren had ze zich in het schrijven geoefend, met pedagogische bedoelingen,
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al kopiërend, parafraserend, uittreksels makend en vertalend, en pas daarna met
teksten van eigen vinding, Ars en exercitatio krijgen in haar levensbericht grote
nadruk; de natuurlijke aanleg wordt daarentegen kort omschreven als een
‘droombeeld’ dat zij vanaf haar kinderjaren had gekoesterd en dat in de Goudse tijd
wer-

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 2

36
kelijkheid kon worden, namelijk haar eigen kinderen te kunnen opvoeden en
onderwijzen. Het ingenium is op deze wijze pedagogisch gedefinieerd23. Haar
discipline en werkkracht moeten enorm zijn geweest: ‘met vasten wil komt men tot
menig doel’24. Het fanatiek beoefende schrijven was dus bedoeld om anderen instructie
te geven, niet om zichzelf op een podium te plaatsen. Integendeel. Opvallend is de
uitvoerige bescheidenheidstopiek in zelf geschreven voorwoorden en in biografische
notities na haar overlijden. Verkleinwoorden alom: werkjes, stukjes, boekske. Er is
bescheidenheid bij succes: ‘meer lof, dan ik mij zoude hebben durven toeëigenen’25;
en ‘niet zelden betuigde zij, dat men hare werkjes met te veel verschooning
beoordeelde’26. We zien herhaaldelijk een beroep op ‘bevoegde regters’, bij wie zeker
de echtgenoot en de bevriende onderwijzer worden gerekend. Ook sommige
onderwerpen worden als imponerend beschouwd, en dwingen haar tot zelfverkleining
ten overstaan van de behandelde stof, zeker in religiosis. Maar al dit ‘zwak vertrouwen
in haar eigen werk’ contrasteert met de bevrediging die het kennelijk ook verschafte
en de blijdschap over enthousiaste lezersreacties. Gunstige recensies bijvoorbeeld
‘moedigden haar steeds aan, om bescheiden voort te gaan op den weg, welken zij
ook met zooveel genoegen voor zichzelve bewandelde’. Er zijn genoeg tekens van
een sterk besef van intellectueel eigendom. De samenwerking met andere auteurs,
de vele vertaalactiviteiten en redactiewerkzaamheden en de contacten met uitgevers
en lezers bewijzen dat zij binnen een aantal literaire circuits een verankerde positie
bekleedde. Wat van haar correspondentie bewaard is, ondersteunt dit beeld. Waren
de geciteerde nederigheidsfrasen dan louter topisch, misschien wel onoprecht? Of
waren ze onontbeerlijk, omdat degene die zoveel presteerde een vrouw was in een
mannenwereld? Of passen ze in een poetica die de nadruk legt op het welzijn van de
lezer, en die dus van de schrijver/schrijfster allereerst een dienende rol eist? De
waarheid ligt hier vermoedelijk in het midden.
De dienstbaarheid werd door lezers en lezeressen beloond. Meermalen geeft
mevrouw Van Meerten-Schilperoort uiting aan haar tevredenheid, wanneer ze ervaart
dat haar werk een goed onthaal vindt en dat haar lessen aanslaan. Het succes dat haar
wel degelijk streelt, past bij haar intenties, want het bestaat uit pedagogisch en niet
uit literair-esthetisch effect. Bovendien benoemt zij het als een typisch vrouwelijk
soort van succes. In sommige formuleringen klinkt bijvoorbeeld een nauw verband
tussen opvoedkundig schrijven en moederschap door; de hier volgende uitbeelding
van de band tussen de onderwijzeres-schrijfster en haar pupillenlezeressen is van
een opvallende symbiotische lichamelijkheid:
Aan de lieve kleinen het eerste wetenschappelijk onderrigt mede te deelen,
de eerste zaadjes van Godsvrucht en deugd in hunne nog onschuldige
hartjes te werpen, is mij even aangenaam, als meer gevorderden in
belangrijker wetenschappen te onderrigten; en nog nooit beklaagde ik mij
den tijd, ook aan het meer dorre onderwijs gegeven; maar ja, ware
zaligheid, innige vreugd is het voor mij, als ik mij zoo geheel de vriendin,
de vertrouwde mijner oudste kweekelingen gevoel. O! als ik zoo een lief,
bloeijend zestien of zeventienjarig meisje, mij in een vrij uur, in mijn stil
landverblijf zie opzoeken; mij geheel haar hart open leggen, al deszelfs
vrolijke en droevige uitzigten mededeelen, mij al hare aangelegenheden

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 2

verhalen, mijnen raad inroepen, mijne goedkeuring verlangen en mij tot
hare raadsvrouw kiezen; of, als ik een’ geheelen kring van zulke vrolijke
meisjes om mij vergaderd zie; haar onderling over allerlei onderwerpen
hoor praten; het gesprek ongezocht zekere wending doe nemen,
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of hetzelve den vrijen loop laat; als ik ieder zijn gevoelen zoo vrij hoor
voordragen, bepraten, hare meening bescheiden, maar toch met goede
gronden verdedigen, of mij zoo tot hare scheidsvrouw inroepen; of als ik
bij eene of andere meer plegtige gelegenheid haar iets voorlees; als zij dan
met het levendig of vochtig oog aan mijne lippen hangen; wanneer ik als
het ware mijne woorden hare harten zoo zie indringen, als ik in het open
gelaat den spiegel harer opregte ziel zie; als de vurige handdruk, de
hartelijke omhelzing bij het afscheid, mij meer nog dan hare woorden,
hare verkleefdheid aan mij uitdrukken; als wij ons na iedere zamenkomst,
na elk onderhoud, naauwer, inniger aan elkander verkleefd gevoelen; als
ik de zalige bewustheid heb, dat mijn raad, eene onvoorzigtige terug
gehouden, eene struikelende opgerigt, eene treurende bemoedigd heeft,
o! dan geniet ik den voorsmaak van den hemel; dan zou ik wel iedere
moeder, elke opvoedster willen toeroepen: ‘hecht toch uwe dochters met
banden van liefde en vertrouwen aan u; wordt hare meest vertrouwde, hare
beste vriendin!’ [...]
Welnu, zulk een publiek stel ik mij voor: eenen kring van lieve, beschaafde
meisjes; onder deze ook eenige jonge vrouwen; en waarom ook niet eene
enkele jeugdige moeder, die, met eenen lieven zuigeling aan de borst, naar
mij hoort, of mijne woorden tot haar leest? Met u dan, mijne jonge
vriendinnen! wil ik spreken, voor u wil ik schrijven, alsof ik met mijne
kweekelingen sprak, alsof ik voor dezelve schreef27.
Mevrouw Van Meerten slaagt erin - althans zo ziet ze het blijkens dit citaat zelf om toon en inhoud aan te passen bij een geïntendeerd publiek, dat ze helder voor
zich ziet. Ongetwijfeld profiteert zij daarbij van haar jarenlange ervaring als
onderwijzeres. Door de stof af te stemmen op belangstelling en begripsvermogen
van de gewenste lezers, die worden onderscheiden naar status, leeftijd en geslacht,
kan een beoogd effect inderdaad worden bereikt. Poeticaal beschouwd is dat een
zuiver pragmatisch uitgangspunt.
Verscheidene malen brengt ze het onder woorden, bijvoorbeeld in haar bloemlezing
Jacob Cats, de gids en troost, inzonderheid der ouden van dagen.28 Ze is nu zelf oud,
zegt ze, en opnieuw door Gods wijsheid teruggeroepen van de rand des grafs. Ze
weet uit ervaring dat Cats in een mensenleven veel kan betekenen, want voor haarzelf
was hij de vreugd van haar kindsheid, de leidsman van haar jeugd, de raadgever des
gemiddelden leeftijds en de troost van haar ouderdom. Nog altijd is ze verbaasd over
de rijkdom van zijn werk, maar omdat hij zo breedsprakig kan zijn, krijgt hij bij haar
generatiegenoten wellicht niet het debiet dat hem toekomt. Daarom heeft ze nu
speciaal voor deze groep een bloemlezing gemaakt. Uitkiezen, schikken en ordenen
zijn een passende en leerzame arbeid voor een oude van dagen, nu tijd en gelegenheid
voor eigen produktie voorbij zijn. Een ander voorbeeld van haar inzicht in didactisch
verantwoorde presentatie is te vinden in de Oefeningen voor min- en meergevorderden
in den briefstijlen in het maken van schriftelijke opstellen29. Eerst wilde ze, zegt ze,
geen deeltje met kinderbrieven maken als lees- en modellenboek, omdat ze ervan
het nut niet inzag en er al veel van zulke boekjes bestonden. Maar nu geeft ze er toch
een uit, en volgt daarbij haar eigen onderwijspraktijk. De opbouw is drieledig. Eerst
worden briefjes van jonge kinderen afgedrukt, waarop leeftijdgenootjes een antwoord
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moeten formuleren. Dan brieven van meergevorderden, eveneens met een
antwoordbrief als bijbehorende taak. Aan het slot komt een hoofdstuk met
onderwerpen waarover zelfstandig brieven moeten wor-
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den geschreven. Zeer tekenend is ook de aanhef van het voorwoord bij de afdeling
‘Lektuur’ in het eerste deel van het tijdschrift Penélopé, of maandwerk aan het
vrouwelijk geslacht toegewijd:
Ieder Schrijver, die de pen op het papier zet, met oogmerk om zijne
tijdgenooten de vruchten van zijnen arbeid mede te deelen, stelt zich zeker
publiek voor, voor hetwelk hij schrijven, zekere klasse van menschen,
welke hij vermaken, of op welke hij werken wil. Hoe meer dit publiek
overeenkomt met, hoe nader het verwant is aan die klasse, onder welke
de Schrijver dagelijks, en gaarne verkeert, des te aangenamer zal hem zijne
arbeid vallen, des te gemakkelijker zal hij zijne taak verrigten; hij moet
dan toch verondersteld worden, eenigzins bekend te zijn met den geest en
de behoeften van zijn publiek, en de wijze op welke men op hetzelve
werken kan.
Dit gevoel heeft ook mij geleid in de werkjes, welke ik gewaagd heb, van
tijd tot tijd in het licht te geven; en hieraan schrijf ik grootendeels het
gunstig onthaal toe, hetwelk zij mogten ondervinden. Het onderwerp dat
ik behandelde, de personen, die ik liet optreden, alles was uit die
kinder-wereld ontleend, in welke ik dagelijks en zoo gaarne rondwandel.
Zoo lang mijne kinderen en de meeste mijner kweekelingen klein waren,
schreef ik alleen voor hunnen leeftijd; toen zij in jaren toenamen, begon
als van zelven mijn schrijftrant meer ingerigt te worden, voor dien
ouderdom en schreef ik over onderwerpen, welke toen behoefte voor hen
waren; thans, daar sommige mijner eigene kinderen en velen mijner
opvoedelingen volwassen, ja, daar sommigen der laatsten reeds Bruiden
en zelfs Echtgenooten zijn, spelen mij natuurlijk het meest die
onderwerpen, welke op dezen stand betrekking hebben, voor den geest,
en denk en schrijf ik gaarne voor dezelve. Evenwel, ik durf gerust zeggen:
iedere leeftijd mijner kweekelingen is mij lief30.
Ook de personen aan wie zij haar werk opdroeg, vervulden een rol in haar
overtuigingsstrategieën. Al in haar eigen tijd werd opgemerkt dat ze zeer bewust
haar dédicataires koos. Zoon D.K. van Meerten ziet het als volgt:
De opdragt harer werkjes had gewoonlijk iets karakteristieks in de keuze
der personen, aan wie zij ze toewijdde. Zoo droeg zij b.v. hare Reis door
het Koningrijk der Nederlanden en het Groot-Hertogdom Luxemburg op
aan Prinses Marianne, dochter van Willem I, den toen algemeen gevierden
Vorst van het Rijk, dat door haar beschreven werd; de Gids voor jonge
Lieden, bijzonder uit den beschaafden Stand, aan hare kinderen; den
Kinderbijbelaan hare kleinkinderen; de Christelijke Feestdagen en de
Lijdensgeschiedenis voor jonge Lieden aan de Leeraren der Christelijke
Godsdienst in de plaats harer woning; hare Opvoedingsleer aan mij en
mijne echtgenoote, alstoen hare eenige kinderen, die met kroost gezegend
waren; hare Bloemlezing uit Cats Ouderdom aan eenen tachtigjarigen
broeder en zeventigjarige vriendin; om van vele anderen niet te gewagen.
Het schijnt zekere behoefte voor haar geweest te zijn, ook op die wijze
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van haar gevoel van liefde, vriendschap of erkentelijkheid te doen blijken.
Wie haar eenigzins gekend heeft, verwondert zich daarover niet31.
In deze woorden klinkt de indruk door dat mevrouw Van Meerten haar dedicaties
zou hebben opgesteld uit persoonlijke, expressieve behoeften. Maar er is meer. Zoals
Genette heeft laten zien, vervullen opdrachtteksten veelvuldige functies. Ze delen
iets mee over een verband tussen auteur en dédicataire/beschermer, én over de
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inhoud van het werk, en zijn bedoeld om als zodanig gelezen te worden door het
publiek, dat zodoende schrijver, mecenas en onderwerp in een betekenisvol verband
plaatst en aldus gemakkelijker overtuigd zal worden32. Opdrachtteksten maken deel
uit van een sterke pragmatische strategie. Onze schrijfster heeft dat terdege beseft.

Instructie aan vrouwen; Penélopé
Onderzoek naar vrouwen in de eerste helft van de negentiende eeuw kan profijt
hebben van de rijke informatie in mevrouw Van Meertens werk. Ze spreekt tot haar
lezeressen als een autoriteit, de maatschappelijke verankering van haar uitspraken
is onbetwist, ze weet haar wenken met voorbeelden te illustreren en doet voortdurend
een beroep op levenservaring en belezenheid. Er komt veel intertextualiteit in haar
geschriften voor: aangehaalde dichtregels, levenslessen, toneelscènes en vrome
overwegingen, bijvoorbeeld. Cats, Van Alphen, Feith en Gellert, en uiteraard de
bijbel, zijn favorieten; ze is op de hoogte van actuele Duitse pedagogische literatuur.
Ze waardeert Elisabeth Maria Post, Petronella Moens en Fenna Mastenbroek. Anderen
zijn opvallenderwijs afwezig, zoals de in haar jeugd nog bewonderde Wolff en Deken,
wat kan wijzen op een relatief behoudende geestelijke ‘ligging’ van mevrouw Van
Meerten33.
Om een en ander van het voorgaande te demonstreren wend ik me tenslotte tot
een bijzondere bron, een werk waarin de verschillende kwaliteiten van de schrijfster
tot hun recht komen. Ook de fraaie uitvoering met vele illustraties is een goede
aanleiding het zoeklicht te laten vallen op de jaargangen van het eerste Nederlandse
vrouwentijdschrift Penélopé, of maandwerk aan het vrouwelijk geslacht toegewijd.
Het werd onder redactie van mevrouw Van Meerten uitgegeven bij G.J.A. Beijerink
in Amsterdam, tussen 1821 en 1835. De verschijning verliep niet regelmatig34. Het
complete tijdschrift beslaat acht banden, ‘bevattende: de beschrijving en afbeelding
van allerhande soorten van vrouwelijke handwerken; benevens eenige lektuur, over
onderwerpen uit den vrouwelijken kring’. Iedere band bevat een afdeling
‘Handwerken’ en een afdeling ‘Lektuur’. De handwerkinstructies worden verlucht
met kleurenlitho's naar ontwerp van C. Borsteegh, de stadstekenaar van Gouda35.
De naamgeving met de wevende en weer uithalende Penélopé als uithangbord, en
de combinatie van weefsels en teksten in één band, plus het voorkomen van eigen
teksten van Van Meerten naast citaten en ingezonden artikelen, zouden aanleiding
kunnen zijn tot lange postmoderne bespiegelingen over intertekstualiteit: teksten die
weefsels zijn en borduurwerken als tekstuele constructies. Dat zou in een verkennend
artikel te ver voeren. Daarom hier slechts een paar korte overwegingen.
Band 1(1821) begint met lijsten van intekenaars. De koningin had zes
abonnementen genomen. We vinden talrijke jonkvrouwen en douairières; daarnaast
boekverkopers en leesgezelschappen (‘Mejufvr. Fenna Mastenbroek, voor een
gezelschap jonge Jufvrouwen, te Sneek). Ook mannen melden zich aan, bijvoorbeeld
de heer Lastdrager te Amsterdam, ‘voor zijne Echtgenoote’. De woonplaatsen liggen
in meerderheid boven de grote rivieren. De namen zijn ‘van hoogstaanzienlijken en
van deftigen burgerstand’, een groep waarmee mevrouw Van Meerten bekend was,
omdat zij haar kostschoolleerlingen eruit recruteerde36.
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Na de lijsten van intekenaars volgt ‘Iets over Penélopé’, een dialoog tussen een
moeder en een dochter. Het meisje had liever een vrouwentijdschrift in het Frans
gezien en snapt niet waarom de titel niet Emilia of Frederika luidt. Moeder antwoordt
als volgt.
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Ontwerp voor een kaarsenscherm van beschilderd glas en een strooien mandje voor ‘scheikundige
zwavelstokken’. Litho naar ontwerp van C. Borsteegh in Penélopé 2(1822). Foto
Universiteitsbibliotheek Utrecht.

Ik moet hierin met u verschillen, mijn Kind! Vooreerst keur ik het zeer
goed, dat dit werk in onze schoone moedertaal wordt geschreven. Er
bestaan een aantal zulke werken, in het Fransch of Hoogduitsch; doch in
het Nederduitsch is dit het eerste van dien aard, en ik wensch, dat het
vooral daarom, bijval zal vinden bij de Hollandsche dames; gelijk ik ook
niet twijfel, of dit is eene der redenen, waarom onze Geëerbiedigde
Koningin hetzelve met Hare inteekening heeft gelieven te vereeren. Ik
wensch daarbij hartelijk, dat het der Schrijfster gelukken moge, door hare
schrijfwijs het vooroordeel te overwinnen, dat men zulke onderwerpen,
alleen in eene vreemde taal, aangenaam behandelen kan37.
En wat de naam betreft: Emilia's en Frederika's zijn er genoeg, maar er is maar een
Penélopé geweest, een voorbeeldige vrouw in al haar betrekkingen, zowel als dochter
en schoondochter als in haar hoedanigheid van echtgenote en moeder38.
Het belang van de vrouw, zo zegt deze programmatische uiteenzetting over de
echtgenote van Odysseus, hangt af van haar relatie met de man. De vrouw heeft
bovendien een ingeschapen neiging om hem te behagen en zich ‘regt beminnelijk te
maken’. Daartoe moet een jeugdige gade de lijst van handwerken maar eens
doorbladeren, ‘om iets te vinden, waarmede zij haren Echtvriend op zijnen
geboortedag verrassen kan’39. Er worden legio voorbeelden aangereikt, zoals een
sigarenkoker,
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een haardscherm, een vrijmetselaarsvoorschoot, of geborduurde pantoffels. Anderzijds
mogen mannen zelf niet in Penélopé schrijven. Het tijdschrift wil alleen door vrouwen
en voor vrouwen werken en dus alleen bijdragen plaatsen van vrouwelijke hand.
Mannen kunnen vrouwen weliswaar veel leren, maar kunnen niet doordringen tot
de vrouwelijke geest. Het vrouwelijk oogpunt moet de vrouw zelf toch ten minste
even goed kunnen kiezen als de man40.
Handwerken en lectuur: samen bieden ze stof voor de vrouw om zich tweevoudig
beminnelijk te maken, met de hand en met de geest. In beide categorieën heerst een
indrukwekkende verscheidenheid aan onderwerpen en genres. Kunstbloemen, tasjes,
een breitobbetje van meloenpitten, schilderijtjes van fijngeknipt haar (alleen voor
intimi), speldenkussens met ijzervijlsel gevuld in de vorm van een tulband, een
zelfgemaakt album, enblématique decoraties op allegorische schilderijtjes van
gesneden papier, een fluwelen ridicule geborduurd met gouddraad en visschubben
(bij voorkeur van tarbot). Ook bij de lectuur vinden we een zoet en leerzaam
pêle-mêle. Een bloemlezing over de vrouw uit Cats en korte spreukachtige
‘plaatsvullingen’; gesprekjes en dialogen; verhandelingen over de seizoenen en de
sterrenhemel; reisverhalen, zoals dat van twee dames naar het slagveld van Waterloo,
waar ze eigendommen van gesneuvelden als souvenirs kunnen kopen, of het dagboek
van een reizigster door de binnenlanden van de Kaapprovincie41; betogen over
godsdienst, lawines, stiefkinderen, kamerplanten, lichaamsbeweging of het
sentimentele; een pleidooi voor sociaal werk in gevangenissen (in de vorm van een
droom), delen van bewerkte buitenlandse toneelstukken; voorts tal van aanmaningen
tot werkzaamheid, zelfopoffering en verdraagzaamheid (‘Ook onder Turken kunnen
edele menschen zijn’42). De koning kan steevast op steun rekenen. In 1830, na het
uitbreken van de Belgische opstand, doet Penélopé verslag van een loterij van
vrouwelijke handwerken te Middelharnis, ten behoeve van het vaderland. In hetzelfde
jaar parafraseert mevrouw Van Meerten een gedicht van Van Alphen bij het graf van
haar echtgenoot.
Toch bezit deze diversiteit een eenheid. De grondtoon die alles bindt, is mevrouw
Van Meertens stem. Zij levert de gespreksstof, bundelt en redigeert het materiaal,
geeft advies over levensbeslissingen en betekenisvol borduurwerk, en blijft daarbij
steeds zorgvuldig afgestemd op haar lezeressen. Haar positie is even centraal als die
van een achttiende-eeuwse spectator-redacteur in zijn tijdschrift. Tegelijkertijd loopt
zij met Penélopé vooruit op de twintigste eeuw, wanneer vrouwenbladen, met hun
karakteristieke mengeling van nuttige handwerken en aangename leesstof, als
massamedia tot bloei zullen komen. Bovendien is zij eigentijds, typisch
negentiende-eeuws, in het plezier dat zij kennelijk schept in het avontuurlijke
vermengen van stijlen en het uitwissen van genregrenzen. Als samenstelster van het
tijdschrift demonstreert ze gevoel voor variëteit en compositie.
Een van haar belangstellingen is tekenend voor een vrouw van haar tijd: die voor
bloemen. Overal komen bloemen bij haar voor, als borduurpatronen of tekstuele
motieven, en niet te vergeten als reële planten om te kweken. Ze zijn decoratief en
hebben een allegorische of bijbels-symbolische lading. Ze verrijken het leven met
geuren en kleuren en het is toepasselijk om een vriend(in) een ruiker te schenken,
waarvan de bloemennamen beginnen met letters die samen de naam van de ontvanger
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vormen. Dominee J. Herman de Ridder focaliseerde de schrijfster in dit verband
aldus:

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 2

42

Ontwerp voor een vrijmetselaarsvoorschoot. Litho naar ontwerp van C. Borsteegh in Penélopé
4(1826). Foto Universiteitsbibliotheek Utrecht.

Enkele malen slechts ontmoette ik, in de dagen, toen haar pensionaat in
volle kracht was, de afgestorvene in het midden harer kweekelingen. Ik
heb ze somwijlen met die gezien in haren doodeenvoudigen buitentuin.
Dan botanizeerde zij - ziedaar een harer eigene, meest geliefkoosde
uitdrukkingen. Of zij op de hoogte der kruidkundige wetenschap stond?
Zeker niet. Maar de Heer was ook geen kruidkundige en blijft toch voor
elken opvoeder een model van vruchtbare natuurbeschouwing. [...] De
Christelijke discipelin leidde hare kweekelingen niet in schatkamers van
diepzinnig, maar liet ze evenmin berusten in de oppervlakkigheid van een
vlugtig onderzoek. Ik heb haar, bloemenliefhebster tot in het overdrevene,
menig bloempjen zien ontleden, om in kelk en bloemkroon, in meeldraad
en stamper, zoomen te leeren bewonderen van het prachtig natuurkleed,
waarin zich de Schepper hult43.
Mevrouw Van Meerten past, in dit bloemenkader bezien, in de ideologie van de
Biedermeiertijd, die vrouwen graag met bloemen associeerde: fraai bloeiend,
individueel herkenbaar, maar teer en gebonden aan de hun door God en samenleving
toegewezen plaats44.
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De Spaanschen Brabander, een kluchtig spel
R. van Stipriaan
In welke uitmonstering zal Bredero's personage Jerolimo bij zijn eerste optredens in
1617-18 op het toneel verschenen zijn? De overgeleverde tekst van de Spaanschen
Brabander geeft voor hem noch voor een van de andere personages enige
kleedinstructie.1 Het is bovendien niet eenvoudig uit de lopende tekst iets over
Jerolimo's uiterlijk af te leiden, ondanks het feit dat hij zich op het toneel een keer
omstandig aankleedt. De kwestie is desalniettemin intrigerend, want wie het stuk nu
leest, zal zich al snel afvragen hoe een arme sloeber als Jerolimo op zijn omgeving
een welvarende en solvabele indruk kan maken. In het vervolg hoop ik aan te tonen
dat het stellen van deze vraag de weg opent naar het hoofdthema van dit blijspel.
Maar dan zal ook blijken dat de vraag naar de kwaliteit van Jerolimo's verschijning
niet meteen opgelost is. De regisseur van de Spaanschen Brabander lijkt op dit punt
door de tekst in de steek gelaten te worden en gedwongen te zijn een besluit te nemen
in het verlengde van een omlijnde interpretatie van het personage Jerolimo en diens
optreden in het spel.
Dit vraagstuk is een van de vele punten waarop de Spaanschen Brabander de lezer
en onderzoeker voor problemen stelt. De tekst lijkt vertroebeld te zijn door een vloed
aan slordigheden, wat misschien moet worden begrepen als een indicatie dat het spel
nooit door de auteur is afgewerkt, terwijl het ook mogelijk is dat het stuk met,
inconsequenties bevorderende, tussenpozen tot stand is gekomen. De diepgaande
filologische onderzoekingen van de laatste bezorgers van het spel2, hebben veel
zinvolle tekstkritiek opgeleverd, maar het aantal vraagtekens dat de tekst al lange
tijd omgeeft is er nauwelijks door afgenomen. Hoe meer we over uiteenlopende
facetten van het stuk te weten komen, hoe minder samenhang de diverse bestanddelen
van de tekst lijken te gaan vertonen. Veelvuldig is er gewezen op allerlei inhoudelijke
tegenspraak of dubbelzinnigheid, waardoor de lezer belemmerd wordt om tot
conclusies te komen. Het is nu de vraag of we al dergelijke dubbelzinnigheden als
slordigheid van de auteur (of eventueel de oorspronkelijke tekstbezorger of drukker)
moeten opvatten,3 of dat er in een aantal gevallen sprake is van door de auteur
moedwillig aangebrachte fricties en ambiguïteiten.4
De analyse van dergelijke kwesties wordt bemoeilijkt doordat de Spaanschen
Brabander nauwelijks een intrige bevat. Het stuk kent een hoofdhandeling met de
zwetsende Brabander Jerolimo die gedurende enkele dagen de geestige bedeljongen
Robbeknol in dienst heeft. Doordat ze beiden niet over geld of levensmiddelen
beschikken, lijden ze honger. Elk bedenkt methoden om aan de kost te komen,
Robbeknol slaagt er ogenschijnlijk gemakkelijker in dan Jerolimo. Tot het moment
dat de eerste schuldeisers geld van Jerolimo komen vorderen. Het blijkt dan langzaam
maar zeker dat Jerolimo tegenover iedereen die op zijn weg kwam hoog heeft
opgegeven van zijn status en financiële vermogens, en dat hij van het geloof dat daar
alom aan gehecht werd danig heeft geprofiteerd door op afbetaling goederen of
diensten te betrekken. Van betalen zal het niet komen, want voor de schuldeisers in
de gaten hebben met welke oplichter ze van doen hebben, is Jerolimo er vandoor
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gegaan. Voor een spel van ruim 2200 verzen is dit een eenvoudige handeling, waarbij
van een echte verwikkeling nauwelijks sprake is. Jerolimo komt, hij licht een aantal
Amsterdammers op, en hij gaat. Het spel bevat echter nog tal van scènes waarin
Jerolimo en zijn knecht Robbeknol niet of nauwelijks optreden, en die met de intrige
geen direct verband houden, zoals de tonelen met de spelende kinderen, met de
hondtslagher Floris, met de drie Patriotten, of met de drie spinsters. De passages
hebben met elkaar gemeen dat ze levendige, sterk volks getinte dialogen bevatten
waarin graag over andermans doen en laten wordt gesproken. Deze scènes zijn vaak
onder het begrip ‘zedenschildering’ gevat, en voor het begrip van het stuk als geheel
van minder belang geacht. Maar de vraag wat ze in het spel te betekenen hebben, is
daarmee niet bevredigend beantwoord.5 Veel van de in de loop der tijden gesignaleerde
inconsequenties en schijnbare overbodigheden zullen misschien wel altijd hun
raadselachtigheid behouden, maar een aantal andere kan mijns inziens met een inzicht
in Bredero's kluchtige bedoelingen verhelderd worden.

Spaanschen Brabander: een komisch spel?
Over Bredero's bedoelingen met de Spaanschen Brabander bestaat nauwelijks
consensus; het stuk laat vele interpretaties toe. Dat zijn dan interpretaties die zelden
aan alle onderdelen van het spel een plaats toekennen, maar veeleer een bepaalde
episode of een bepaald personage in het middelpunt plaatsen. De wat diepgaander
beschouwingen van de laatste honderd jaar doornemende valt het wel op dat steeds
vaker een serieuze ondertoon in het werk wordt waargenomen. Aanvankelijk betrof
dat het kenschetsen van het wedervaren van de hoofdpersonen als ‘tragisch’,6
recentelijk is vooral de nadruk gelegd op Bredero's zedenhekelende en belerende
bedoelingen.7 In beide zienswijzen gaat achter de luchtige en lachwekkende
verwikkelingen die het spel onmiskenbaar biedt, een dimensie schuil die ernstig mag
heten.
Deze wat tegenstrijdige karakteristiek van het spel heeft al regelmatig de vraag
opgeroepen tot welk genre de Spaanschen Brabander gerekend moet worden. Editeur
Stutterheim plaatst deze kwestie in een wat subjectieve, gevoelsmatige context: ‘Toch
vind ook ik de Brabander allesbehalve een “blij spel”. De verbeelde werkelijkheid,
beginnend met een monoloog van een oplichter, eindigend met een ruzie over een
oude bulster en bevolkt met twistzoekers, vrekken, hoeren en corrupte gezagsdragers,
is niet opwekkend.’8 Het genrevraagstuk komt daarmee op een associatief spoor,
terwijl het in eerste instantie toch van belang is om vast te stellen bij welke traditie
het spel eventueel aansluit.9 Dat is overigens gebleken een moeilijke opgave te zijn.
Op grond van de indeling in vijf bedrijven en het optreden van volkse personages
ligt het voor de hand te denken aan een voorbeeldwerking van de klassieke of de
moderne, klassiek-georiënteerde, komedie. Maar een aantal andere eigenschappen
die aan de komedie werden toegeschreven, vertoont de Spaanschen Brabander niet.
De handeling van een komedie diende volgens de veelvuldig aangehaalde
Terentius-commentator Donatus, te bestaan uit liefst zeer complexe verwikkelingen,
die ten slotte tot een blijde ontknoping gevoerd moesten worden.10 Maar de
Spaanschen Brabanderkent nauwelijks een intrige, en bovendien, zoals het voorgaande
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citaat van Stutterheim al laat uitkomen, eindigt het stuk ook allerminst met een blijde
ontknoping.
De gedachte aan de tragedie die in het verleden wel is geuit, heeft misschien de
charme dat ze recht lijkt te doen aan de wat navrante afloop van het stuk, maar
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inzicht in de werkwijze en bedoelingen van Bredero verschaft ze niet. De Spaanschen
Brabander is geen tragedie, niet omwille van de lage status van de personages en
ook niet omwille van de thematiek, die om tragisch te mogen heten in beide gevallen
met ‘verheven’ omschreven zou moeten worden. Het is ook geen tragikomedie, onder
andere om de zelfde redenen waarom het geen tragedie of een komedie kan zijn; er
is geen sprake van verheven personages en ook niet van een blij te noemen afloop.11
Qua uiterlijk, met name door de omvang en de indeling in vijf bedrijven, lijkt het
stuk bij de klassieke toneelgenres aan te sluiten, maar qua structuur en substantie
dus niet.
G.S. Overdiep omschreef de Spaanschen Brabander ooit als een ‘uitgebreide
klucht’.12 Dat is een kwalificatie die naar mijn mening interessante perspectieven
biedt, met name aan de hand van enige recente inzichten waar Overdiep nog niet
over kon beschikken.13 De enkelvoudige verhaallijn en de pijnlijke afloop voor de
diverse om de tuin geleide personages roepen al de gedachte op aan de klucht. De
figuur van de oplichter Jerolimo met zijn uitgebreid arsenaal aan dubbelzinnige en
bedrieglijke uitspraken en handelingen doet dat nog meer. Dubbelzinnigheid en
doelbewust bedrog was van de klucht, al vanaf de opkomst van het genre in de late
middeleeuwen, een essentieel bestanddeel. De intrige was er veelal op gefundeerd,
en het begrip van de strekking van de klucht hing vaak af van de interpretatie van
dergelijke meerduidigheid.14 Klucht en kluchtigheid zijn in de zestiende - en
zeventiende-eeuwse cultuur derhalve minder pretentieloze begrippen dan lange tijd
is gedacht. Aan het begin van de zeventiende eeuw zal bovendien het kluchtige toneel
met name bij Amsterdamse toneelauteurs aan belang en diepte winnen, en Bredero
heeft daaraan met zijn kluchten en het blijspel Moortje een grote bijdrage geleverd.
Het komische, maar tegelijkertijd ook moeilijke, om niet te zeggen raadselachtige,
stuk Spaanschen Brabander mag daarbij de kroon op het werk heten. Een klucht in
vijf bedrijven, waarin juist dat raadselachtige een belangrijke kluchtige kwaliteit
was. Bredero maakte het zijn publiek niet gemakkelijk en daarin lag misschien zijn
voornaamste bedoeling.

Schelmse dimensie: Lazarillo de Tonnes
Met het aannemen van het kluchtige als leidraad verandert de vraag naar de
traditionele en genrematige eigenschappen enigszins van karakter. Niet zozeer
structurele aspecten vragen de aandacht, maar de inhoudelijke en vooral interpretatieve
dimensies moeten nader omschreven worden. ‘Kluchtig’ is in de renaissance een
weids begrip, met tal van komisch-literaire toepassingen. Het wordt in verband
gebracht met vele genres, niet alleen met komisch toneel, maar ook met epigrammen,
emblemata, raadsels en korte prozateksten. En de picareske roman Lazarillo de
Tormes, waaruit Bredero een episode omwerkte tot zijn Spaanschen Brabande15,
mocht ook tot de kluchtige literatuur gerekend worden.16 Bredero had daarmee een
voorbeeld gekozen, waarin listige hoofdpersonen aan de zelfkant verkeerden in een
wereld die gefundeerd was op onwaarachtigheid.17
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Robbeknol en Jerolimo zijn arme sloebers, welbeschouwd bedelaars, die parasiteren
op de medemens. Hun bedelpraktijken zijn niet dezelfde; de noodzaak om bij het
verwerven van financiën en voedsel slimheid aan te wenden geldt desalniettemin
voor beiden in even strenge mate. Jerolimo heeft daarin een hogere graad van
raffinement bereikt dan Robbeknol. Lázaro, Robbeknols Spaanse voorbeeld, onder-
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gaat in de Lazarillo de Tormes bij verschillende meesters, waarvan de pochende
schildknaap de derde is, een harde leerschool in het zich met manipulaties op de been
houden.18 Bredero's Robbeknol heeft er dus al een deel van het ‘curriculum’ op zitten
en is inmiddels geen beginneling meer, maar van Jerolimo kan hij nog veel leren,
hij slaat althans diens opereren met grote bewondering gade: ‘O Godt u wercken zijn
van wonderbaer vermoghen,/ Wie sou niet met die schijn van welstant zijn
bedroghen?’ (vs.546-7). En Robbeknol is met deze constatering degene die het meeste
inzicht heeft in het doen en laten van de Brabantse jonker:
Hy is wel uyt ghedost, en comt hier an brageren,
Al had' hy duysent pont om jaerlijcx te verteeren,
Wie sou eens dencken dat zijn bulster [strozak] of zijn bedt
Gheen daelder waert en is, met alles wat hy het?
Wie sou eens dencken dat hy smorghens kan ghedooghen
Zijn handen, aensicht, aen een vuyle slet [lap] te drooghen?
Ach dit denckt niemant niet! (vs.550-6).

Om er dan met een moralisatie waar hij zelf van schrikt19 aan toe te voegen:
[...] maer ghy weet Heer, met mijn
Hoe veel dat hem ghelijck in dese werelt zijn,
Die meer om yd'le eer, en pronckerye lyden,
Als om u heyl'ghe wil: O recht vermaledyde
En lichte glory van een sulcken sot ghemoet,
Dat ziel en lijf hier banckrottieren doet. (vs.556-6l).

Het is een veralgemenisering naar een corrupte, onbetrouwbare wereld die recht doet
aan de picareske sfeer waaruit Robbeknol en Jerolimo stammen, maar die ook, zoals
we nog zullen zien, recht doet aan de Amsterdamse context waar ze door Bredero
opnieuw tot leven zijn gewekt. Het is daarbij van belang in het oog te houden dat er
in vergelijking met Lazarillo de Tormes een verschuiving in perspectief is opgetreden.
In de roman is Lázaro de hoofdpersoon, de verteller van het verhaal bovendien, in
de Spaanschen Brabander is Jerolimo de belangrijkste figuur, en degene die in de
openingsmonoloog min of meer als een verteller het perspectief op de komende
gebeurtenissen bepaalt. Hij maakt er onder andere een dubieus compliment aan de
Amsterdammers, in een zinsnede waarin het woord ‘goed’ niet voor niets resoneert:
‘Hier sayn veel goeyen liens in dese stadt,/ Die op goedt vertrouwen haar goeyken
laaten bewaaren/ Aan andere,’ om daar een onthulling over zijn intenties aan toe te
voegen ‘die asse kick daar achter uyt mee vaaren [ermee vandoor gaan]’ (vs.38-40).
Rond het personage Jerolimo hangt een wolk van tegenstrijdige informatie die de
analyse van dit karakter ernstig bemoeilijkt, zo wijst althans de praktijk uit. Wat
moeten we geloven, en hoe zijn de tegenstrijdigheden te rijmen? Het kluchtige
perspectief verschaft hier echter uitkomst. Jerolimo is een bedrieger, een doelbewust
en tevens zeer doelmatig misleider van zijn omgeving. Hij acteert, hij speelt een spel
met de Amsterdammers die zijn pad kruisen. Tegenstrijdigheid en dubbelzinnigheid
liggen in het opereren van de bedrieger van nature besloten. Hoe bedrevener de
bedrieger, hoe minder greep de omgeving daar op heeft. Maar Jerolimo zal blij-
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ken helemaal niet zo'n uitmuntende bedrieger te zijn. Regelmatig laat hij zijn masker
zakken, echter, slechts weinigen hebben de tegenwoordigheid van geest om zich
daardoor te laten waarschuwen.

Jerolimo: Spaans of Brabants?
Een van de meest besproken kwesties rond de Spaanschen Brabander is de afkomst
van Jerolimo. Is hij een edelman, is hij van Spaanse bloede, is het een man die in
Antwerpen een eens goede reputatie verspeeld heeft? Jerolimo vertelt veel over
zichzelf in de loop van het spel, maar als alle mededelingen naast elkaar gelegd
worden, valt er niet goed uit wijs te worden. Of misschien toch? Wanneer we weten
dat hij in schrijnende armoede verkeert, en sec genomen niet meer dan een verdwaalde
landloper mag heten, dan is de evaluatie van zijn woorden minder moeilijk. En wie
niet meteen doorheeft dat hij met een bedrieger te maken heeft, hoeft maar even naar
hem te luisteren om op die gedachte te komen.
In een bijzondere mengeling van grootspraak en eerlijkheid die zijn redeneerwijze
kenmerkt, zet hij tegenover Robbeknol zijn familieomstandigheden uiteen. Zijn
betoog bestaat uit een boeiende reeks ongerijmdheden, die al naar gelang de kwaliteit
van de toehoorder, voor elk wat wils biedt. Voor de goede luisteraar het zoveelste
bewijs hier met een fantast te maken te hebben. Voor de onachtzame luisteraar een
wat verwarrend betoog van typisch Brabantse allure. Voor degene die het uiterlijk
gelijkstelt met het innerlijk, is het een nadere omschrijving van Jerolimo's adeldom.
Jerolimo begint zijn verhaal met een prachtige drogredenering. Nadat hij heeft
onthuld dat hij in het plaatsje Hoboken is geboren, stelt hij vast:
Ick moe van ed'len bloyen [bloed] zijn, en van groote lingnagie,
Want ick ghevoel het afe an meyn generose couragie,
En principalijck an de graviteyt van mijn hert in een stick,
Vermits niemant so seer belust is om Koning te zijn als kick (vs. 1602-5)

De bewijzen voor zijn adeldom zijn wat mager; de dichter bij de waarheid staande
specificatie over zijn ouders, dient de redenatie de genadeklap toe: ‘Al woor meyn
vaerken moor een schomele Pastabacker,/ Meyn moeyerken daa was wel aartich en
wacker’ (vs. 1606-7), om er dan in een moeite aan toe te voegen dat ze vlaai en
marsepein bij de Singjoren en allerhande andere Spaanse functionarissen rondbracht.
Deze toevoeging is uiterst suggestief gebleken, en het is zeer goed mogelijk dat
Bredero haar zo bedoeld heeft. Vaak is er uit afgeleid dat Jerolimo ermee aangeeft
dat zijn vader een Spanjaard moet zijn,20 maar dat staat hier nergens. Het is Jerolimo,
zo lijkt me, inderdaad om deze suggestie te doen. De zinsnede die eraan wordt
toegevoegd is tegenstrijdig, maar ook voor een deel eerlijk en in ieder geval
onthullend:
Voorwoor Robbert de Spangjers is een magnefijeke nacy,
Al ghelijcken wy Brabanders ons moeyers 'teenemaal,
Wy spreken ghemaynelijck perfeckt ons vayers taal (vs. 1611-3)
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‘vayers taal’ het Spaans zou bedoelen.21 Maar het ligt moeilijker en tegelijkertijd
eenvoudiger. Jerolimo spreekt hier, zoals wel vaker, een nederige waarheid uit. Dat
komt onverwacht, en degene die op het spoor van zijn Spaanse adeldom zit, hoort
een verheven waarheid. Maar de taal spreekt in dit geval waarachtig boekdelen. De
taal die Jerolimo, voor iedereen hoorbaar, perfeckt blijkt te spreken is namelijk het
verfranste dialect van Antwerpen en omstreken.
Uiteraard is het bij zoveel tegenstrijdige informatie telkens de vraag wat de
waarheid is en wat de leugen. Stutterheim volgde voor deze keuze staande - een
keuze die overigens typerend is voor bijna alle interpretatiearbeid bij de Spaanschen
Brabander - een ander spoor, met een aantal redelijke argumenten, maar niet zonder
vertwijfeling. Hij gaat ervan uit dat Jerolimo wel degelijk van edelen bloede is, en
een Spaanse vader moet hebben. Voor de laatste conclusie beroept hij zich op de in
het voorgaande aangehaalde verzen 1607-1613, maar wel met de clausule dat Jerolimo
hier de waarheid spreekt.22 De argumenten voor Jerolimo's adeldom zijn sterker: ten
eerste de regelmatige karakterisering van Jerolimo als ‘jonker’, niet alleen door een
aantal personages, maar ook in het voorwerk en in de lijst van personages. Ten tweede
het feit dat de figuur in de Lazarillo de Tormes waar Jerolimo op teruggaat een
‘escudero’, een schildknaap, is, een persoon van lage adel.23 Als sluitstuk voor
Stutterheims betoog dient dan Jerolimo's ‘gevoel’ van ‘ed’len bloyen' te zijn.24
Suggestie en waarheid gaan gelijk met elkaar op. Jerolimo kan nauwelijks liegen
zonder tegelijkertijd ook de waarheid te onthullen, of zich ten minste tegen te spreken.
Zo verhaalt hij in het eerste bedrijf van zijn amoureuze bezigheden in Antwerpen,
waarvan hij het voorstelt dat het galante avonturen zijn (vs. 17, 23f). maar
tegelijkertijd laat hij uitkomen dat het om hoeren gaat (vs. 15f, 20f, 25f). Hij pocht
op de zuiverheid van het Brabants (met het gallicisme ‘correccy’ (vs.177)) en sluit
zijn lof af met de vergelijking van het Brabantse mengelmoestaaltje met de zuiverheid
van het Hollands (vs. 183-4). Hij geeft hoog op over het Antwerps landjuweel van
1561, verwijt dat de botte Hollanders er niet bij aanwezig waren (vs.207-8), maar
van de Zuidnederlandse dichters die er volgens Jerolimo wèl hun opwachting maakten,
waren de meesten al geruime tijd dood (vs.211-2). Tegenover de snollen An en Trijn
maakt Jerolimo duidelijk dat hij een ‘bayslopen’ begeert (vs.659), maar als ze het
met Jerolimo eerst op een verteren willen gaan zetten, heeft hij opeens geen tijd
(vs.691), bovendien meent hij dat een man van zijn reputatie zich niet met lichte
vrouwen moet afgeven (vs.709). Wanneer Robbeknol door giften van mensen met
een grote hoeveelheid voedsel is thuisgekomen, en zich daaraan in zijn eentje te goed
doet (vs.870ff), verschijnt Jerolimo. Deze veinst zelf reeds gegeten te hebben, maar
hij staat tegelijkertijd zeer hongerig naar Robbeknols spijzen te loeren. Met een smoes
weet Jerolimo vervolgens toch zijn deel te krijgen, waarna hij opmerkt: ‘By goy het
smaackte my met sulcken goey behaghen,/ Al hay'k niet gheten g'hadt in twee
gheheele daghen.’ (vs.944-5). Robbeknol maakt daarop een ironiserend terzijde:
‘Juyst rae ghy't op sijn hooft als ghy de waerheydt spreeckt’ (vs.946). Wanneer
Jerolimo een dag later eindelijk over wat geld beschikt, pocht hij dat hij Amsterdam
zal opkopen en dat hij een geweldige, zelfs vorstelijke, huwelijkspartij is (vs.
1378-1395). Maar even later geeft hij aan slechts bij Gods genade over wat geld te
beschikken (vs. 1398-9). Virtuoos is de scène, waarin Robbeknol met het zojuist
door Jerolimo verworven geld eten heeft gehaald en de maaltijd een aanvang kan
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manieren bij het bedienen te wijzen, en dat terwijl hij zelf zit te schrokken dat het
een aard heeft (vgl. het commentaar van Robbeknol in vs. 1563-1577). Een scène
die tegelijkertijd Jerolimo's mooie woorden over matigheid (vs.257) in de praktijk
logenstraft. Wanneer hij zijn buikje rond heeft, begint Jerolimo over zijn
voorgeschiedenis te praten, en onthult dan ook de reden van zijn komst naar
Amsterdam. De reden zou liggen in een conflict met een rijke edelman die hem niet
behoorlijk zou hebben gegroet (vs. 1614ff). Robbeknol brengt er nuchter tegenin dat
het toch op Jerolimo's weg lag als eerste te groeten. Jerolimo sputtert wat tegen, en
komt dan met een wonderlijke, deels grootsprakige deels nederige, gevolgtrekking:
Weet dat ick moor een arme schiltknaap bin,
Maar so kouragieus van moedt, dat ick noch niettemin,
Al waart dat mijn selfs ghemoeten sijn Princelijcke excellency,
En deed' hy my so knap als ick hem geen reverency,
Ick sou op een ander reys het fijntjes laten deur staan,
Of ick sou semers te minsten een ander strootken deur slaan (vs.1640-1645).

Overigens heeft Jerolimo in de openingsmonoloog al een andere reden (bankroet)
aangegeven waarom hij uit Antwerpen zou zijn vertrokken.
Mooie staaltjes van Jerolimo's onthullende manier van liegen zijn te beluisteren
in het debat dat hij heeft met zijn huisbaas Gierighe Geraart. Nadat hij eerst Robbeknol
heeft laten proberen de schuldeiser bij de deur af te poeieren, komt Jerolimo op met
een vertoon van drukke bezigheden, waaronder zijn boekhouding, en ook hier is door
de goede luisteraar, met een scherp oor voor waarheid en fictie, wel iets uit op te
maken: ‘En no datte kick mayn debit en kredit heb ghefingeert bekants,/ So sluyte
kick mayn rekeningh, en ick moke mayn ballans.’ (vs.1852-3). Wanneer Gierighe
Geraart met medeschuldeiser Byatris op betaling blijft aandringen, en Jerolimo ten
slotte toezegt binnen een dag contanten te hebben, vertrekken ze, en in een terzijde
roept Jerolimo ze verschrikkelijke verwensingen achterna: ‘[...] goot heen gay ouwe
rabout,/ En gay oock klackoy, loopt voor den Duyvel by uw kommeren
[vriendinnen]’(vs. 1873-4), om er op ethische toon aan toe te voegen: ‘Gay sult mey,
ick sweert ou, so meschant [gemeen] niet meer tracteren’(vs.l875). Het zou
schijnheilig moeten klinken, maar na alles wat we over Jerolimo te weten zijn
gekomen, klinkt het vooral komisch tegenstrijdig.
Schijnbaar schijnheilig, want in de eerste plaats kluchtig gewetenloos, is ook het
afscheid van zijn knecht Robbeknol, die hij een onontkoombaar ironisch klinkende
vermaning toedient: ‘Robknol 'k gheef ou verlof: ick moe nou dootelijck voort,/ Leeft
eerlijck by de Hens, en doet gheleyck en Jonghman behoort’ (vs. 1876-7). Het is niet
de eerste keer dat Jerolimo eer en fatsoen te berde brengt, en de lezer/toeschouwer
weet inmiddels hoe dubbelzinnig deze begrippen bij Jerolimo gedefinieerd zijn. En
als iemand het weet, dan is het Robbeknol, die in de loop van het spel Jerolimo
leugens en grootspraak steeds van commentaar voorziet. Al bij de eerste kennismaking
vermoedt Robbeknol achter de verheven formuleringen van zijn baas, meer aardse
bedoelingen. Jerolimo prijst bijvoorbeeld de soberheid (vs.257), waar Robbeknol al
snel uit afleidt dat hij bij zijn zojuist gevonden baas weinig te eten zal krijgen (vs.258).
Hierdoor gewaarschuwd zijnde zal hij bij herhaling Jerolimo's grootsprakige woorden
tegen het licht van de nederige feiten houden.25
Om nu terug te komen op de redenatie van Stutterheim, denk ik dat zijn visie
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op Jerolimo te weinig rekening houdt met het gegeven dat dit personage een pertinente
bedrieger is, weliswaar een wonderlijke bedrieger, maar ook een bedrieger die door
zijn armzalige omstandigheden en honger gedreven wordt. Dat hij de status van
jonker voert, levert een boeiend contrast op met zijn feitelijke hoedanigheid, namelijk
die van bedelaar. Bredero heeft mijns inziens in het voorwerk, de lezer op dat spoor
willen zetten, waarna het stuk het ironische en kluchtige van deze denominaties
langzaam maar zeker zal aantonen. Een handelwijze die, zoals we nog zullen zien,
uit wel meer mededelingen in het voorwerk valt af te leiden. Dat het voorbeeld van
de escudero in Lazarillo de Tormes wel degelijk enig adeldom bezit, mag geen
doorslaggevende factor zijn, temeer daar Bredero geen enkele feitelijke referentie
die Jerolimo's adellijke afkomst aannemelijk zou kunnen maken in het spel heeft
aangebracht. Het ligt dus voor de hand te veronderstellen dat Bredero bij de
omvorming van de pochende Spaanse schildknaap naar een zwetsende Brabantse
bedelaar het contrast tussen de woorden en de feiten nog wat heeft aangescherpt.

Bedriegerij en lichtgelovigheid...
In vergelijking met de prozabron valt het tevens op dat Bredero met het aanbrengen
van de Amsterdamse couleur locale, een tweede toneel creëert waarbij de lotgevallen
van Jerolimo en Robbeknol als het ware weerspiegelen in de opmerkingen van
Amsterdammers. Wat in de bron ontbreekt, is een inzicht in hoe de directe omgeving
van de twee bedelaars op hun doen en laten reageert. Pas tegen het slot als in de
Spaanse versie twee schuldeisers verschijnen, wordt iets duidelijk van de chaos die
de schildknaap in staat is te veroorzaken. Maar bij Bredero is die chaos ook nog eens
veel breder uitgewerkt. Hier komen, op het moment dat Jerolimo al hoog en breed
in de schuit naar Utrecht zit, niet twee maar vele, vaak voor zeer grote bedragen
benadeelde, schuldeisers verhaal halen.
De kluchtige picareske atmosfeer wordt in de Spaanschen Brabander zo op het
oog in een serieus kader geplaatst doordat er bij voortduring over het bedelvraagstuk
wordt gesproken. Amsterdam is een stad die in een staat van ontreddering verkeert,
wanneer we de klachten van de stedelingen zo beluisteren. In het stuk paraderen
diverse Amsterdammers, van wie velen overigens niet tot de groep financieel
benadeelden zullen blijken te horen, die de mond vol hebben over tal van misstanden
in de stad. De bedelaars van vreemde herkomst zijn daarbij een voornaam mikpunt.
Overigens niet alleen vreemde bedelaars; alles wat van buiten Holland komt, wordt
door diverse autochtone Amsterdammers met weinig welwillendheid bekeken. In de
zogenaamde patriottenscène, waarin de geboren Amsterdammer Jan Knol met de
inwijkelingen Harmen en Andries de stand van zaken in Amsterdam doorneemt,
komt dit onverbloemd aan de orde. Jan blijft met weemoed spreken over de oude
Hollandse eenvoud en trouwhartigheid die in zijn ogen de laatste tijd onder invloed
van bedriegende vreemdelingen snel teloorgaat, wanneer hem wordt voorgehouden
dat juist de handel met vreemdelingen de stad welvaart oplevert:
So qualijck niet, seght so, want met de waar van buyten
So kreghen wy int Landt veel afgherechte guyten,
Want dat ons is ghebrocht, of datter is gehaalt,
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Quam door het nieuw bedroch wel haest den hals te breecken,
Waar is nu dat ghelóóf en die Hollandtsche trouw?
Die is soo ver van honck voor diese soecken souw.
Doen was een wóórt, een wóórt, nu moetmen listich schryven,
In dien men wil bewaert voor lóóse lidsers blyven. (vs. 1022-1031).

Jan wil misschien wel toegeven dat de vreemdelingen welvaart brengen, maar het is
het offer van de goede Hollandse mores niet waard.
De vertoonde feiten in het spel lijken Jan volkomen in het gelijk te stellen. Jerolimo
licht een brede kring van Amsterdammers zonder blikken of blozen op en neemt
gewetenloos de benen. Bovendien had Jerolimo al meteen aan het begin van het spel
zelf gerefereerd aan het feit dat de Amsterdammers zo goed van vertrouwen zijn.
Hij zal echter gaandeweg het spel telkens enige preciseringen aanbrengen in het door
hem gekoesterde beeld van de Amsterdammer. Hem valt het gebrek aan manieren
op, dat gevoed wordt door een gebrek aan onderscheidingsvermogen:
Zemers 'tghemeyne Volck is hier wel rouw en viel [ordinair],
Ten maackt gheen onderscheet in een pompeuse ziel,
En eenen groven fiel, die simpel, slecht en sot is
Zekers ick bedruyf may dat hier het Volck so bot is (vs.840-843).

Op de Hollandse botheid zal Jerolimo door het hele spel heen terug blijven komen.
Jerolimo wil er hier mee laten uitkomen dat hij niet met de égards wordt tegemoet
getreden waar iemand van zijn hoge status aanspraak op maakt, maar het thema van
het gebrek aan onderscheidingsvermogen dat hij tegelijkertijd aansnijdt, is nog veel
belangrijker. De spreekwoordelijke Hollandse botheid krijgt bij Jerolimo tal van
connotaties die destijds overigens tot het gangbare spraakgebruik behoorden.26 De
botheid van de Hollander uitte zich in een gebrek aan geletterdheid (vs.207ff), in
onmatigheid (vs.269ff), in gebrek aan manieren en respect, ofwel onbeleefdheid
(vs.269ff, 840ff, 1579), en vooral in gebrek aan onderscheidingsvermogen. Dit laatste
is een steeds weerkerend thema in Jerolimo's bespiegelingen, en het stuk in zijn
geheel overziende, lijken de feiten hem gelijk te geven.
Juist de grote schaal waarop Jerolimo erin slaagt Amsterdammers op te lichten,
is daarvan een duidelijke indicatie. Het wonderlijke aan het spel is dat al deze
transacties off stage plaatsvinden. De beoordeling door het publiek van deze
oplichterij, moet dus op grond van andere gegevens plaatsvinden. En dan niet alleen
op grond van de verontwaardigde opmerkingen van de schuldeisers, die overigens
wel te denken geven: de een leverde tapijten en goudleer, de ander schilderijen van
beroemde meesters als Dürer en Holbein, en weer een ander zilverwerk en
vergelijkbaar kostbaar tafelgerei, en dat allemaal ‘ter goeder vertrouwen’ zoals een
der gedupeerden, Joost, het uitdrukt (vs.2070). Morele verontwaardiging is op zijn
plaats, vertrouwen is ten slotte een belangrijke factor in de handel. Maar Bredero
brengt twee accenten aan waardoor dit gegeven naar de achtergrond verdwijnt. Het
eerste spreekt uit de kundigheid van de oplichter Jerolimo. Voor wie goed oplet,
blijkt hij gemakkelijk te ontmaskeren, zoals bijvoorbeeld Robbeknol bij herhaling
bewijst. De kwaliteit van de bedrieger richt zich tegen de bedrogene. Een tweede
accent wordt aangebracht door de morele kwaliteit van de Amsterdammers. De
Hollanders mogen prat gaan op hun eenvoud en eerlijkheid, maar de gaandeweg aan
het licht komende feiten spreken een ander taal.
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... en schijnheiligheid
De Amsterdammer Jan die zo hoog opgeeft over de waarde van de oude Hollandse
eenvoud, moet al spoedig een paar stappen op zijn hoog-morele schreden terugzetten,
als hem door Harmen en Andries enige feiten uit diens eigen leven worden
voorgehouden. Jan wordt uitgemaakt voor leugenaar (vs.1045), hoerenloper (vs.l052f).
dronkaard (idem), hij heeft bovendien een kind van zijn zuster die non was, doen
verdwijnen (vs. 1064-5). De drie patriotten hadden met elkaar afgesproken
onverbloemd over elkaars feilen te spreken, en Jan ontkent de naar voren gebracht
feiten dan ook niet. Zijn kompanen krijgen het overigens ook zwaar te verduren.
Ondertussen heeft de zo geroemde Hollandse eenvoud zware averij opgelopen. Jans
pleidooi voor oude waarden verkeert nu in onmiskenbare schijnheiligheid. En dat is
een wending die zich bij herhaling voordoet in de informatie die de praatgrage
Amsterdammers over zichzelf en anderen verschaffen. Hondslager Floris geeft af
op roddelaars, maar doet zelf niets liever dan over andermans doen en laten uitweiden.
Trijn Snaps wil een ‘vrouw met eeren’ (vs. 1256) genoemd worden, maar blijkt al
van jongsaf in de prostitutie te zitten en bovendien zeer criminele figuren in haar
omgeving te dulden. Ook Byatris spreekt over zichzelf als ‘een vrou mit eeren’ (vs.
1871), maar heeft al eerder te kennen gegeven dat ze als koppelaarster een levendige
praktijk houdt en zelf vroeger ook in het leven heeft gezeten. Gierighe Geraart hekelt
andermans woekeren, maar doet zelf niet anders dan zich op slinkse en uiterst gierige
wijze verrijken. De reeks blijken van hypocrisie onder de Amsterdamse toneelfiguren,
valt nog met vele tientallen uit te breiden. Dus niet alleen Jerolimo en in zijn kielzog
Robbeknol, maar ook tal van andere personages, blijken een façade te voeren
waarachter minder fraaie praktijken schuilgaan.
Van de Hollandse botheid die zich positief liet associëren met eenvoud en
oprechtheid blijft zo weinig over. De enige betekenisassociatie die zich handhaaft,
is ‘gebrek aan oordeelkundigheid’.27 En dat komt dan ook als het voornaamste thema
van het spel bovendrijven. Voor zover we in het patroon van lijken en blijken een
morele tendentie kunnen herkennen, richt die zich eerder op de achteloze
schijnheiligheid van de Amsterdammers, dan op de door honger gedreven fantast
Jerolimo. Deze morele laag in het spel is echter ondergeschikt aan de kluchtige
thematiek die niet alleen op schijnheiligheid, maar op de meest uiteenlopende vormen
van dubbelzinnigheid en daarmee gepaarde gaande oordeelsproblemen de aandacht
vestigt.

Al sietmen de luy
Bij nader inzien geeft Bredero zich veel moeite dit thema in het middelpunt te
plaatsen. Dat gebeurt bijvoorbeeld al meteen aan het begin van het spel, wanneer
Jerolimo onthult dat hij van de goedgelovigheid van de Amsterdammers gebruik zal
gaan maken. Hij wijst dan op het epistemologisch grondbeginsel dat hem daarvoor
de mogelijkheid verschaft: ‘Want ofmen schoon de liens (ghelayck hier staat [het
betreft waarschijnlijk een bij het toneel geplaatst bord]) al siet,/ Men ken daarom
haar hert noch qualiteyten niet’ (vs.4l-2). De Amsterdammers die Jerolimo vervolgens
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kredietwaardig achten, menen hem in eerste oogopslag wèl te kennen. En dat is een
grote lichtvaardigheid. Jerolimo geeft zelf even later aan hoe wonderlijk het is dat
hij voor een rijk man aangezien kan worden: ‘Zemers, ben ick rayck so moet mayn
goeyken wel in viesibel gaan’ (vs.46).
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Deze uitspraak voert ons terug naar de in de inleiding gestelde vraag hoe Jerolimo
op het toneel verschenen zal zijn. Hij lijkt hier te kennen te geven dat uit zijn
voorkomen geen echte rijkdom valt af te leiden. Toch zijn er zeker enige elementen
in zijn verschijnen die een flamboyante indruk maken. Robbeknol merkt op, als hij
Jerolimo voor het eerst ziet, dat deze grote kwasten aan zijn benen draagt, en opzichtig
een degen meevoert. Later zal hij de verschijning van Jerolimo nog een keer
bewonderend becommentariëren (vs.540ff) en menen dat iedereen door deze ‘schijn
van welstand’ moet zijn bedrogen. Toch is het niet waarschijnlijk dat die schijn van
welstand volkomen is.
Even daarvoor heeft Robbeknol zijn meester geholpen met aankleden, en dat is
voor de lezer een moeilijke passage. Graag zou hij op dit ogenblik ook iets zien. Het
commentaar dat Robbeknol levert bij de verschillende handelingen klinkt spottend,
maar waar spot het precies mee? Jerolimo merkt om te beginnen zelf op dat zijn
mantel en wambuis ‘so bepluyst’ (vs.489) zijn. Er is echter geen borstel in huis om
ze te schuieren. Het lijkt erop dat daarmee de kledingstukken die het grootste deel
van zijn verschijning bepalen geen bijzonder frisse indruk gemaakt kunnen hebben.
Robbeknol mag vervolgens bij het wassen, kammen en kleden telkens zijn zegje
doen. Hij laat niet na het resultaat van elke handeling die verricht is, hoog te prijzen.
Zo vraagt Jerolimo of zijn haar niet ‘schoon en blont’ is, waarop zijn knecht
antwoordt: ‘Ghelijck een Engels Knijn, het wert al moytiens bont’ (vs.508-9). Dit
doet vermoeden dat ook in de andere loftuitingen een forse dosis ironie verborgen
zit. Jerolimo krijgt een geruststellend antwoord als hij wil weten hoe zijn hoed staat
(‘Joncker jou hoetjen staet wel netjens op drie haertjens,/ 'Tis dubbelt ondieft.’
(vs.511-2)), en zijn kraag (‘Joncker is dat een vraegh,/ En sou jou goet niet fray, niet
wel en aerdich passen,/ Jou Moer hetter jou lijf, van joncx na laten wassen’
(vs.513-5)), maar de formuleringen doen vermoeden dat er met de pasvorm toch wel
iets aan de hand is. Zijn degen blijkt bovendien door de schede heen te steken (vs.524),
maar ook hier stelt Robbeknol Jerolimo baas op zijn gemak door te beweren dat dit
naar hoofse gewoonte is.28
Bij de taxatie van de kleding is het bijzonder moeilijk greep te krijgen op de
bewoordingen van Robbeknol. Toch meen ik dat er naar analogie van vele andere
passages waarin hij, staande tussen zijn meester en het publiek, ironie bedrijft, ook
hier van een ontluisterend commentaar op Jerolimo's verschijning sprake is. Dit zou
de zaak voor de bedrogen Amsterdammers nog erger maken, behalve dat ze zich
door het uiterlijk gemakkelijk laten misleiden, blijkt dat uiterlijk ook nog eens
nauwelijks overtuigend te zijn. Jerolimo's uitrusting is ongetwijfeld pompeus, maar
ook vies, mogelijk tevens slecht passend en versleten. De diverse hoedanigheden
van Jerolimo als oplichter beginnen hem steeds meer moreel te ontlasten, en dienen
vooral als maat voor de toch wel bijzonder grote domheid van de door hem te grazen
genomen Amsterdammers.
Het thema ‘Al sietmen de luy’29 wordt ook tegen het slot, nu door Gierighe Geraart,
nog eens uitgesproken; nadat hij juist fijntjes heeft vastgesteld dat voor hem de schade
door gederfde huurpenningen welbeschouwd nogal gering is, omdat het huis toch
zou hebben leeggestaan: ‘Hadieu buurtgens, vaart wel, en deynckt op 'tgheen ghy
siet:/ Al siet men de luy men kentse daarom niet’ (vs.2222-3). Dat de vrek Gierighe
Geraart die juist vaststelt dat hij de dans ontsprongen is, dit nog eens mag zeggen,
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moet degenen die Bredero in dit stuk een rechtstreeks moralisme willen toeschrijven,
voorzichtig stemmen. Het kan uit de mond van Gierighe Geraart
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niet anders dan sarcastisch klinken. Het is mijns inziens veeleer een kluchtig
interpretatief richtsnoer dat het ethische perspectief van de personages ontstijgt. In
plaats van een moment van morele verontwaardiging en daarmee rechtvaardiging
aan de regel te verbinden, werkt het hier als zout in de wonde, waarmee de eigen
domheid nog eens duchtig wordt ingewreven.
Bredero had de regel al eens eerder gebruikt, aan het slot van Klucht van de
molenaer (1613). Trijn Jans triomfeert daar, als bekend, over de molenaar Slimme
Piet, en is daar zeer tevreden over (‘Hoe listich heb ick daer list met list betaelt’30);
maar dit wordt gevolgd door een evaluatie van haar aanvankelijke onvoorzichtigheid
(‘Ick sel van me leven niet meer alleenich uytvaren./ Vroutjens, ick waerschu iou,
dat ghy doch wel voor iou siet:/ Want kyeren, al sietmen de luy, men kentse niet.’31).
Hier wordt het als een pas verworven wijsheid in de mond gelegd van degene in
wiens perspectief het thuishoort. Het is verbonden met de lichtvaardigheid zich alleen
buiten de stadsmuren te begeven en te weinig op de verborgen bedoelingen van
anderen acht te slaan. In de Spaanschen Brabander heeft de spreuk veel minder
directe context en daardoor een veel breder, om niet te zeggen, onbegrensd bereik.
Het dictum blijkt ook voor diverse personages, in veel verschillende omstandigheden
op te gaan. Het is daarbij interessant dat de twee bedelaars de grootste bedrevenheid
vertonen om naar deze waarheid te handelen.
Dit gegeven krijgt eens te meer reliëf tegen de achtergrond van H.L. Spiegels
Byspraax almanak (1606), waar de spreuk ook voorkomt.32 Spiegels Almanak bestond
uit een verzameling wijsheden die per dag van het jaar gegroepeerd waren, meestal
rond een bepaald thema. Het is verhelderend om de reeks gezegden waartussen ‘al
zietmen de luy’ gerangschikt staat33, eens nader te bekijken. Het betreft voor de
negende juli een reeks spreuken die alle misleiding door het uiterlijk dan wel te snelle
conclusies op grond van gebrekkige informatie behelzen.34 Het lijkt een diskwalificatie
van zintuiglijke informatie in te houden, maar dat is er niet mee beoogd, zoals blijkt
uit een reeks spreuken voor de volgende dag, die opent met ‘Men ziet aan de veren
wel, wat voor een voghel hy is’. Daar staat dan een eerdere spreuk op 8 juli tegenover,
die juist weer een begrenzing van dergelijke determinaties lijkt aan te geven: ‘Niemand
weet waar een ander de schoe wringht’. Dit is echter een spreuk die op haar beurt
een zekere spanning heeft met die van weer een dag eerder: ‘D'ene boef weet hoe
d'ander om 't hert is’.
Deze spreuken leveren bij elkaar genomen interessante gezichtspunten op voor
de interpretatie van de Spaanschen Brabander. In elkaars licht thematiseren ze de
behoedzaamheid in het beoordelen van het uiterlijk, en vooral van zaken die aan dat
uiterlijk voorbij gaan. Tegelijkertijd hoeft de individuele oordelaar zich niet
machteloos te voelen, al hebben boefjes wel een voorsprong in het doorgronden van
andermans minder vrome bedoelingen. Dit laatste komt in de Spaanschen Brabander
tot uiting door het commentaar van Robbeknol op de capriolen van zijn meester, en
ook de scène met de twee snollen geeft daarvan, zelfs bijna woordelijk, een aardige
illustratie. Jerolimo heeft in An en Trijn nu eens twee Amsterdammers getroffen die
zich er niet zo gemakkelijk tussen laten nemen. Ze testen zijn kapitaalkrachtigheid
en dringen aan op vooruitbetaling en komen al snel tot de conclusie met een ‘kalen
neet’ van doen te hebben (vs.718). Dit hoeft niet te verbazen, nog voor Jerolimo zijn
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opwachting maakte, had An verklaard, in een betoog over de noodzaak van
vooruitbetaling ‘Ick ken soo wel een boef, als al de boeven mijn’ (vs.605).
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Als interpretatieve vingerwijzingen werken de spreuken die Spiegel in zijn Almanak
verzameld en gegroepeerd had verhelderend voor de Spaanschen Brabander.35 Ze
slaan tegelijkertijd een brug naar meer beredeneerde opvattingen in de kringen van
Spiegel en Bredero over dergelijke oordeelsthematiek. Spiegels boekje met spreuken
mag niet direct verbonden worden met diens moraalfilosofische hoofdwerk
Hert-spiegel, maar staat er zeker ook niet geheel los van. De noodzaak tot
zelfonderzoek, het leren kennen van eigen passies en wanen, en het ontwikkelen van
een gescherpt oordeel in het licht van altijd maar wisselende omstandigheden,
kenmerkten Spiegels variant van de in de Nederlanden zo populaire neostoïsch
geïnspireerde moraalfilosofie.36 De Byspraax almanak opent op 1 januari met de
gecombineerde spreuk ‘Kent u selven. Elk spiegele hem’ waarvan Spiegel in een
toelichting aangeeft dat hij dit ‘tot een grond van 't hele werk’ wil laten dienen’.37
De kluchtig verpakte oordeelsthematiek die de Spaanschen Brabander van begin
tot einde - en in vele gedaanten bovendien - beheerst, zal de onbevooroordeelde,
onderzoekende lezer/toeschouwer die Bredero op het oog zegt te hebben, veel te
denken hebben gegeven. Over de omgang met bedelaars, over de wanorde in het
stadsbestuur, over de door eigenbelang gevoede schijnheiligheid, en over de
buitengewone domheid die de meeste Amsterdammers kenmerkt. De steeds opnieuw
in het stuk gereleveerde botheid van de Hollanders riep de gedachte op aan de visie
die Erasmus in een beroemd adagium (‘Auris Batava’) over het beschavingspeil van
Holland had ontvouwd.38 Het begrip ‘Auris Batava’ had zijn herkomst bij Martialis,39
en kon worden omschreven als een voor verfijnd taalgebruik en scherts ongevoelig
gehoor, wat Martialis kenmerkend achtte voor de Bataven, de vermeende voorvaderen
van de Hollanders. Het Nederlands kende er, als we op Kiliaen afgaan, in de zestiende
eeuw zelfs een vertaling voor: ‘botoor’40
Bredero geeft er in de Spaanschen Brabander een eigen uitwerking aan. Jerolimo
spreekt graag over ‘botmuylen’, maar het begrip ‘botoor’ kon zeker ook van
toepassing geacht worden op de Amsterdammers die hij met zijn schimpscheuten
op het oog had. Het gesproken woord gold overigens, eerder dan de visuele indruk,
als een belangrijke bron van inzicht in iemands innerlijk.41 Maar dat heeft uiteraard
geen betekenis voor lieden die met botte oren zijn uitgerust. De tegenstrijdigheden
die Jerolimo bij voortduring verkondigt, krijgen bij het telkens naar voren brengen
van de Hollandse botheid een bijzondere lading, omdat ze in de praktijk het bestaan
van de ‘Bataafse oren’ aantonen.

Dese laatste en verdorven wereld
De oordeelsthematiek roept, wanneer we ons op het standpunt stellen van de
doordachte en verstandige interpreet, de gedachte op aan de kardinale deugd
‘prudentia’. Cicero omschreef in De officiis prudentia als begeerte naar kennis en
wetenschap, waarbij een delicate rol voor het praktisch oordeelsvermorgen was
weggelegd. Een prudent persoon diende grote behoedzaamheid aan de dag te leggen,
vooral als het om onbekende zaken ging. Of zoals het met de woorden van Coornhert
in diens De officiis-vertaling luidde: ‘[...] dat wy geen onbekende dingen voor bekende
en aenvaerden, ende die roeckeloos toe vallen. Die dese faute wil vlieden (t'welck
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wy alle te samen behooren te willen) moeter wel tijdt toe nemen ende naerstigcheydt
ghebruycken, om de saken wel te aenmercken.’42 Het profiel van de prudente
persoonlijkheid, lijkt veel op dat van de onderzoekende en afwegende lezer, die
Brede-
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ro, zoals we nog zullen zien, op het oog zegt te hebben. Een dergelijke interpretatieve
clausule maakt tevens duidelijk met hoeveel aandacht maar ook distantie de
gebeurtenissen in het stuk bekeken dienden te worden.
De distantie had bovendien een belangrijke, maar vaak over het hoofd geziene,
temporele component. Het Amsterdam dat Bredero in zijn stuk voor ogen stelde,
bestond op dat ogenblik, in 1617, niet meer. Het was het oude, katholieke, slecht
geregeerde en onderontwikkelde Amsterdam van voor de Alteratie (1578). Deze
historische dimensie is door Bredero met veel overleg aangebracht.43 Toch heeft het
er de schijn van dat Bredero in zijn voorrede elke specifieke reden voor de
historisering ontkent: ‘Die beleeftheyt heb ick ghebruyckt, dat ick een ander tijdt
hebbe ghenomen, op datmen te minder beduydenisse op de teghenwoordighe levende
en soude maken, ghelijck ick oock niet ghedaan en hebbe.’44 Bredero lijkt hiermee
te zeggen dat het ook in 1617 zou hebben kunnen spelen, en dat is er met aanhaling
van een andere tijdsaanduiding ook wel uit afgeleid. Die andere aanduiding, iets
eerder in de voorrede, lijkt bovendien ingebed in streng moralistische aanspraken:
‘Want ic stel u hier naacktelijck en schilderachtich voor óóghen, de misbruycken
van dese laatste en verdorven werelt; de ghebreckelijckheyt van onse tijdt: en de
Kerck, en straatmaare mishandelinghen van de gemeene man.’45
De toon waarop Bredero hier tot de ‘goetwillighen’ lezer spreekt, is zonder meer
ernstig, maar zijn opmerkingen zijn juist bedoeld om het verwijt van moralisme en
satire dat hem mogelijk zal treffen, te weerleggen. Het navrante portret dat hij van
zijn stadgenoten schildert, zou verkeerd opgevat kunnen worden. Bredero constateert
dat de gewoonte anderen te bekritiseren dieper is geworteld dan het vermogen tot
zelfkritiek (‘Een yder siet uyt, en niemant siet in’). De hiervoor aangehaalde zinsnede
betreft de bekentenis dat hij zich ook aan dergelijke praktijken schuldig maakt. Niet
omdat dit zijn voornaamste doel zou zijn, maar omdat niets menselijks hem vreemd
is. Deze apologetische opmerkingen hebben een sterk evangelische klank; ze wijzen
op de christelijke ootmoed om eigen zonden te bekennen alvorens die van anderen
te kapittelen. De referentie aan ‘dese laatste en verdorven werelt’ verwijst niet zozeer
naar het Amsterdam van 1617, maar naar de wereld die sinds de zondvloed (het einde
van de eerste wereld) op de dag des oordeels wacht.46
De ernstig klinkende bespiegelingen in het ‘Tot den goetwillighen leser’ hebben
vele interpreten ertoe gebracht Bredero met zijn Spaanschen Brabander streng
moralistische ambities toe te schrijven, maar welbeschouwd worden die er juist door
geneutraliseerd. Met de prominent naar voren gebrachte verwijzing naar de
balksplinter-metafoor47 zou de vermeende moralist Bredero immers zichzelf
tegenspreken. Weliswaar handelt het stuk onverbloemd over de ondeugden onder
het lagere volk, maar dat is het komische toneelgenre van oudsher eigen. Dit wil
echter nog niet zeggen dat de lezer elke ondeugd in het spel moet aangrijpen voor
rechtstreekse morele oordelen.48 Eerder lijkt Bredero dan ook tot een behoedzame
houding bij de lezer aan te zetten: ootmoedig, met besef van eigen onvolkomenheid
de gebeurtenissen in het spel beoordelen en er iets van opsteken, in plaats van ze
vanuit een vooropgezet axioma veroordelen. Aan dergelijke kwaadwillige en nijdige
lezers wil hij dan ook niet teveel gewicht toekennen: ‘Maar daar-en-teghen de vrye,
de syelóóse en verstandige, en kreunen sich niet, aan onbescheyden vonnissen van

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 2

soodanighen volckjen, sy onderscheyden, sy schiften, sy siften, sy keuren, sy kiesen,
en beproeven der saken waardicheyt aan de ongevalschte waarheyt.’49
Behoedzaamheid zal ook nodig zijn om de ironie, de eindeloze reeks dubbelzin-
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nige tournures die het spel bevat, te kunnen duiden. Wat Bredero in zijn woord vooraf
en passant tot uitdrukking brengt, is dat de Spaanschen Brabander als satire of
moralisme gelezen kán worden, maar dat dit niet het juiste spoor is. Wat wel het
juiste spoor is, blijft op dat ogenblik in het midden. Op een krachtige en wederom
dubbelzinnige manier stelt hij zich teweer tegen moralisten die zijn stuk op voorhand
veroordelen: ‘Het heeft eenige rechtsche of averechtsche gheleerde Doctoren, met
sommighe hypokrytesche schijn-heylighe ghelieft, onse Spaansche Brabander in sijn
eere te spreecken, sonder dat sy de man ghesien noch gehóórt hebben. Daar over
hebben wy besloten dat wy hem int licht wilden laten gaan, op dat hy hem by al de
werelt, en insonderheyt mocht verantwoorden tegen de ghene, die met een gheveynsde
suyverheyt, hem van te schandelijcke oneerlijckheyt by elck een verdacht ghemaackt
hebben, op dat hare looghens en syne vromicheyt, sich openbaare.’50 Het is een
wonderlijke passage, want over wie of wat heeft Bredero het hier? Zijn toneelstuk,
zijn hoofdpersoon, of beide? Na de ernstig klinkende inzet van de voorrede, begint
er nu dubbelzinnigheid en ironie door de regels te lopen. De moralistische rigoristen
die op het onoorbare in het stuk willen wijzen dreigen vooral eigen hypocrisie aan
te tonen. De zondige onvolkomenheid de mens eigen verschaft Bredero de
mogelijkheid een bedrieger van het slag Jerolimo ten tonele te voeren en hem in
bescherming te nemen.51 Het verschafte hem bovendien de ruimte om de kluchtige
complexiteit tot grote hoogte op te voeren.
Het voorwerk levert aan die complexiteit nog eens een eigen bijdrage. Bredero's
toelichtingen in het voorwerk zijn hier en daar misleidend en tegenstrijdig. Want
waar hiervoor sprake is van de ‘vromicheyt’ in verband met de ‘Spaansche
Brabander’, daar spreekt hij in de inhoudsopgave van ‘hoverdye’ van de kale jonker
uit de Lazarillo de Tormes. Van tweeën een, zou je denken, maar de vroomheid is
hier een relatief, aan de schijnheiligheid van de critici verbonden begrip. De hovaardij
is gerelateerd aan de berooidheid van de jonker. Het zijn tegenstellingen die elke
keer opnieuw een schijnen/blijken-patroon vertonen, waardoor de voorzichtigheid
en het oordeelsvermogen van de lezer danig op de proef worden gesteld.
In een moeite door lijkt Bredero dan de Brabanders eveneens hovaardigheid te
verwijten, als hij verklaart van de Spanjaard uit zijn bron een Brabander gemaakt te
hebben omdat deze geen taalprobleem oplevert én ‘om dies-wille-dat, dat volckjen
daer vry wat nae swijmt’.52 Maar wie al dergelijke uitspraken uit het voorwerk bij
elkaar neemt, ziet een bont en tegenstrijdig tableau van categorische beweringen.
Het is opvallend hoe selectief dergelijke uitspraken in de loop der eeuwen door de
critici zijn opgenomen. Zo is heel vaak uit de opmerking over de hovaardigheid
afgeleid dat Bredero zich fel tegen Brabanders, en dan in het verlengde daarvan,
mogelijk ook tegen de migratie van Brabanders naar Amsterdam zou hebben afgezet.53
Behalve dat die ‘hovaardigheid’ door de vertoonde ‘schijnheiligheid’ van de
Amsterdammers ruimschoots wordt gecompenseerd, relativeert naar mijn mening
de voorrede reeds elk vermeend chauvinisme bij Bredero: ‘De Brabantsche Tale heb
ick tot geen ander eyndt hier in ghevoeght, als om haare arme hovaardy an te wijsen,
dat sy also wel haar lebbicheden heeft als de botte Hollanders, die sy soo wel niet
en konnen volghen, als wy-lieden haare mis-spraack.’54
Bovendien zijn de diverse uitspraken bij nader inzien helemaal niet zo categorisch;
vaak is er sprake van een afzwakkend of relativerend (‘vry wat’) taalgebruik. Het is
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daarbij verhelderend om sommige uitspraken uit het voorwerk naast de gebeurtenissen
in het stuk te houden, zoals de zinsnede in de inhoudsbeschrijving
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over de drie patriotten: ‘Drie ouwe Klouwers bewijsen met haar slechte [eenvoudige]
manieren, spraack en kleedinghe, de oprechte slechtheyt der Amstelredammers, en
de Tijdt, namentlijck de Sterfte [pestepidemie] over meer dan veertich Jaren.’55 In
het stuk zal blijken hoe oprecht de eenvoud van deze oude Amsterdammers feitelijk
was.
Bredero speelt aldus met de verwachtingen van de lezer,56 probeert hem hier en
daar op het verkeerde been te zetten, tot hij meer op zijn qui-vive raakt en een
behoedzaam oog voor dergelijke dubbelzinnigheden en ironie begint te ontwikkelen.
De gangbare opvatting dat Bredero via zijn personages moralisme bedrijft, is mijns
inziens niet houdbaar. Stutterheim bracht een dergelijke visie specifiek naar voren
bij de patriottenscène: ‘Dat de mannen in de derde akte “elck ander haare feylen
verwijten”, is juist, maar ze doen ook nog iets anders. Meer dan de andere personen
spreken ze zich uit tegen de feilen der samenleving en openbaren ze een van Bredero's
bedoelingen.’57
Het lijkt me dat de aandachtige lezer voor het juiste begrip van deze passages meer
houvast heeft aan eigen ethische en maatschappelijke opvattingen dan aan die van
kletsgrage figuren als de patriotten.58 Wanneer we de ethische, of moraalfilosofische,
waarde van het stuk willen omschrijven dan ligt die enerzijds op het niveau van
reflectie op de schijnheiligheid en andere vormen van dubbelzinnigheid als opstap
naar behoedzame wijsheid, anderzijds op het niveau van de vermakelijke kluchtigheid
als heilzame verkwikking voor gemoed en geest.59 En mocht de lezer anders willen:
wie er zedenhekeling uit afleidt, hij late zich kastijden, of om het met een door
Bredero gememoreerd rijmpje te zeggen ‘Doetet u seer, wachtet u meer.’60
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Eindnoten:
1 Of het zou de opmerking in de inhoudsbeschrijving moeten zijn waarin van de zogenaamde
patriotten wordt aangegeven dat ze eenvoudig (‘siecht’) gekleed gaan.
2 Waarvan de editie van C.F.P. Stutterheim uit 1974 de belangrijkste mag heten (Stutterheim
(1974); eraan vooraf gingen twee edities die beide in 1968 gepubliceerd werden: de eerste werd
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bezorgd door H. Prudon s.j. (Prudon (1968)), de tweede was een door B.C. Damsteegt herziene
uitgave van Stoetts editie uit 1919, waarvan in 1978 een wederom bijgewerkte versie verscheen
(Stoett & Damsteegt z.j. [1978])). In dit artikel zal worden geciteerd naar de editie van
Stutterheim.
De meest hardnekkige onregelmatigheden houden verband met de soms uiterst verwarrende
rolverdeling (in met de name de zogenaamde patriottenscene(s) en de tonelen met de spelende
jongens) die veelal op slordigheid lijkt te berusten, en het in een aantal gevallen niet
overeenkomen van de opgave van personages in de lijst met ‘Namen der speelende ghesellen’
en de personages die feitelijk in het stuk optreden (vgl. Stoett en Damsteegt z.j. p. 12ff en p.
181ff; Stutterheim (1974) p. 40ff).
Zie de analyse door Stutterheim van een lange reeks van dergelijke tekstuele problemen
(Stutterheim (1974) p. 7-122) en zijn algemene opmerking: ‘Het is ondoenlijk, voor alle
“slordigheden” in de drukken van de Spaanschen Brabander een redelijke verklaring te vinden.
We weten trouwens in een aantal gevallen niet eens, of we niet tot “slordigheid” besluiten op
grond van ons eigen tekort aan kennis.’ (id., p. 46).
Vgl. de analyse die J.H. Meter aan dit vraagstuk heeft gewijd (Meter (1992) p. 240ff).
Cf. Stutterheim (1974) p. 87f voor verwijzingen naar visies van onder andere Prinsen en
Overdiep. En voorts Prudon (1968) p. 18.
Zie hiervoor met name de uiteenzettingen van H.D. Brumble III (Brumble (1975-1976)) en J.H.
Meter (Meter (1992)) en de inleiding van editeur Stutterheim (Stutterheim (1974) p. 88ff). En
voorts Grootes (1984) p. 68f. Zie echter ook een vroegere beschouwing als van G. Kalff (Kalff
(1907-1912) IV p. 154f.
Stutterheim (1974) p. 88.
Vgl. de aanbevelingen van E.K. Grootes in een artikel uit 1984 om bij de genrebepaling van
de Spaanschen Brabander de aandacht meer dan tot dan toen gebeurde te richten op de
contemporaine conventies en toneelopvattingen, en op de eventuele relevantie van de
blijspeltraditie (Grootes (1984) p. 65ff).
Zie Herrick (1964) p. 57ff en passim voor de in de renaissance vigerende denkbeelden over de
komedie, en het belang dat daarbij aan het Terentiuscommentaar van Donatus kan worden
toegeschreven.
De zeventiende-eeuwse benaming van tragi-komedie is veelal ‘treur-blijeindend spel’; dus een
spel met de substantie van een tragedie, maar met een goed einde (vgl. WNT XVII 1825). Zie
tevens Herrick (1962) p. 314ff, voor een vergelijkbare praktijk in Frankrijk en Engeland.
In: GLN IV p. 319.
De vertwijfelde opmerkingen die Overdieps kwalificatie begeleiden, wijzen, misschien
onbedoeld, op het beperkte inzicht in de gebruikte terminologie: ‘Is de Spaansche Brabander
een blijspel? Ja, als uitgebreide klucht en door de tendentie die ons bevredigt. Maar wat is de
inhoud van dezen vakterm? De wijze van voorstelling is komisch-humoristisch. De humor is
echter onmiskenbaar “tragisch” en hierdoor krijgt ook dit gemengde spel van een herboren en
vrijgeworden rederijker het karakter van een tragicomedie.’ (GLN IV p. 319).
Zie hiervoor mijn studie Leugens en vermaak waar dit voor de Nederlandse late middeleeuwen
en renaissance wordt uiteengezet (Van Stipriaan (1996a) p. 47ff, p. 198ff en zie aldaar de noten
voor verwijzingen naar studies waar voor andere Europese beschavingscentra min of meer
gelijkaardige verschijnselen worden beschreven). De diverse algemene opmerkingen over het
kluchtige die ik in dit artikel maak, berusten op de genoemde studie.
Zie Vierhout (1894) en Stutterheim (1974) p. 7ff voor een taxatie van de mate waarin en de
wijze waarop Bredero aan de Lazarillo de Tormes ontleend heeft.
Vgl. bijvoorbeeld de titel van de Nederlandse vertaling zoals die luidt in de druk Delft (1609):
‘De gheneuchlicke ende cluchtighe historie van Lazarus van Tormes, wt Spaignen’ (zie facsimile
van titelblad in Stutterheim (1974) p. 365).
Vgl. de karakteristiek die Bjornson geeft van Lázaro's uiteindelijke bevindingen: ‘Modeling
his behavior upon that which he observes around him, he learns to attain his own selfish,
materially defined goals by deceiving and exploiting others. Because all people are presumably
responsible for protecting their own interests, he feels no compulsion to deal honestly or
compassionately with them. Obliged to compromise and then camouflage the nature of his
compromise by hypocritically defending his honor, Lázaro is locked into a life devoid of
truthfulness, compassion, and self-awareness, for this is the price he assumes everyone must
pay for success.’ (Bjornson (1977) p. 41). Zie tevens de algemene omschrijving van het picareske
genre door Van Gorp: ‘Om beurt bedrieger en bedrogene ont-dekt de schelm het desengaño:
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alles is illusie in een wereld waar de werkelijkheid niet beantwoordt aan de schijn. Op deze
bedrogsrelatie is de intrige van de novela picaresca gebaseerd.’ (Van Gorp (1978) p. 47).
Zie de kenschets in Bjornson (1977) p. 21-42 van de harde maar effectieve initiatie en
onderwijzing in de wereld van dubbelzinnigheid en bedrog die Lázaro doormaakt.
Zie Robbeknols opmerking achteraf: ‘Wel hoe ben ick soo veer met mijn ghedacht ghekomen?/
Voorseecker was ick daer gheweldich op ghenomen [in hoger sferen geraakt]’ (vs. 562-3).
Vgl. de bespreking van deze passage door Stutterheim (Stutterheim (1974) p. 59ff), en de
opmerkingen in de inleiding van Damsteegt bij de editie van Stoett (Stoett & Damsteegt z.j. p.
7 en 10f) waar op p. 7 Jerolimo's afstammen van een Spaanse vader stellig wordt aangenomen
en er op p. 11 toch enkele bedenkingen bij Jerolimo's redenering worden geplaatst.
Vgl. wederom Stutterheim (1974) p. 59.
Stutterheim (1974) p. 60: ‘Wie zich voor dat positieve antwoord [op de vraag of Jerolimo de
zoon van een Spanjaard is] op vs. 1607-13 beroept, moet van de veronderstelling uitgaan, dat
Jerolimo op dit moment niet in zijn schijn-wereld leeft en niet liegt.’
Stutterheim (1974) p. 61f.
Cf. Stutterheim (1974) p. 62f, en daaraan verbonden slotconclusie: ‘Op grond van de naamlijst,
de Inhoudt, het voorbeeld en een aantal aspecten van het toneelstuk zelf ben ik dus van mening,
dat volgens de bedoeling van de dichter Jerolimo's Spaanse bloed en zijn in adellijke zin begrepen
jonkerschap door Jerolimo niet slechts vermoede, gefantaseerde of gelogen, maar inderdaad
gekende feiten zijn.’ (id., p. 63).
Naast de reeds genoemde voorbeelden, verschaft het stuk nog diverse aardige staaltjes van
ontluisterend commentaar. Zo geeft Jerolimo Robbeknol bij het kleden opdracht een vergulde
waskom te halen (vs. 496), waarna Robbeknol opmerkt dat Jerolimo toch moet weten dat hij
niet meer dan een gebroken pot heeft (vs. 497f). Jerolimo geeft orders zijn ivoren kam aan te
reiken (vs. 503), Robbeknol stelt vast dat zijn meester niet meer dan een staartbeen van een
schelvis bezit (vs. 505). Wanneer Jerolimo uitgaat, krijgt Robbeknol tot taak het bezit te bewaken,
en dan vooral het eten (vs. 530-4), dat er in het geheel niet is, wat de knecht tot de vaststelling
brengt: ‘Quammer een Muys in huys hy sou van honger sterven’ (vs. 535). In een andere scène
draagt Jerolimo zijn knecht op allerlei niet-aanwezig huisraad in goede orde te brengen (vs.
950-2), wat wederom tot commentaar van Robbeknol leidt: ‘Hy wil zijn Graviteyt met groote
woorden houwen,/ En hy het niet een scherf om zijn neers mee te klouwen.’ (vs. 954-5).
Zie mijn artikel ‘Hollandse botheid in de Spaanschen Brabander’ Van Stipriaan (1996b) p. 96
(n. 5).
Zie Van Stipriaan (1996b).
E.K. Grootes heeft aannemelijk gemaakt dat Jerolimo's uitmonstering in 1617 een ouderwetse
indruk gemaakt moet hebben; de Spaanse wijze van kleden die Jerolimo volgt, was op dat
ogenblik al verscheidene decennia een voorbije mode (Grootes (1968) p. 468f).
Het stond ook als motto (‘op het woort’ etc.) op de titelpagina van diverse, zij het niet alle,
vroege drukken. Het gezegde ‘al siet men de luy men kentse daarom niet’ is al vaak opgevat
als een sleutel voor de interpretatie van de Spaanschen Brabander, maar daarbij zijn er wel
veel verschillende betekenissen aan gehecht. Een aantal mogelijke interpretaties van de regel
komt aan de orde in de uitgebreide beschouwing van Stutterheim (Stutterheim (1974) p. 84ff
en p. 90f), die er uiteindelijk een afkeurende visie op Jerolimo uit afleidt (id., p. 91). Hij keert
zich daarbij met name tegen de opvatting van Th.H. d'Angremond, die meende dat de regel
zich uitstrekt tot alle personages en ook kan betekenen dat sommige personages zich als ‘beter’
bewijzen dan ze op het eerste gezicht lijken (vgl. D'Angremond (1936) p. 278ff, en Stutterheim
(1974) p. 90f). In het verlengde daarvan ligt de visie van Prudon, die er ook een meerledige (in
de zin van op meer personages en op meer geledingen van het spel betrekking hebbend)
toepassing in ziet, waarbij het voor elk personage om de existentiële vraag ‘naar schijn en
wezen’ zou gaan (Prudon (1968) p. 17). Meter ziet het als een exemplarisch omschrijving van
Jerolimo's bedriegerij, die kenmerkend is voor zijn slag vreemdelingen dat in Amsterdam
bankroet gaat (Meter (1992) p. 244); dit wordt door Meter vooral als een ‘ondeugd’ opgevat.
Daan (1971) p. 192 (vs.594).
Daan (1971) p. 192, vs.596-598.
Vgl. Van Rijnbach (1926) p. 168; D'Angremond (1936) p. 279.
Vgl. Spiegel (1730) p. 285, het betreft de maand juli, ook de andere in deze alinea genoemde
spreuken bevinden zich op p. 285.
Spiegel (1730) p. 285: onder andere ‘Voor alle mans huys staat gheen beduyt’, ‘De kap maakt
de Monik niet’, ‘Peper kap en kalk, dekken menich schalck’, ‘Zy slapen niet al, die daar snuyven.’

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 2

35 Er zitten nog wel meer spreuken in die facetten van de Spaanschen Brabander van een ratio
lijken te voorzien: zoals het bekende gezegde: ‘Armoe zoekt list, daar de rijke niet op en ghist’
(Spiegel (1730) p. 295); of ‘Daar schiet veel ramp, maar malle luy krijghen 't meest.’ (id. p.
296).
36 Zie de inleiding van F. Veenstra bij de editie van de Hert-spiegel (Spiegel (1992) p.XXXff,
p.LIIff en passim; vgl. mijn Leugens en vermaak (Van Stipriaan (1996a) p.176ff, p. 182ff)).
37 Spiegel (1730) resp. p. 267 en p. 302.
38 Zie Van Stipriaan (1996b) p. 98f.Zie Van Stipriaan (1996b) p. 98f.
39 Cf. Wesseling (1993) p. 68ff.
40 Cf. WNT III 724 (s.v. ‘botoor’).
41 Zie Wesseling (1994) p. 369ff, met verwijzingen naar o.a. Erasmus, Terentius, Plinius en de
kerkvaders.
42 Cicero (1614) fol.6r/v; zie ook een eraan voorafgaande opmerking; ‘[...] missen, dolen, niet
weten, en bedroghen te werden, houden wy voor quaet, oock voor schandelick.’ (id., fol.6r).
43 Zie een binnenkort in dit tijdschrift te verschijnen artikel van mijn hand ‘Historische distantie
in de Spaanschen Brabander’.
44 Stutterheim (1974) p. 136 (‘Tot den goetwillighen leser’).
45 Stutterheim (1974) p. 133.
46 Vgl. m.n. de tweede zendbrief van Petrus (voor referentie aan de werelden voor en na Noach:
2 Petrus 2:5 3:6-7). Vgl. de woordverklaring die Prudon geeft (Prudon (1968) p. 28) en WNT
XXV 1392 (onder ‘wereld’ III, 15b).
47 Stutterheim (1974) p. 132 (‘Tot den goetwillighen leser’). Vgl. Mattheus 7:3-5 en Lucas 6:41.
48 Bredero wijst eerst op het feit dat Aristophanes, Plautus en Terentius, die zich van dezelfde
procédés bedienen, wél genade vinden en zelfs op school tot de leerstof behoren: ‘maar 'tgheen
op een Tonneel vluchtich wert verhaalt, wert by elckerlijck schier voor doot-sonde gedoemt,
daar sy nochtans op straat, binnens huys, en elders (God betert!) daglijcx veel erger hóóren, en
doen. Sulcke, en dierghelijcke schurfde schapen blaten aldermeest van de onreynicheyt, andere
al te barmhertighe, en mogen niet veelen datmen de godlóóse vinders van bedroch en schalckheyt,
wat over de heeckel haalt.’ (Stutterheim (1974) p. 135).
49 Stutterheim (1974) p. 134.
50 Stutterheim (1974) p. 134.
51 In een volgende passage zal Bredero fel uithalen naar
‘eerelóóse-geen-noot-hebbende-moetwillige-Banckeroetiers (die haar goet aansien en ghelóóf
by de lieden met eeren misbruycken, en diefs ghewijs de vromen 'tharen onbruyck arm en
ellendich maken)’ en het is de vraag of hij hier figuren als Jerolimo op het oog heeft: ‘Ick ben
soo kleen als ick mach, maar soo groot en goedt van ghemoedt, dat ick soo een stuckedrochs
niet en kan toestaan soo een verdoemelijcke schelmery, noch ick en kan niet onbeklaagt noch
onbeschreyt laten, de ghene die door onghevallen tot een bedroeft verlóóp moeten komen.’
(Stutterheim (1974) p. 135-6). Jerolimo is wel degelijk iemand die in nood, zelfs hongersnood
verkeert, bovendien is hij niet iemand van goed aanzien (hij lijkt het hoogstens), en door zijn
droeve omstandigheden maakt hij wel degelijk aanspraak op enig mededogen. Naar mijn idee
gaan deze opmerkingen niet specifiek over Jerolimo. Ze willen wel de schijn wekken, maar
door de veralgemenisering moeten ze in de eerste plaats elke twijfel wegnemen over Bredero's
eigen ethische opvattingen. De lezer dreigt voor even op het verkeerde been te gaan staan, maar
dat heeft de lezer aan eigen vooroordelen te danken.
52 Stutterheim (1974) p. 149 (‘Inhoudt van 't spel’).
53 Vgl. bijv. Brumble (1975-1976), Briels (1985), Hoenselaars (1991).
54 Stutterheim (1974) p. 136 (‘Tot den goetwillighen leser’). Deze uitspraak wordt over het
algemeen uitgelegd als een veroordeling van de Brabanders en hun taalgebruik (vgl. de
commentaar van Stutterheim, en zie ook Stoett & Damsteegt z.j. p. 29). De kern van deze
zienswijze is gelegen in het interpreteren van ‘volgen’ als ‘navolgen’. De zinsnede zou dan
duiden op de neiging onder Hollanders om de Brabanders in een hovaardige gewoonte te
imiteren. Nu is de gehele zin syntactisch wat verwrongen, of beter gezegd ongrammaticaal.
‘Brabantsche Tale’ wordt in een vergelijking betrokken op ‘botte Hollanders’, wat niet goed
loopt. En waar verwijst ‘sy’ naar, in de formulering ‘die sy soo wel (etc)’? We moeten er een
referentie aan de ‘Brabanders’ in zien, maar die komen, ook in de voorgaande zinnen, niet ter
sprake. Ik vraag me af of er in plaats van ‘de botte Hollanders, die’ niet ‘het botte Hollands,
dat’ bedoeld is. Dat zou tevens recht doen aan het relativerende, of egaliserende, ‘also wel’ uit
het voorgaande zinsdeel. De gehele zin drukt mijns inziens een wederkerig wanbegrip van
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elkaars taal bij Hollanders en Brabanders uit; ‘volgen’ zou dan geïnterpreteerd moeten worden
als ‘bijbenen’ of iets dergelijks. Dit zou ook beter overeenstemmen met de inhoud van het stuk
waar Jerolimo bijvoorbeeld klaagt over het botte Hollands van Robbeknol (vs. 175), en de
snollen An en Trijn klagen over het onbegrijpelijke Brabants van Jerolimo (vs. 719).
Stutterheim (1974) p. 150.
Er zit bovendien nog een stellingname in verborgen over een eigentijdse, met name in 1617
weer opgelaaide, discussie aangaande de waarde van de oude Hollandse mores (zie mijn artikel
‘Historische distantie in de Spaanschen Brabander’ (te verschijnen)).
Stutterheim (1974) p. 77-8, vgl. Stoett & Damsteegt z.j. p. 18.
Dit is mijns inziens ook de strekking van Bredero's gedicht ‘Tot den leser’ (Stutterheim (1974)
p. 138-141) waar de auteur het vermeende ontstichtende karakter van zijn spel ontkracht met
een beroep op het ethische oordeelsvermogen van de lezer (vgl. o.a. ‘De dinghen zijn dan groot
of kleyn,/ Den reynen zijn sy alle reyn,/ Den quaden dyt alles tot quaat’ (vs. 41-43)).
Zie voor dit laatste Bredero's opdracht aan Jacob van Dijck (Stutterheim (1974) p. 129-131);
en zie voor het grote belang dat in de renaissance aan literair vermaak werd gehecht mijn
Leugens en vermaak (Van Stipriaan (1996a) p. 21ff).
Stutterheim (1974) p. 136 (‘Tot den goetwillighen leser’).
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De burggravin van Vergi uit het slijk gehaald
Literair-historische vragen bij twee middeleeuwse insignes
W.P. Gerritsen*
Voor Willem Wilmink
Bij archeologisch bodemonderzoek, respectievelijk in Dordrecht en in Zeeland, zijn
twee middeleeuwse lood-tinnen insignes gevonden die - waarschijnlijk - een scène
uit het verhaal van de Burggravin van Vergi uitbeelden. In dit artikel wil ik, na eerst
enige archeologische en kunsthistorische informatie te hebben verschaft, uiteenzetten
welke literair-historische vragen deze vondsten opwerpen en een eerste, tentatieve
aanzet tot een beantwoording trachten te geven.
De term ‘insigne’ of ‘draagteken’ wordt gebruikt voor een voorwerp dat te
vergelijken is met de speldjes met het embleem of logo van een vereniging, organisatie
of actiegroep, die door velen in onze eigen tijd worden gedragen, en waarvan de
‘button’ een populaire variant is. In de Middeleeuwen werden insignes als goedkoop
massaprodukt vervaardigd door een legering, meestal samengesteld uit lood en tin,
in een gietvorm of mal te gieten. Dit leverde een dun metalen plaatje van de gewenste
vorm op, waarbij verhogingen en verdiepingen in het metaal voor een reliëfwerking
zorgden. Hoogte en breedte variëren meestal tussen 2 en 7 centimeter. Van
afbeeldingen op laat-middeleeuwse schilderijen weten we dat dergelijke insignes op
de kleding of op de hoed werden genaaid of gespeld.1
Voor zover uit de archeologische en kunsthistorische literatuur valt af te leiden
waren middeleeuwse insignes tot in de jaren zeventig tamelijk zeldzame vondsten.
De tot dan toe bekende insignes waren grotendeels incidenteel aan het licht gekomen,
bij voorbeeld tijdens werkzaamheden aan de Seinebruggen in Parijs en aan de
Theemsoevers in Londen. De opkomst van de metaaldetector heeft de situatie
volkomen veranderd. Met dit instrument gewapend begonnen schatgravers en
amateur-archeologen systematisch bouwputten en grondverplaatsingen af te grazen.
Ook het Verdronken Land in de Oosterschelde wekte hun belangstelling op. Tot
ieders verrassing gaven de slikken in de buurt van de voormalige woonkernen van
Reimerswaal en het dorpje Nieuwlande honderden insignes van allerlei typen prijs.
Waren er tot 1978 in Zeeland niet meer dan 22 zogenaamde pelgrimstekens (een van
de meest voorkomende typen insignes) aan het licht gebracht, tien jaar later was het
aantal aangegroeid tot 700, drie jaar daarna tot 1000, en thans telt de belangrijkste
Nederlandse collectie, die van de heer H.J.E. van Beuningen te Cothen, meer dan
2700 exemplaren.
Een tentoonstelling in Middelburg, in 1987, getiteld ‘Heiligen uit de modder’,
voorbereid door de kunsthistoricus A.M. Koldeweij, de provinciaal archeoloog van
Zeeland R.M. van Heeringen en de kunsthistorica A.A.G. Gaalman, gaf voor het
eerst een groter publiek een indruk van de rijkdom en het cultuurhistorisch belang
van de in Zeeland gevonden pelgrimsinsignes.2 Eveneens uit 1987 dateert de
tentoonstelling ‘Schatten uit de Schelde’ in Bergen op Zoom, waar ook profane
insignes te zien waren. In 1993/'94 volgde een veel grotere tentoonstelling, ditmaal
in het Museum Boymans-Van Beuningen te Rotterdam, waarbij circa 300 insignes
van
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allerlei typen uit de collectie-H.J.E. van Beuningen werden getoond. Ter gelegenheid
van deze tentoonstelling verscheen van de hand van H.J.E. van Beuningen en A.M.
Koldeweij een boekwerk onder de titel Heilig en Profaan, 1000 laatmiddeleeuwse
insignes, waarin deze duizend insignes alle zijn gereproduceerd en beschreven.3 Op
blz.255 van dit boek (nrs. 610 en 611) zijn afbeeldingen te vinden van de twee insignes
waarvoor hier aandacht wordt gevraagd.

610: lood-tinnen insigne, gevonden te Dordrecht

611: lood-tinnen insigne, afkomstig uit Nieuwlande

De twee insignes zijn respectievelijk uit Dordrecht (610) en Nieuwlande (611)
afkomstig, voor beide wordt de datering 1375-1425 opgegeven. De voorstellingen
zijn min of meer spiegelbeeldig, hetgeen vermoedelijk een verklaring vindt in de
hypothese dat ergens in de ontstaansgeschiedenis een matrijs is gesneden op basis
van een bestaand insigne met deze voorstelling. Wat zien we? Op het Dordtse insigne
(610) staan twee bomen met gekromde stammen en schematisch aangeduid gebladerte.
Naast de linkerboom staat een menselijke figuur, naar de kleding te oordelen een
man. Zijn linkerarm (met neerhangende mouw) steunt op de boom, de linker op zijn
heup. Vóór hem, aan de andere zijde van de stam, staat een hond in wat vermoedelijk
als gras of laag struikgewas moet worden geïnterpreteerd. Iets meer naar rechts op
de grond voeren twee mensen, de een liggend met omhoog geheven benen, de andere
knielend, een handeling uit die zich ondubbelzinnig als een paring laat herkennen.
Op een spreukband, boven het tweetal, is het woord AMOVRS te lezen. Een vogel
zit op de spreukband, of wellicht op een aan de linkerboom ontsproten tak.
Het te Nieuwlande gevonden insigne (611) lijkt beschadigd te zijn: de linkerboom
is waarschijnlijk afgebroken, met een deel van de spreukband, waarop ik nog de
letters [A]MOVR[S] meen te kunnen ontcijferen, en wellicht ook de vogel. Hier is
het gras schematisch weergegeven; het parende tweetal lijkt zich (in
liefdesvervoering?) van de grond te verheffen. Het hondje staat achter een niet te
identificeren object; de houding van de figuur achter de boom komt exact overeen
met die van zijn pendant op nr. 610.
In Heilig en Profaan (p. 255) wordt de voorstelling beschreven als ‘Copulerend
paar met toeschouwer, hond en vogel’, respectievelijk ‘met toeschouwer en hond’.
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In latere publikaties heeft professor Koldeweij, de Nijmeegse kunsthistoricus aan
wie het onderzoek van de in Nederland gevonden middeleeuwse insignes al zoveel
te danken heeft, een minder globale omschrijving voorgesteld: de insignes zouden
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de bekende scène uit de Middelnederlands versnovelle Die borchgravinne van Vergi
in beeld brengen, de scène waarin de hertog de burggravin en haar minnaar bespiedt.4
Alle dementen uit de bedoelde verhaalscène zijn vertegenwoordigd: de boomgaard
(geëvoceerd door de bomen en het vogeltje), de glurende hertog achter de boom, het
hondje, en het minnende paar. Het woord AMOVRS op de spreukband is ook
herhaaldelijk op andere erotische insignes te vinden, zoals straks nog ter sprake zal
komen; dit verzet zich, voor zover ik kan zien, niet tegen de door Koldeweij
voorgestelde interpretatie. Natuurlijk zou men de aanwezigheid van de hond, en ook
die van de vogel, kunnen verklaren als ondersteunende attributen: zowel hond als
vogel hebben immers traditioneel erotische en sexuele connotaties.5 Onder de in
Heilig en Profaan gereproduceerde insignes is er zelfs één dat een blaffend hondje
voorstelt, met een onderschrift dat zich vermoedelijk ook weer als een verbastering
van AMOVRS laat interpreteren.6 De figuur achter de boom zou een anonieme voyeur
kunnen zijn, uitsluitend toegevoegd ter verhoging van het pikante karakter van de
voorstelling. Maar het zou toch wel erg toevallig zijn dat al deze dementen, die zo
kenmerkend zijn voor een specifiek en waarschijnlijk zeer bekend verhaal, in één
voorstelling zouden voorkomen, zonder dat er tussen verhaal en voorstelling enig
verband zou bestaan. Kortom: het lijkt mij verstandig, Koldeweijs voorstel tot nader
order als werkhypothese te aanvaarden.
Neemt men aan dat de voorstelling van de insignes in verband staat met het verhaal
van de Burggravin van Vergi, dan rijst er onmiddellijk een probleem: de uitbeelding
wijkt op een belangrijk punt af van het verhaal zoals wij het kennen.7 In de bekendste
Middelnederlandse versie, die is overgeleverd in het Handschrift-Van Hulthem, dat
uit dezelfde tijd stamt als de insignes, heeft de betrokken scène het volgende verloop.8
Om zich vrij te pleiten van de valse beschuldiging door de hertogin, dat hij haar met
een oneerbaar voorstel zou hebben benaderd, heeft de mannelijke hoofdpersoon, een
ridder uit het gevolg van de hertog, zijn heer, de hertog, bekend dat hij een geheime
relatie heeft met diens nicht, de burggravin van Vergi. Teneinde zich hiervan met
eigen ogen te overtuigen, wenst de hertog de ridder te vergezellen naar diens
rendez-vous met zijn geliefde. Als de avond is gevallen, gaan de twee mannen op
weg naar de boomgaard waaraan de woning van de burggravin is gelegen. Zodra zij
de boomgaard hebben betreden, komt het hondje van de burggravin naar de ridder
toelopen - het afgesproken teken dat zij alleen is en hem kan ontvangen. De hertog
verwijdert zich om niet door zijn nicht herkend te worden. Uit zijn schuilplaats ziet
hij hoe de gelieven elkaar omhelzen en hoort hij met hoeveel vreugde zij elkaar
begroeten. Hij herkent zijn nicht aan haar stem en beseft dat zijn vrouw hem moet
hebben belogen. De burggravin en de ridder gaan het huis binnen en sluiten de deur
naar de boomgaard. Binnen gaan zij te haren grieve (532, ‘voor of tot hun genoegen’)
op een bed liggen en beminnen elkaar hartstochtelijk tot de dag aanbreekt. Na een
droevig afscheid vertrekt de ridder; de burggravin oogt hem na voor zij haar deur
toesluit, terwijl zij een liefdeslied zingt. Als de hertog, die de hele nacht in de
boomgaard is gebleven, ziet dat de deur gesloten is, komt hij op de ridder af en
verzekert hem van zijn sympathie.
Het verschil tussen deze versie en de voorstelling van het insigne springt in het
oog: in de Middelnederlandse novelle wordt het eigenlijke liefdesspel binnenskamers
gespeeld, terwijl de hertog buiten staat. De dichter beschrijft het gebeuren met hoofse
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van het insigne daarentegen laat niets te raden over en laat er evenmin twij-
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fel aan bestaan dat de hertog ooggetuige is van wat zich daar in de open lucht afspeelt.
Valt er een verklaring voor dit verschil te geven? Het ligt voor de hand om het
onverhuld sexuele karakter van de voorstelling in verband te brengen met de functie
die insignes als deze moesten vervullen. Maar voordat ik dit laatste aspect ter sprake
breng, wil ik eerst een andere vraag aan de orde stellen: de vraag naar de aard van
de verwijzing naar de literaire bron. Verwijst de voorstelling van het insigne naar
het Middelnederlandse gedicht zoals ons dat in het handschrift-Van Hulthem is
overgeleverd, of heeft de ontwerper van het insigne zich door een andere versie van
het verhaal laten inspireren?
Het loont de moeite, na te gaan hoe het nachtelijke rendez-vous in de andere versies
wordt beschreven. Natuurlijk komt dan in de eerste plaats de tweede
Middelnederlandse Vergi-tekst voor vergelijking in aanmerking, de vertaling waarvan
ons in een Gents handschrift (G) een gedeelte, waaronder deze scène, is overgeleverd.
G vertelt globaal hetzelfde verhaal, maar verschaft op een aantal punten preciezere
informatie. Als het hondje is komen toerennen op de ridder, begeeft deze zich
onverwijld naar de kamer van zijn geliefde. De hertog volgt hem op een afstand
Tote bider camere; daer hilt hi stille
Ende decte hem na sinen wille,
So hi best mochte, onder enen boom. (G 192-94)

Vanuit zijn schuilplaats ziet de hertog hoe zijn nicht uit haar kamer komt en de ridder
vol liefde verwelkomt. Het gesprek van de gelieven wordt in de directe rede
weergegeven, waarna we vernemen dat de hertog, dichterbij gekomen, hen afluisterde:
Dit hoorde dhertoge ten ingane,
Die hem daerbi stelde te stane. (G 214-15)

Als hij de stem van zijn nicht herkent (hoewel zij op gedempte toon spreekt), heeft
hij zekerheid dat zijn vrouw gelogen heeft, en weet hij dat hij de ridder ten onrechte
heeft verdacht. Dan volgen twee hoogst opmerkelijke verzen:
Daer staet dhertoge ende crauwet
Met groter genouchte al die nacht. (G 225-26)

Ria Jansen-Sieben citeert in de noten bij haar editie van G de interpretatie van Verdam
in MNW 3, 2068: ‘Hij heeft den geheelen nacht een streelend, een aangenaam gevoel’
en voegt toe dat dit vers de enige vindplaats van crauwen in deze betekenis is.
Verdams vertaling is een fraai staaltje van negentiende-eeuwse pruderie - men zou
zelfs een ogenblik kunnen menen dat het strelende gevoel van de hertog veroorzaakt
was door zijn opluchting nu hij weet dat de ridder onschuldig is. In zijn dissertane
van 1988 maakte Rob Resoort korte metten met de eufemistische interpretatie van
crauwet; naar zijn mening - die hij staaft met een aanzienlijke hoeveelheid
bewijsmateriaal - gaat het hier om ‘een aanduiding van masturbane’.9
Als dit juist is (en ik voor mij ben geneigd dit te geloven), toont deze plaats opnieuw
aan dat middeleeuwse vertalers/bewerkers gewoon waren, de inhoud van
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hun origineel te verduidelijken. De vertaler van G heeft het Oudfrans van La
Chastelaine der Vergi doorgaans zeer getrouw weergegeven (veel getrouwer dan de
dichter van de versie in Hulthem). Maar bij deze passage heeft hij zich kennelijk
afgevraagd waarom de hertog de hele nacht in de boomgaard was blijven staan. Dat
werd immers met zoveel woorden in zijn brontekst meegedeeld (ik citeer naar de
editie-Stuip):
Illoeques s'est ensi tenu+
Toute la nuit, endementiers+
Que la dame et li cevaliers
Dedens la cambre en i. lit furent. (428-3110)

De vertaler heeft een verklaring voor het blijven van de hertog bedacht die min of
meer door de tekst-zelf werd gesuggereerd. De hertog moet, zo heeft hij wellicht
gedacht, hetzij luisterend, hetzij kijkend, iets hebben kunnen waarnemen van het
hartstochtelijke liefdesspel dat zich in de kamer afspeelde - want waarom zou hij
anders in de boomgaard zijn gebleven? En dat moest wel betekenen dat hij in het
afluisteren of begluren van de minnaars een sexuele bevrediging had gevonden...
Of deze verklaring juist is of niet, een twintigste-eeuwse lezer kan zich moeilijk
aan de indruk onttrekken dat de vertaler van G met de invoeging van de hierboven
geciteerde verzen 225-26 een element in het verhaal heeft gebracht dat tot een geheel
ander domein behoort dan de hoofse sfeer die de beschrijving van het nachtelijk
liefdesspel kenmerkt. Zou een middeleeuws publiek zich hierover eveneens hebben
verbaasd? Ik meen van niet. De grenzen tussen decent en onfatsoenlijk, tussen
gedistingeerd en platvloers (om slechts deze termen te kiezen), werden in de
Middeleeuwen anders getrokken dan wij gewend zijn, zoals onder meer wordt
bewezen door talloze frivole of zelfs obscene randversieringen in handschriften voor
religieus gebruik. De toevoeging van de vertaler van G kan worden opgevat als een
aanwijzing dat het verhaal van de Burggravin van Vergi op verschillende niveaus
beluisterd en begrepen kan zijn. Wat overigens nog geenszins hoeft te betekenen dat
er sprake is geweest van een sociaal gelaagd publiek: hetzelfde publiek kan zowel
de hoofs-aristocratische aspecten als een sexuele toespeling als deze hebben
gewaardeerd.
Dit brengt mij terug bij de insignes. Ook die vertegenwoordigen een versie van
het verhaal. De ontwerper van de voorstelling is nog een grote stap verder gegaan
dan de vertaler van G, wiens versie hij misschien gekend heeft. Hij heeft het minnespel
verplaatst van de kamer van de burggravin naar de boomgaard; de glurende hertog
komt dus geheel aan zijn trekken. Nu zou men kunnen menen dat deze verplaatsing
is ingegeven door artistieke, technische of compositorische overwegingen: de
tegenstelling binnen/buiten was misschien in dit medium moeilijk te realiseren. Maar
er zit zonder twijfel meer achter. De vraag wat de beste plaats is om de liefde te
bedrijven: binnenshuis in bed, of buiten in de vrije natuur, is een bekend literair
motief, dat vaak wordt gekoppeld aan de tegenstelling tussen winter en zomer. In
het spel Vanden winter ende vanden somer, dat uit dezelfde tijd stamt als de insignes,
noemt Die somer als een van de attracties van het door hem beheerde seizoen:
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Ic bringhe soe meneghen soeten morghen
Metten dauwe in der dagheraet,
Die dan met sine liefken gaet
Spelen in der minnen dal.
Ach, dats vroude boven al,
Metten dauwe die bloemeken lesen. (30-3511)

Het lijkt mij aannemelijk dat localisering in de boomgaard beschouwd moet worden
als een aanpassing aan het traditionele décor van een dergelijke amoureuze scène.
Veel minder traditioneel, althans in vergelijking met de ‘hogere’ kunstvormen, is
de wijze waarop de ontwerper van het insigne de minnaars heeft uitgebeeld. Dit
onbewimpelde sexuele ‘realisme’ is wel heel ver verwijderd van de verbloemende
suggestiviteit van de verbale versies. Het is evenwel kenmerkend voor de profane
insignes. De collectie-Van Beuningen bevat tenminste vier andere insignes waarop
copulerende mensenparen zijn afgebeeld, een daarvan in het benedenvertrek van een
herberg of bordeel, een ander merkwaardigerwijs liggend in een korenwan.12 Daarnaast
verdient een omvangrijke serie insignes vermelding, waarbij het mannelijk of
vrouwelijk geslachtsorgaan het motief vormt: fallussen op pootjes, fallussen met
vleugels, al of niet getooid met een kroon of een belletje, fallussen waarop een vrouw
een kruiwagen voortduwt of op een vedel speelt, schepen vol fallussen; vulva's te
paard, op stelten, met pelgrimsattributen, enzovoort...13 En dan zijn er nog de tientallen
insignes in de vorm van dieren, waarvan er verscheidene - ik denk bijvoorbeeld aan
de papegaaien en de doedelzakspelende everzwijnen - waarschijnlijk ook een sexueel
geladen boodschap overbrengen.14
Overbrengen - maar op wie? En met welk doel? De religieuze insignes laten zich
gewoonlijk in verband brengen met bedevaarten; zij werden bij de schrijn van de
heilige verkocht en door pelgrims gedragen ten bewijze van de volbrachte pelgrimage
of als teken van de persoonlijke devotie van de drager voor de afgebeelde heilige.
Daarenboven had het insigne vrijwel altijd ook de functie van een amulet: het moest,
onder de hoede van de heilige, geluk brengen of onheil afweren.15 De interpretatie
van de profane insignes is veel moeilijker. Zij laten ons een glimp opvangen van een
facet van de middeleeuwse cultuur dat meestal grotendeels in de schaduw blijft. Uit
kunsthistorisch oogpunt beschouwd passen de fallische insignes in een wijdvertakte
erotische traditie: fallus-amuletten waren ook in de Oudheid populair;16 de ondermarge
van een handschrift van de Roman de la Rose is versierd met een veelheid aan
fallische grappen,17 en uit de late Middeleeuwen kent men aardewerk met
fallusmotieven en drinkglazen in fallusvorm. Volgens de kunsthistoricus J.B. Bedaux
moeten de erotische insignes evengoed als de religieuze als amuletten worden
geïnterpreteerd: ook aan deze afbeeldingen van geslachtsdelen werd een beschermende
of apotropeïsche (onheil afwendende) kracht toegeschreven.18
Maar daarmee is nog weinig gezegd over de wijze waarop de insignes met sexuele
voorstellingen in de praktijk funetioneerden. Werden ze openlijk gedragen, zoals
Bedaux aanneemt? Waren het carnavalsattributen, verwijzingen naar de op zijn kop
gezette wereld van de vastenavondviering? Het onderzoek is in volle gang en heeft
nog niet tot een consensus geleid.19 Wat de interpretatie van de twee Vergi-insignes
betreft, lijkt mij een spoor dat de Engelse onderzoeker Malcolm Jones heeft gewezen,
het meest te beloven. Naar zijn mening moeten alle insignes die het opschrift
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AMOUR(S) dragen, of een verbasterde of verminkte vorm van dit woord, als
liefdesgaven worden beschouwd.20 Hij brengt de insignes in verband met kostbare
middeleeuwse sieraden, bij de vormgeving waarvan soms dezelfde of verwante
motieven zijn toegepast, en die aantoonbaar als liefesgeschenken hebben gediend.
Als de Vergi-insignes uit Dordrecht en Nieuwlande als liefdesgaven geïnterpreteerd
mogen worden, dan zou men zich de bedoeling en de beoogde werking ervan
misschien als volgt moeten voorstellen. Een minnaar heeft zijn geliefde een exemplaar
van dit simpele, in serie geproduceerde en dus goedkope kleinood aangeboden om
haar genegenheid te winnen, om zijn erotische bedoelingen te verduidelijken, of om
zich van haar sexuele toeschietelijkheid te verzekeren. De voorstelling was in de
ware zin des woords dubbelzinnig: enerzijds verwees zij naar de hoofse wereld van
de Burggravin van Vergi, de dame die haar ridder zo beminde dat zij stierf toen zij
meende dat hij haar ontrouw was geworden, anderzijds liet de uitbeelding van het
rendez-vous geen twijfel bestaan aan de concrete verlangens van de schenker van
het insigne. Wat deze interpretatie in het midden laat, is de gelaatsuitdrukking
waarmee de minnaar zijn dame het insigne aanbood. Was het hem ernst, of
overhandigde hij het haar met een ironische glimlach? Dat zullen we wel nooit te
weten komen.
Hoe dit ook zij, de Vergi-insignes vormen een nieuw en hoogst curieus getuigenis
van de relatie tussen literatuur en beeldende kunst in de Middeleeuwen.

Eindnoten:
* Ik dank Annelies van Gijsen, die mij op de Vergi-insignes opmerkzaam heeft gemaakt en Jos
Koldeweij, die mij met gulle collegialiteit van informatie heeft voorzien. De heer H.J.E. van
Beuningen ben ik erkentelijk voor zijn toestemming de twee Vergi-insignes te reproduceren.
1 De informatie over insignes in deze en de volgende alinea's is ontleend aan: H.J.E. van Beuningen
en A.M. Koldeweij: Heilig en profaan. 1000 laatmiddeleeuwse insignes uit de collectie van
H.J.E. van Beuningen (Cothen: Stichting Middeleeuwse Religieuze en Profane Insignes, 1993;
Rotterdam Papers VIII) en A.M. Koldeweij en A. Willemsen (red.): Heilig en profaan.
Laatmiddeleeuwse insignes in cultuurhistorisch perspectief (Amsterdam: Van Soeren & Co,
1995). Zie ook: A.M. Koldeweij: Van de hoed en de rand... Betekenis en functie van
middeleeuwse kunst (Utrecht: Clavis, 1995; orarie KUN, uitgesproken op 4 november 1994).
2 R.M. van Heeringen, A.M. Koldeweij, A.A.G. Gaalman: Heiligen uit de modder. In Zeeland
gevonden pelgrimstekens (Utrecht/Zutphen: Walburg Pers, 1987; Clavis kunsthistorische
monografieën 4).
3 Van Beuningen en Koldeweij 1993 (zie hierboven, n. 1).
4 Zie bijvoorbeeld A.M. Koldeweij: ‘Karel de Grote en De Borchgravinne van Vergi’, in A.
Koldeweij en A. Willemsen 1995 (zie n. 1), p. 98-104.
5 Zie Van Beuningen en Koldeweij 1993, p. 267-73.
6 Zie Van Beuningen en Koldeweij 1993, p. 266, nr. 678; vgl. op opmerking van Malcolm Jones
op p. 99.
7 Ik ben het dus niet eens met Koldeweij die van mening is dat de versie in Hulthem ‘exact
beschrijft wat op de beide insignes is afgebeeld’ (Koldeweij: ‘Karel de Grote en De
Borchgravinne van Vergi’ in Koldeweij en Willemsen 1995, p. 101.
8 Ik verwijs naar de editie-Jansen-Sieben: Die borchgravinne van Vergi. Naar Handschrift-Van
Hulthem en het Gentse fragment uitgegeven en toegelicht door Ria Jansen-Sieben. 3e,
vermeerderde uitg. met een letterkundige uitleiding door F.P. van Oostrom (Utrecht: H&S,
1985).
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9 Zie R.J. Resoort: Een schoone historie vander borchgravinne van Vergi. Onderzoek naar de
intentie en gebruikssfeer van een zestiende-eeuwse prozaroman (Hilversum: Verloren, 1988;
diss. Utrecht), p. 84-85.
10 Zie R.E.V. Stuip: La chastelaine de Vergi. Edition critique du ms. B.N. f. fr. 375 avec
introduction, notes, glossaire et index, suivie de l'édition diplomatique de tous les manuscrits
connus du XIIIe et du XIVe siècle (The Hague/Paris 1970; diss. VUA). Vergelijking met de
door Stuip diplomatisch uitgegeven redacties brengt, althans in deze passage, geen belangrijke
verschillen aan het licht. Vergelijk ook Stuips editie van een aantal jongere Franse Vergi-teksten
in: La Châtelaine de Vergy. Textes établis et traduits par René Stuip (Paris, 1985: Union générale
d'éditions, serie 10/18, Bibliothèque médiévale).
11 Ik citeer naar de ed.-Leendertz, Middelnederlandsche dramatische poëzie (Leiden: Sijthoff,
[1897]; Bibliotheek van Mnl. letterk.), p. 136.
12 Zie Van Beuningen en Koldeweij 1993, p. 255-56, nrs. 612-15.
13 Zie Van Beuningen en Koldeweij 1993, p. 256-64.
14 Zie Van Beuningen en Koldeweij 1993, p. 265-73.
15 Zie J.B. Bedaux: ‘Profane en sacrale amuletten’, in Koldeweij en Willemsen 1995, p. 26-35 en
van dezelfde auteur: ‘Laatmiddeleeuwse sexuele amuletten’, in J.B. Bedaux m.m.v. A.M.
Koldeweij (eds.): Annus quadriga mundi. Opstellen over middeleeuwse kunst opgedragen aan
prof. dr. Anna C. Esmeijer (Zutphen/Utrecht: De Walburg Pers, 1989; Clavis Kunsthistorische
monografieën VIII), p. 16-30.
16 Zie A.M. Koldeweij: ‘Laatmiddeleeuwse insignes. Verzamelgeschiedenis en stand van onderzoek,
cultuurhistorische aspecten’, in Koldeweij en Willemsen 1995, p. 13-25.
17 Zie A.M. Koldeweij: ‘Erotische insignes en een Roman de la Rose-handschrift’, in Van
Beuningen en Koldeweij 1993, p. 110-14.
18 Zie de in n. 15 genoemde publikaties.
19 In een nog ongepubliceerd artikel oppert Koldeweij de mogelijkheid dat na een opvoering van
het mirakelspel Mariken van Nieumeghen insignes met de letter M te koop geweest zouden
zijn. Iets dergelijks zou volgens hem kunnen gelden voor de Vergi-insignes.
20 Zie Malcolm Jones: ‘The Secular Badges’, in Van Beuningen en Koldeweij 1993, p. 99-109,
en van dezelfde auteur: ‘Een andere kijk op profane insignes’, in Koldeweij en Willemsen 1995,
p. 64-74.
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Stand van zaken:
This game is shareware
Internet en de letterkundige neerlandistiek*
I Inleiding
Internet is het wereldwijde computernetwerk dat ooit is opgestart als hulpmiddel
voor het Amerikaanse ministerie van defensie dat in tijden van nood een
communicatiemiddel achter de hand wilde hebben. De enorme hoeveelheid informane
die inmiddels beschikbaar is, kan geraadpleegd worden door iedereen met een
netwerkaansluiting en een programma als Microsoft Internet Explorer of Netscape,
programma's die door de bedrijven als free- of shareware worden aangeboden. Vooral
de Amerikaanse universiteiten hebben de mogelijkheden ervan benut, gevolgd door
bedrijven, overheidsinstellingen en computerliefhebbers. De universitaire
voortrekkersrol is niet de enige reden dat het verstandig is Internet welwillend te
benaderen. Het is snel in te zien dat de mogelijkheden met betrekking tot
informatieopslag en -uitwisseling erg groot zijn, ook voor letterkundigen. In deze
bijdrage pleiten we voor participatie van neerlandici in Internet. Wat we op dit
moment gezamenlijk aan relevante pagina's aanbieden, blijft in kwalitatief opzicht
ver achter bij het aanbod van elders. En dat zal zo blijven indien wij niet een actievere
rol willen spelen.1
Maar vooralsnog lijken betrekkelijke onwetendheid en scepsis onze actieve
bemoeienis met Internet in de weg te staan. We houden er hoegenaamd geen
electronische cultuur op na. Via de bestaande facultaire homepages bieden we elkaar
en anderen over het algemeen slechts administratieve informatie. De weinige links
die erop aan te treffen zijn, lopen bovendien al snel dood, waardoor de gebruiker
onmiddellijk weer naar het papier en het secretariaat verwezen wordt, en in het beste
geval naar externe websites. Het tekent ook de mentaliteit dat, hoewel inmiddels
ongetwijfeld aan iedere student een electronische bibliotheekinstructie wordt gegeven,
het Bureau voor de Bibliografie van de Neerlandistiek nog steeds de blauwe
BNTL-delen produceert, terwijl zoeken niet alleen eenvoudiger, maar ook vollediger
mogelijk is via de versie op het computernetwerk van de Koninklijke Bibliotheek.
Hoewel niemand nog zal betwijfelen dat wie alleen in de blauwe boeken kijkt, slecht
gezocht heeft, lopen onze dure BNTL-abonnementen door, terwijl de bibliotheken
voor de online-versie betalen. En een ander voorbeeld is het nog pas enkele jaren
geleden in kringen van het Achterberg Genootschap geopperde plan om f 10.000,subsidie aan te vragen voor het vervaardigen en in druk doen verschijnen van een
concordantie op de gedichten van Achterberg. Een gebrek aan electronische kennis
kan de plannenmakers wel verweten worden.
Internet wordt door veel neerlandici niet gezien als bron van academische
informatie: er is teveel troep en de beschikbare informatie is ongeordend en niet
geautoriseerd. Maar in hoeverre gelden deze bezwaren niet voor alle informatie? Wij
worden beroepshalve geconfronteerd met een hoeveelheid potentieel relevante
informatie waarvan we niet eens een klein deel kunnen overzien. Vraagstellingen
kunnen weliswaar tot op de vierkante millimeter worden toegespitst, maar de hui-
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dige aandacht van neerlandici voor interdisciplinair en contextgebonden onderzoek
wijst er niet op dat deze wijze van beperking erg in de mode is. En de evidente
opleving in de aandacht voor literatuurgeschiedschrijving noopt onderzoekers tot
reflectie op bijvoorbeeld Modernisme en Postmodernisme, concepten waaraan
duizelingwekkend grote bibliografieën plakken.
Premisse moet zijn dat elke selectie uit deze informatie willekeurig is. In een flinke
boekhandel als Blackwell's of London kan men voor de kasten ‘Literary Theory’
gaan staan om daaruit elk vijftigste boek te lezen. De aldus willekeurig selecterende
lezer zal zich een beeld vormen van de opvattingen en ontwikkelingen in de
literatuurwetenschap van de afgelopen 100 jaar. Wij geloven niet dat iemand
aannemelijk kan maken dat dit beeld wezenlijk afwijkt van dat van een hypothetische
lezer die ook elke keer die 49 andere boeken heeft gelezen. Met andere woorden:
ook wie zijn informatie enkel uit de academische boekhandel of de
universiteitsbibliotheek haalt, zal zich moeten verzoenen met het feit dat het
onmogelijk is de kwaliteit van informatie hiërarchisch te ordenen. Wat dat betreft is
het verschil tussen Blackwell's en Internet zo groot niet meer. Ook wie gelooft dat
het merendeel van de Internet-informatie op het ogenblik relatief kwaliteitsarm en
onwetenschappelijk is, doet er onverstandig aan daaraan de consequentie te verbinden
dat het medium onbruikbaar is. Gebruik van Internet impliceert namelijk niet alleen
dat de hoeveelheid geboden informatie vergroot wordt. Het biedt de mogelijkheid
op een beredeneerde en zelf gekozen manier met informatie (ook niet-electronische)
om te gaan.
Wat kan de letterkundige nú, ondanks alle nog bestaande tekortkomingen van het
medium, met Internet doen?

II Internet als encyclopedie
De meest voor de hand liggende functie van het net is de encyclopedische. Er zijn
twee eenvoudige manieren om systematisch op Internet te navigeren. De eerste maakt
gebruik van overzichtsmenu's. In Yahoo (1)2 bijvoorbeeld kan men kiezen tussen
categorieën als ‘Arts’, ‘Humanities’, ‘Philosophy’ etcetera. Gaat men zoeken in een
of meer van deze categorieën, dan vindt men slechts die webpagina's die de selectie
van de samenstellers van het betreffende menu hebben overleefd. Een andere methode
is minder hiërarchisch en maakt gebruik van zoekfuncties. Dit zijn programma's die
razendsnel miljoenen web-pagina's doorzoeken op elk denkbaar zoekwoord. Een
zoekopdracht levert ongeordend de internet-adressen en korte beschrijvingen op van
pagina's waarop het zoekwoord (of een variatie erop) voorkomt. Het belang of nut
van de zoekresultaten is in deze methode ter beoordeling van de gebruiker. Daar
staat tegenover dat de resultaten completer zijn dan wat men via de menu's krijgt.
Voorbeelden van deze tweede methode zijn Lycos (2) en Alta-Vista (3).3
Maar hoe werkt de praktijk? Laten we, als klein voorbeeld, aannemen dat we
willen weten of J. van Oudshoorn in zijn Berlijnse tijd op de hoogte kan zijn geweest
van het gedachtengoed van de antroposoof Rudolf Steiner. Ons is geen verwijzing
van Van Oudshoorn naar Steiners werk bekend en de vraag is dus: wat heeft Steiner
gedaan dat zich mogelijkerwijs binnen het gezichtsveld van Van Oudshoorn afspeelde?
De zoekwoordencombinatie Steiner/Berlijn leidt onder meer naar ‘Distribution of
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lectures by city’ (4) en van daaruit blijkt bovendien een volledig overzicht van de
titels van al Steiners lezingen beschikbaar te zijn (5). We zijn nog geen vijf minuten
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verder en betrekkelijk goed gefundeerd (dat wil zeggen: onder verwijzing naar
statistieken) kunnen we opmerken dat het Van Oudshoorn tijdens zijn verblijf in
Berlijn moeilijk kan zijn ontgaan dat er een zekere Rudolf Steiner voortdurend
lezingen hield. Getroosten we ons nog een paar minuutjes moeite meer, dan hebben
we, dankzij een pagina met een grote hoeveelheid samenvattingen van Steiners
teksten en lezingen, ook nog een indruk van wat Steiner precies vertelde, daar in
Berlijn.
Dit encyclopedische voorbeeld is op zichzelf niet zeer bijzonder (wie niet om
snelheid maalt, zou met behulp van gedrukte teksten, bio- en bibliografieën in dit
geval tot dezelfde conclusies kunnen komen), maar het is bruikbaar om er enkele
goede en slechte eigenschappen van Internet aan te demonstreren. Het zoekwoord
‘Steiner’ levert honderden treffers op. Dat hoeft niet te verbazen want Steiner heeft,
ook nu nog, een groot gevolg. Een deel daarvan blijkt een electronische uitlaatklep
voor zijn bewondering te hebben gevonden. Het is een eigenaardigheid van Internet
waarvan de gebruiker zich terdege bewust zal moeten zijn: het wemelt er van de
anonieme dilettanten. We werken dus niet met ‘gewone’ encyclopedische informatie
en een strenge selectie is noodzakelijk.
We kunnen onze toevlucht nemen tot enkele van de vertrouwde criteria. Wanneer,
ergens in het gevonden www-adres, de letters ‘ac’ of ‘edu’ voorkomen, is de pagina
afkomstig van een universiteit, al moet men er rekening mee houden dat ook studenten
toegang hebben tot het universiteitsnetwerk. En soms vermeldt een pagina dat de
geboden informatie eerder gepubliceerd is in een boek, waarvan we de uitgever
misschien kunnen taxeren. Toch doen deze criteria in de context van het gigantische
informatiedepot dat Internet is, wat vreemd aan. Of beter: ze zijn inproductief. We
hebben inderdaad te maken met in veel opzichten ‘glibberige’ informatie. Maar die
valt niet adequaat te ontginnen als ze behandeld wordt met een te grote
voorzichtigheid. Zolang de publicitaire cultuur onder wetenschappers nog niet dermate
veranderd is, dat artikelen en proefschriften (ook) electronisch verschonen, kunnen
niet dezelfde criteria gelden die nu met betrekking tot de gedrukte vakpers worden
gehanteerd.
Welke criteria gelden dan wel? In afwachting van nieuwe, pragmatische strategieën
en criteria stellen we voorlopig vast dat Internet niet het walhalla is voor de lezer.
Alles wat men aantreft, en wat vergeleken bij het boek van bijzondere waarde is, is
slechts een begin, een leidraad. Zo kan er betrekkelijk risicoloos gebruikt gemaakt
worden van ‘kale’ informatie. Op dit moment is het in veel gevallen lonend om een
zoekprogramma de vraag te stellen: wat is er aan feitelijke gegevens te vinden? In
ons voorbeeldje leidde die vraag tot het besef dat er ergens ter wereld iemand zo
vriendelijk is geweest om van alle 4941 (!) lezingen van Steiner de tijd en plaats van
handeling alsmede de titel in te tikken. En bovendien is er later weer een ander
geweest die deze informatie gekoppeld heeft aan het werk van een derde: de man of
vrouw die van veel van Steiners lezingen en publicaties samenvattingen heeft gemaakt.
Wat zou het aardig zijn wanneer dergelijke gegevens over Couperus, ook een fervent
publiek spreker, beschikbaar zouden zijn... Bijvoorbeeld op de (nu doodlopende)
website van het Constantijn Huygens Instituut (31).
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III Internet als bibliotheek 1: electronische teksten
We kunnen ons niet alleen met min of meer encyclopedische vragen tot Internet
wenden, maar ook is het ontzaglijke netwerk van schakelingen achter ons beeld-
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scherm te beschouwen als bibliotheek. Wat heeft deze bibliotheek te bieden aan
onmiddellijk beschikbare primaire teksten; aan edities? De Engelstalige literatuur is
verreweg het best vertegenwoordigd, dat hoeft geen verbazing te wekken. De voertaal
van Internet is immers grotendeels het Engels. Maar dat er ook in het Duits en het
Frans interessante zaken te beleven zijn, kan de Neerlandistiek tot inspirane dienen.
Zo is er in Nantes sinds kort een ‘Centre d'édition de textes électroniques’ dat via
zijn homepage (6) onder meer een editie van Crétien de Troyes ter beschikking stelt.
Ook anderen bieden edities aan van Franstalige literatuur. Er zijn
poëzie-bloemlezingen - een goede, met zoekfunctie, is Poésie Française (7) -, edities
van OEuvres complètes en afzonderlijke dichtbundels. De meeste van deze teksten
worden, in tegenstelling tot die van Crétien de Troyes, niet als wetenschappelijke
edities gepresenteerd. Soms is de herkomst ervan zelfs onduidelijk. Als wij de wat
sellamele gegevens op de betreffende pagina's goed interpreteren, is L'Association
des bibliophiles Universels (8) de aanbieder van teksten van Mallarmé (9). Net zomin
als bijvoorbeeld de editeurs van Baudelaire (10), kunnen zij zich meten met
organisaties als in Nederland het Constantijn Huygens Instituut. Over de beschikbare
leestekst van Les fleurs du mal wordt bijvoorbeeld medegedeeld: ‘Texte ASCII de la
collection LANFRANC préparé en 1991 d'après l'édition Calmann Lévy (1868)’. Het
is onduidelijk wie dit mededeelt, zoals ook niet wordt medegedeeld wie er
verantwoordelijk is voor het typwerk.
Hoewel bij onduidelijkheden als deze vraagtekens kunnen worden geplaatst,
rechtvaardigt dat zeker geen terughoudendheid. Een middagje enigszins slordig
zoeken leverde ons een prachtbibliotheek aan Franse poëzie op: gerubriceerd, van
alle denkbare indexen voorzien en op alle denkbare manieren geordend. Voorwaar,
het is beter dan niets.
Voor het Engelse taalgebied4 beperken we ons tot één voorbeeld uit het uitgebreide
corpus. Maar het betreft dan ook een zeer nuttige toepassing: Columbia University
biedt de zogenaamde Bartleby Library aan (14). Het menu, met overkoepelende
zoekfunctie, biedt niet alleen toegang tot Arthur Quiller-Couch's The Oxford Book
of English Verse 1250-1900, maar ook tot edities van Dickinson, Fitzgerald, Fowler,
Keats, Lawrence, Shelley, Whitman, Yeats en anderen. Wie in dit rijtje de namen
van Robert Lowell en Seamus Heany mist, dient zich te realiseren dat het copyright
verspreiding van teksten 75 jaar lang in de weg staat. Om diezelfde reden biedt
Columbia University van Eliot wèl een essay als ‘Tradition and the individual talent’
en dichtwerk als ‘Prufrock’ aan, maar niet The Waste Land. Maar gelukkig:
1922+75=1997. De publicatie is binnenkort te verwachten.
De bruikbaarheid van deze tekst-sites staat buiten kijf. Wie bijvoorbeeld in een
oeuvre een mooie dragende metafoor op het spoor meent te zijn, kan binnen enkele
minuten een goed overzicht krijgen van vergelijkbare gevallen in de wereldliteratuur.
Het Romantische achterland van Kloos kan zeer wel globaal in kaart gebracht worden
door in zijn werk frequent voorkomende woorden te vertalen en aan de
Bartleby-zoekfunctie op The Oxford Book of English Verse voor te leggen. De
hypothese die je zo zou kunnen opstellen over de manier waarop Kloos zijn
voorbeelden recipieerde, stoelt op een hoeveelheid feitelijke overeenkomsten die al
snel groter is dan de lijst associaties van een behoorlijk belezen neerlandicus of
anglist.
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Wat is er nu aan Nederlandse gedigitaliseerde teksten te vinden? De vrijwilligers
die bijdragen aan de pagina ‘Laurens Jz. Coster’, die een overzicht biedt van Neder-
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landstalige literatuur in electronische edities (15), hebben in de afgelopen jaren veel
werk verzet. Een aantal teksten is via deze door Marc Oostendorp beheerde pagina
te bereiken. Hoewel het prille, op het Amerikaanse ‘Project Gutenberg’ (16)
geïnspireerde, initiatief niet genoeg te prijzen is, zou actievere bemoeienis van de
academische gebruiker, die natuurlijk specifieke eisen stelt aan bronnen en edities,
de bruikbaarheid ervan ten goede kunnen komen. Van Van Ostaijen zijn er
bijvoorbeeld, naast een bloemlezing van zijn werk die ook toegang biedt tot een
aantal commentaren (17), pagina's uit Bezette stad te zien. Het gaat om grafische
files: op het scherm verschijnen plaatjes. Het zijn onvolmaakte reproducties van wat
er op papier staat waarmee geen tekstbewerkingen uitgevoerd kunnen worden. Er is
natuurlijk helemaal niets op tegen dat het er is, maar de neerlandicus zal eerder
geïnteresseerd zijn in zo volledig mogelijke, doorzoekbare en misschien zelfs
geannoteerde gedigitaliseerde teksten.
Een greep uit de Nederlandse bronnen: de volledige tekst van Max Havelaar is te
vinden bij het Online Book Initiative (18); van Piet Paaltjens zijn onder meer Snikken
en grimlachjes, Immortellen en de verschillende voorwoorden op deze uitgaven
beschikbaar (op de Coster-pagina); Van Ostaijens Nagelaten gedichten worden door
het tijdschrift De brakke hond via Coster aangeboden en vooral dienen de resultaten
genoemd te worden van een college aan de vakgroep Alfa-informatica van de RUG:
een goede en geannoteerde editie van verhalen uit de Camera obscura, ook te
raadplegen via de Coster-pagina.
Het Groningse initiatief is vooral te prijzen omdat het laat zien hoe de academische
wereld kan bijdragen aan de oplossing van het probleem dat we ook naar aanleiding
van het Franse tekstaanbod constateerden: de aanbieders leggen lang niet altijd
editie-technische verantwoording af en het materiaal zou derhalve onbetrouwbaar
genoemd kunnen worden. We benadrukken nogmaals dat dit in deze fase van de
ontwikkeling van Internet geen reden kan zijn voor besliste terughoudendheid. Niet
alleen zijn er talrijke toepassingen denkbaar met desnoods iets minder betrouwbare
electronische versies, en bovendien: bij uitstek terzake kundige bemoeienis van
wetenschappelijke tekstediteurs kan de beschikbare en nog te vervaardigen
electronische edities wèl betrouwbaar maken.

IV Internet als bibliotheek 2: electronische tijdschriften en discussielijsten
Een andere bron voor een ander soort onderzoek, wordt gevormd door de teksten die
eerder op het net dan elders te vinden zijn. Het nieuwe primaire werk dat electronisch
verschijnt lijkt op dit moment slechts zelden de moeite waard, maar letterkundige
bijdragen aan de verschillende zogenaamde E-zines (electronic magazines) kunnen
zonder meer serieus genomen worden. Een van de relatief bekendste is Postmodern
culture (19). Het is een samenwerkingsverband tussen de North Carolina State
University, de Oxford University Press, en de University of Virginia's Institute for
Advanced Technology in the Humanities. Het tijdschrift wordt zowel via E-mail als
op het net verspreid, en het overleeft ook de traditionele academische criteria
moeiteloos: de redactieraad is gewichtig (Marjorie Perloff, bell hooks, William
Spanos); de contribuanten hebben naam (o.a. Charles Bernstein, Robert Perelman,
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J.L Lemke); en nu en dan bundelt Oxford University Press een selectie van de
bijdragen in een heus boek.
Andere electronische tijdschriften die meer zijn dan een afvalbak voor wat het
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papieren circuit niet haalt, zijn Cultronix en Bad Subjects, te vinden op de
voortreffelijke ‘English Server’ van Carnegie Mellon University (20), en een van de
vroegste E-zines: CTheory (21). Romanticism on the Net is ook zeker het vermelden
waard (22). Naast artikelen biedt het onder meer een waslijst aan ‘Related sites’ en
‘Calls for papers’.
De aanwezigheid op het net van medewerkers van dergelijke tijdschriften kan ook
op een andere manier uitgebuit worden, namelijk via de zogenaamde discussielijsten.
Over bijna elk denkbaar onderwerp bestaan dergelijke wereldwijde forums, vaak
gerelateerd aan tijdschriften (van Romanticism on the Net, bijvoorbeeld, is niet goed
te zeggen of het een tijdschrift of een discussielijst is). Deze lijsten stellen de
deelnemer in staat zijn vragen te stellen aan honderden deskundigen en
geïnteresseerden tegelijk. Onze praktijk leert dat, wanneer je zo'n vraag maar naïef
en zonder omhaal van geleerdheid formuleert, er binnen een halve dag naast volstrekt
onbruikbare ook ter zake kundige antwoorden terugkomen. Het fenomeen discussielijst
is een waardevolle toevoeging op ons instrumentarium: misschien gaat er niets boven
het wellevende intellectuele verkeer binnen de Alma Mater, maar discussielijsten
maken de wereld groter.
In Nederland heeft Ben Salemans met zijn informatiebulletin Neder-L (23) een
goed begin gemaakt. Het merendeel van de geboden informatie bestaat uit
mededelingen, aankondigingen en tijdschriftoverzichten. Maar ook bijdragen met
langere adem zijn gesignaleerd en dankzij de snelle verspreiding via E-mail vervult
het ook de functie van discussielijst.5

V Internet als bibliotheek 3: logistiek
De ongeordendheid en hiërarchieloosheid van Internet, die ook als punten van kritiek
gelden, kunnen als voordeel ingezet worden. Wie nu in het BNTL naar
‘Postmodernisme’ zoekt, krijgt verwijzingen naar slechts enkele tientallen artikelen
die, uiteraard, alle betrekking hebben op Nederlandse literatuur. De CD-ROMS van
het MLA (bestanden die overigens ook op Internet thuishoren) leveren al veel meer
op, maar beperken zich nog steeds tot de literatuur. Wie op het net gaat zoeken, kan
in combinatie met het woord Postmodernisme tal van specificerende termen op
verschillende zoekfuncties loslaten. De op het eerste gezicht onoverzichtelijke en
duizelingwekkende hoeveelheid heterogene die het enkele zoekwoord
‘Postmodernisme’ oplevert, kan op allerlei wijzen worden ingeperkt: de combinatie
‘Postmodernism + literature’ ligt voor de hand, maar een tochtje langs de talrijke
pagina's die Postmodernisme benaderen vanuit niet-letterkundige disciplines bieden
invalshoeken die een zeer belangrijke aanvulling kunnen bieden op de bestaande
visies.
Met ere dienen hier als voorbeeld van bibliografische logistiek de ontzagwekkende
‘Voice of the Shuttle-pages’ genoemd te worden van Alan Liu (24). Dit menu, dat
louter naar externe pagina's verwijst, is een uitstekend bibliografisch uitgangspunt
voor wie vanuit een breed perspectief wil zoeken naar literatuurwetenschappelijke
en filosofische informatie. Men kan er teksten vinden van Aristoteles tot en met
Baudrillard; samenvattingen en beoordelingen van Max Weber tot en met Stanley

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 2

Fish. Dergelijke pagina's vormen bij uitstek de consequentie van de populariteit van
wat Cultural Studies is gaan heten, en maken daarvan ook de kracht uit. Het probleem
van het enorme teveel aan informatie, standpunten en publicaties - een probleem dat
optreedt wanneer men zich richt op een breed terrein als dat van het
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‘Postmodernisme’ - is onoplosbaar. Maar het gebruik van pagina's als die van Liu
heeft een aantal belangrijke voordelen, vergeleken bij de tocht naar een bibliotheek
of het raadplegen van een CD-ROM. In de eerste plaats kan met behulp van Internet
veel sneller een beredeneerde inperking van het totaal van gevonden titels gemaakt
worden. Ten tweede: deze inperking wordt gemaakt ten opzichte van een veel groter
corpus teksten. De ‘pakkans’, om het zo te zeggen, wordt door Internet dus groter.
De willekeur, in de derde plaats, die ten grondslag ligt aan de inperking is niet groter
dan de willekeur die heeft geleid tot de selectieve bibliografie in een willekeurig
gedrukt boek of cd-rom, maar wel anders. Je hebt 'm zelf bedacht, wat geen
onbelangrijk voordeel is. Bloed, zweet en tranen maken een bibliografie werkelijk
niet beter.
De neerlandicus is erbij gebaat wanneer ook de specifieke informatie die de
Nederlandse letterkunde produceert op Internet is aangesloten. De neerlandistische
bijdrage aan deze logistiek van letterkundige informatie is nog bescheiden. Het is
typerend dat we voor goed uitgeruste sites wèl in bijvoorbeeld Madison, WI (25) en
Wenen (26) terecht kunnen, maar dat de letterenfaculteiten hier ten lande slechts op
Internet aanwezig zijn met pagina's waar afdelingen of clubs hun eigen waar
tentoonstellen in homepage-winkels. De afdeling Renaissance van de Utrechtse
vakgroep Nederlands (27) biedt op haar pagina biografietjes van medewerkers,
beknopte schetsen van lopend onderzoek en titelbeschrijvingen van enkele recente
publicaties. Het is een lovenswaardig initiatief, al zijn de mogelijkheden niet
voldoende uitgebuit: er zijn geen links met externe bronnen, de genoemde personen
kunnen niet onmiddellijk gemaild worden, publicaties worden genoemd maar zijn
niet beschikbaar. De Leidense vakgroep Nederlands is verder gevorderd: haar pagina
biedt links naar een Huygens-editie en naar het project ‘Theatrum Biblicum’ (28).
Er is dus een begin, en men kan enthousiast nadenken over de mogelijkheden van
de langzaam groeiende Nederlandse Onderzoeks Databank (29), die wellicht een
goed overzicht gaat geven van onderzoek, maar specifieker dan de al beschikbare
globale meerjarenplannen van de verschillende onderzoeksinstituten en met directe
verbindingen met buitenlandse. Ongetwijfeld gaat deze dienst het interdisciplinaire
verkeer aanmerkelijk vergemakkelijken.

VI Enkele aanbevelingen
De letterkundige neerlandistiek kan Internet als encyclopedie, noch als bibliotheek,
noch als logistiek instrument ongebruikt laten. Maar voordat dit vanzelfsprekend
kan zijn, moeten we onszelf de taak opleggen ook de resultaten (secundaire literatuur)
en objecten (teksten) van òns vak op het net vertegenwoordigd te doen zijn.
Voor wat betreft de letterkundige resultaten zijn wij van mening dat ernaar
gestreefd zou moeten worden vooral statistische gegevens op Internet beschikbaar
te stellen. Daarbij denken we overigens ook aan de archieven van Stichting Speurwerk,
en aan Mekka dat natuurlijk geen jaarboek, maar een constant veranderende website
zou moeten zijn. Voorts zouden tenminste de samenvattingen van alle letterkundige
dissertaties op het net thuishoren, evenals de tijdschriftenoverzichten (waarmee
Neder-L al is begonnen). En het Lettekundig Museum, natuurlijk - zijn Vlaamse
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pendant, het AMVC, is al op Internet aanwezig (30). Wij achten het uiteindelijk ook
wenselijk dat wetenschappelijke artikelen via het net worden aangeboden, desnoods
wat later dan in de papieren edities. Het heeft ook De groene
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Amsterdammer immers niet merkbaar geschaad dat het de oude nummers grotendeels
op Internet plaatst: waarom zou aflevering 1 van Nederlandse Letterkunde niet
electronisch beschikbaar worden gemaakt op het ogenblik dat nummer 2 verschenen
is? Eventuele copyright-problemen, die ook een rol zullen speien bij de digitalisering
van historisch-kritische edities,6 zijn te omzeilen door universitaire ‘abonnementen’
op pagina's mogelijk te maken. Pica is een Nederlands voorbeeld van een bedrijf dat
hiermee heeft geëxperimenteerd, evenals de Nederlandse Onderzoeks Databank.
Bij het beschikbaar stellen van gedigitaliseerde primaire teksten, onze objecten,
is uiteraard een belangrijke rol weggelegd voor de editie-techniek. Natuurlijk is
diegene die dergelijke teksten raadpleegt bij deskundige bemoeienis met het aanbieden
van teksten gebaat, maar ook de discipline van de tekstbezorging zèlf, met name
door de mogelijkheid van voortdurende aanvulling en correctie die het medium biedt.
De gebruikersvriendelijkheid van Internet zou daardoor naar ons oordeel niet alleen
een kosmetische, maar ook een wezenlijke verbetering van de Monumenta Literaria
Neerlandica kunnen zijn. Een deel van de voordelen wordt tot op zekere hoogte
onder ogen gezien: de CD-ROM is inmiddels in kringen van tekstediteurs geen
onbekend medium meer. Zo spreekt Marita Mathijsen (enigszins sceptisch) de
verwachting uit dat ‘in de toekomst een lezer in zekere zin zelf editeur kan spelen
doordat hij zijn tekst niet meer op papier en gedrukt in huis krijgt, maar als een
7
CD-ROM die hij af kan speien’. Mathijsen onderkent twee voordelen van de
electronische tekst, al heeft het er alle schijn van dat dit schoorvoetend gebeurt: 1.
de gebruiker ervan kan met behulp van zoekfuncties de beschikbare bestanden op
de gewenste manier ontsluiten; en 2. CD-ROM biedt de mogelijkheid van hypertekst,
een ‘meerdimensionale’ tekst die de gebruiker onder meer in staat stelt dezelfde
informatie op verschillende plaatsen op te roepen.
Er is echter meer mogelijk. De CD-ROM wordt verspreid op dezelfde manier als
een boek en heeft dientengevolge dezelfde, in editietechnisch opzicht relevante,
beperking. Is het plaatje eenmaal aangeschaft, blijft de erop opgeslagen informatie
eeuwig hetzelfde. Fouten kunnen, zonder (dure) heruitgave, niet worden verbeterd
en leemten blijven bestaan. Wie teksteditie serieus neemt, kan zich deze beperking
eigenlijk niet laten opleggen. Alleen al de door Sötemann en Van Vliet in 1979
geformuleerde eis, dat een historisch-kritische editie ‘een zo compleet mogelijke
bibliografie van secundaire literatuur’ moet bevatten,8 maakt het gebruik van Internet
- niet alleen als hulpmiddel voor de samenstellers, maar ook als medium voor de
(dynamische) editie - noodzakelijk.
Het lijkt niet meer dan een open deur: was de historisch-kritische editie van dichter
X een website geweest in plaats van twee of drie loodzware boeken, dan zouden de
druk- of zetfouten, waarop recensent Y wees, inmiddels zijn verbeterd en dan zou
die onlangs gevonden variant keurig zijn toegevoegd. Maar het is een open deur die
slechts aan de zijlijn wordt ingetrapt. De editeurs zèlf willen van Internet nog niets
weten. Mathijsen, bijvoorbeeld, bespreekt de mogelijkheden van het medium niet
en het Constantijn Huygens Instituut (31) blijkt Internet voor niets anders te gebruiken
dan voor een opsomming van de projecten en de Postadressen (géén E-mail) van de
medewerkers.
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Hoewel Internet de kwaliteit van edities ten goede kan en moet komen, is in dit
stadium al te grote nadruk op de betrouwbaarheid van de teksten niet opportuun. Hoe
meer teksten er op het net verschijnen, en hoe efficiënter de zoekfunctie, des
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te beter. Marc van Oostendorp, beheerder van de Costa-site, deelt mee dat er op dit
moment alleen vrijwilligers aan zijn project bijdragen en dat er geen geld is om
‘mooie zoekdiensten op te zetten’. Hij probeert de financiële problemen zo goed
mogelijk te ondervangen door de ‘lezers’ uit te nodigen teksten beschikbaar te stellen
op zijn pagina (men kan teksten sturen naar coster@dds.nl). In afwachting van
structurele bemoeienis met de beschikbaarstelling van electronische teksten van
professionele editeurs, kunnen we alvast denken in kleinere projecten. Zo wordt in
Utrecht op dit moment een begin gemaakt met een collectief project dat poëticale
uitspraken van Nederlandse dichters verzamelt; een via de Coster-pagina's te bereiken,
electronisch alternatief voor bekende citatenboeken als die van Gibson (Franse
dichters) en Polheim (Romantici). Vanzelfsprekend kan de electronische bibliotheek
niet systematisch worden gevuld door middel van dit soon incidentele inspanningen,
die volkomen willekeurig selecteren uit de grote hoeveelheid beschikbare gedrukte
teksten. Maar ‘selectie’ en ‘willekeur’ zijn in de context van Internet eigenlijk slecht
gekozen woorden.
Laat de willekeur maar eens woekeren.
Bertram Mourits en Thomas Vaessens

Geraadpleegde web-pagina's:
(1)

Yahoo: http://www.yahoo.com

(2)

Lycos: http://www.lycos.com

(3)

Altavista: http://altavista.digital.com

(4)

‘Distribution of lectures by city’:
http://gopher.c4systm.com:8070/R0-2688-1m/Steiner/lectstat.txt

(5)

Titels Steiner:
http://gopher.c4systm.com:8070/1m/Steiner/sumries.txt

(6)

Centre d'édition de textes électroniques:
http://palissy.humana.univ-nantes.fr/cete.html

(7)

Poésie Française:
http://www.webnet.fr/poesie/

(8)

L'Association des bibliophiles Universels:
http://www.cnam.fr/ABU/

(9)

Mallarmé:
http://cage.rug.ac.be:80/~dc/Literature/Mallarme/index.html

(10)

Baudelaire:
http://www.comp.lancs.ac.uk/languages/users/mla002/fleurs.html

(11)

Japans overzicht Duitse literatuur:
http://www.reitaku-u.ac.jp/g-page/germanistikG.html
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(12)

Library of Congres Greek and Latin
Texts:
http://lcweb.loc.gov/global/classics/clastexts.html

(13)

Dante Project:
http://www.ilt.columbia.edu/projects/dante/index.html

(14)

Bartleby Library:
http://www.columbia.edu/acis/bartleby/

(15)

L.J. Coster-pagina:
http://www.dds.nl/~ljcoster

(16)

Project Gutenberg (VS):
http://www.dmgi.com/page1of5.html. Er
is ook een Duits Gutenbergproject:
http://www.informatik.uni-hamburg.de/gutenb/gutenb.htm

(17)

Van Ostaijen-bloemlezing:
http://www.dma.be/cultuur/pvo/bloem_fr.html

(18)

Online Book Initiative:
gopher://ftp.std.com:70/11/obi/book

(19)

Postmodern Culture:
http://jefferson.village.virginia.edu/pmc/contents.all.html

(20)

‘English Server’ van Carnegie Mellon
University:
http://english-server.hss.cmu.edu/

(21)

CTheory: http://www.ctheory.com

(22)

Romanticism on the Net:
http://users.ox.ac.uk/~scat0385/

(23)

Neder-L: www-toegang via:
http://www.nic.surfnet.nl/nlmenu/tijdschriften/tijdschriften.html

(24)

‘Voice of the Shuttle’ (Europese
mirrorsite):
http://www.vol.it/mirror/humanitas/humanitas_home.html

(25)

Madison:
http://polyglot.lss.wisc.edu/german/links.html

(26)

Wenen:
http://www.univie.ac.at/Nederlandistik/

(27)

Afd. Renaissance van de Utrechtse
Vakgr. Nederlands:
http://www.let.ruu.nl/departments/nl/nlren

(28)

Vakgroep Nederlands Leiden:
http://wwwlet.leidenuniv.nl/www.let.data/Dutch/dutch.htm

(29)

Nederlandse Onderzoeks Databank:
http://www.nod.nboi.knaw.nl/
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(30)

AMVC:
http://www.ua.ac.be/AGRIPPA/agrippa.html

(31)

CHI (via homepage van KNAW):
http://www.knaw.nl/chinl00.htm

Eindnoten:
* Met dank aan Marc van Oostendorp, Ben Salemans en Redbad Fokkema voor commentaar op
een eerdere versie. Dit artikel werd afgesloten op 12-10-1996.
1 We richten ons in deze bijdrage voornamelijk op ons eigen vakgebied: de moderne Nederlandse
letterkunde.
2 De tussen haakjes geplaatste cijfers in de tekst corresponderen met de lijst van geraadpleegde
websites aan het eind van deze bijdrage.
3 Een instructieve en uitgebreide inleiding tot het gebruik van Internet is te vinden in het tijdschrift
Computers and the History of Art 5-2, 1995, pp. 3-14. Instructief is ook de Gids door Surfnet,
verkrijgbaar op elk automatiseringscentrum van de Nederlandse universiteiten.
4 Buiten beschouwing laten we hier het Duitstalige aanbod (in Japan (11) en Madison, WI (25)
vonden we overzichten), de vele beschikbare klassieke teksten (vooral in Amerika is op dit
terrein veel werk verzet, getuige onder meer de door de Library of Congress verzamelde ‘Greek
and Latin Classics Texts’ (12)) en het imposante Dante-project (13).
5 Men abonneert zich via neder-l@nic.surfnet.nl (boodschap: SUB NEDER-L VOORNAAM
ACHTERNAAM). Overigens laat Salemans weten dat het tijdschrift, dat nu ongeveer 850 abonnees
heeft, binnen afzienbare tijd in www-formaat zal verschijnen.
6 Over copyright-problemen bij neerlandistische publicaties in het algemeen: wij geloven niet
dat de hang van uitgevers om hun boekenafzet te beschermen het hete hangijzer is. Uiteindelijk
zal het uitgevers niet eens zo heel slecht uitkomen indien het financiële geharrewar rondom
neerlandistieke uitgaven tot het verleden zal behoren.
7 Marita Mathijsen, Naar de letter. Handboek editiewetenschap. Assen 1995, p. 411. Onze
cursivering.
8 Zie: J.C. Bloem, Gedichten. Historisch-kritische uitgave. Ed. A.L. Sötemann en H.T.M. van
Vliet. Amsterdam enz. 1979. Citaat: deel 2, p. VI.
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Grensverkeer
Een frisse geitewollen sok:
Rudolf Schenda's Volk ohne Buch
Twee van mijn seniorcollega's zijn bezig hun boekenkast op te ruimen omdat ze toch
geen verplichte onderwijstaak meer hebben en de ballast het huis uit moet. Met
stapels tegelijk verdwijnen de bewijzen van veertig jaar plichtsgetrouwe aanschaffen
om het vak bij te houden. Maatje, Grivel, Lukacs, Lämmert, de
receptie-esthetica-bundels, de Synthese-series en complete jaargangen van De nieuwe
taalgids, Spectator, De gids, Bzzlletin worden naar het antiquariaat versleept. De
collega's zijn meer geld kwijt aan versleten schoenen en tassen dan ze binnenhalen
met de verkoop. Slechts enkele biografieën, zeldzame bibliografieën en oudere
literair-historische studies leveren nog een paar luttele tientjes op. Al de
gewetensanschaffen in de literatuurwetenschap en de half filantropische
goodwill-aanschaffen van feestbundels hebben antiquarisch nauwelijks waarde.
Wat mij razend nieuwsgierig maakte was welke boeken niet weggedaan werden.
Een van de collega's behield bij voorbeeld de Bilderdijk-biografie van Kollewijn, en
mijn smeekbeden om hem aan mij te verkopen hadden geen succes, ook al legde ik
nog zo pathetisch uit dat ik er al tien jaar naar op zoek ben. De andere collega bleef
de studies van Garmt Stuiveling koesteren, niet om de sentimentele reden dat het
zijn leermeester was geweest, maar omdat hij er nog altijd veel in kon vinden dat
elders niet stond. Hoewel mijn eigen boekenlast zich nog vrijwel dagelijks uitbreidt,
kon ik het niet laten te overpeinzen wat ik zou behouden als ik gedwongen zou
worden de kast met studieboeken te ‘reorganiseren’ in de moderne betekenis van:
inkrimpen. Lopend langs de planken realiseerde ik me hoe er ook in de
literatuurwetenschap efemere stromingen zijn waarvan slechts een enkele studie de
jaren doorstaat. De methodologische, receptie-esthetische, marxistische, sociologische,
structuralistische en psycho-analytische benaderingen hebben elk tientallen studies
opgeleverd waarvan ik indertijd dacht dat ik niet verder kon als ik ze niet ten minste
aangeschaft had, maar slechts een enkele daarvan heeft voor mij blijvende waarde.
Vooral de vele Duitse uitgaven, waarvan zowel de uiterlijke kwaliteit als die van het
proza veel weg hebben van schuurpapier, zijn al jaren niet meer van de planken
gehaald.
Een van de boeken die ik niet zo snel zou opruimen, is de studie van de Duitse
literatuursocioloog Rudolf Schenda. Toen de eerste druk verscheen, in 1970, waren
er nog nauwelijks vergelijkbare onderzoekingen op de markt. Ik las het boek als
student, en het was voor mij een openbaring dat er op deze manier
literatuurgeschiedenis geschreven kon worden. Weliswaar zaten we toen midden in
de revolutie, maar de boeken die bij de nieuwe democratiserende benadering van het
verschijnsel literatuur hoorden moesten nog geschreven worden. Alle teksten waren
de moeite waarde en elke hiërarchische aanduiding van genres was rechts. Het
onderzoek naar ‘Triviallitteratur’ zou kort daarna een modeverschijnsel worden,
maar geen van de latere studies zou voor mij op een vergelijkbare manier een
verbinding leggen tussen maatschappelijke veranderingen en leesgedrag. Het
gezaghebbende bundel-
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tje Populaire literatuur uit 1974 dat een tijdlang domineerde op alle literatuurlijsten
in Amsterdam althans, leek mij slechts anekdotiek vergeleken bij Schenda.1
Herlezing na 25 jaar van Schenda's boek vermindert mijn toenmalige bewondering
niet. Weliswaar heb ik nu wat moeite met zijn moralistisch commentaar op alle
processen die bevoogdend waren voor de kleine man, maar het boek blijft een
fenomenale greep houden op het ingewikkeld proces van stimulering en afremming
van de leescompetentie in de achttiende en negentiende eeuw. Het is een van de
boeken die ik zelf graag zou willen schrijven voor de Nederlandse situatie (als ik tijd
zou hebben, als ik het zou kunnen...), en ik denk dat dat een maatstaf is voor een
goed boek: zou je het zelf geschreven willen hebben.2 Wat Schenda wil volgens het
voorwoord is meningen verzamelen over de goedkoopste, de minst pretentieuze, en
ook de ‘schmutzigsten’ leesstof en tegelijkertijd de makers, verspreiders en gebruikers
ervan op het spoor komen. Bijzonder is de interdisciplinaire aanpak die juist in de
jaren zeventig leed onder methodologische verdachtmakingen. Hij vat in één greep
filosofen, pedagogen, dominees en pastoors en politici bij de kraag om hun
opvattingen over het lezen door het volk aan een analyse te onderwerpen. Wat hij
constateert is, dat er een groot contrast is tussen de pedagogische opvattingen van
de achttiende en die van de negentiende eeuw. In de achttiende eeuw werden ouders
en kinderen overtuigd van het nut van schoolbezoek, en dat is de grootste Verdienste
van de toenmalige pedagogen. Vanuit het volk was er nogal wat weerstand tegen de
alfabetiseringscampagne. Zoals iedere technische vernieuwing meestal met weerzin
bekeken wordt, zo werd ook het lezen als lastige nieuwigheid beschouwd. De
voortvarende pedagogen werden ondersteund door filosofen en politici, ieder met
eigen doelstellingen. De filosofen ondersteunden de toename van de leescultuur
vanwege de verwachte toename van kennis en dus beschaving. De politici, in die
tijd meestal in dienst van een monarchie, hadden als doel met de volksopvoeding
bevordering van de gehoorzaamheid en plichtsbetrachting. De burger die op deze
manier beschaafd was, zou geen revolutie nodig hebben. Deze ontwikkeling werd
door de Franse revolutie verstoord. ‘Volksbildung’ kwam gelijk te staan met
‘Revolutionsbildung’ en zo ontstond er juist vrees voor de massa-educatie. Het woord
‘leeszucht’ duikt op: de ziektemetafoor die vanaf het eind van de achttiende eeuw
vastgeklonken wordt aan de toename van het lezen. De geestelijkheid organiseerde
zichzelf in een antileesbeweging. Schriftvoerders werden Justus Möser en Johann
Beyer. In de vroege negentiende eeuw ziet men maatregelen van officiële instanties
en opvattingen van gezaghebbende publicisten bij elkaar komen en elkaar
ondersteunen. De kerkelijke censuur en de staatscensuur, beide zeer sterk aanwezig
in de Duitse en Oostenrijkse staten, vonden support bij de volkspedagogen. Schenda
stelt dat de volkspedagogen zich tot handlangers van het absolutisme maakten in hun
vrees dat de evolutie van de lezerskring zou kunnen uitgroeien tot een revolutie van
een ontwikkeld proletariaat. Dit soort subjectieve evaluaties van de processen die
hij zo briljant uit de historie distilleert, typeert Schenda's zestiger-jaren-ideologie.
Die doet echter geen afbreuk doet aan de objeetieve waarde van zijn beschrijvingen.
De overdonderende hoeveelheid documentair materiaal ondersteunt zijn conclusies
en is niet plompverloren over de studie uitgestort, maar op een prettig leesbare manier
geselecteerd en naast elkaar gezet. In het hoofdstuk over censuur bij voorbeeld neemt
hij uit een aantal opeenvolgende jaren een verboden titel om aan de hand van
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de censuurmaatregelen en het leesvijandig klimaat remmend werkten op
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de leesontwikkeling in Duitsland. Maar een van Schenda's thesen is ook, dat het volk
toch iets anders las dan wat de pedagogen meenden. De leesbehoeften en de smaak
van nieuwe lezersgroepen werden door de opvoeders van de negentiende eeuw niet
erkend. Buiten censuur en openbaarheid om was er een toenemende produktie door
‘Jahrmarkts- und Eintagsautoren’, die inspeelden op wat de nieuwe lezers wilden.
Frans onderzoeksmateriaal laat zien hoe in het midden van de negentiende eeuw
duizenden drukkers, uitgevers en boekverkopers betrokken waren bij de produktie
van massalectuur. De kolporteur was de machtigste leesstofleverancier, vooral van
amusementslectuur, en daarom probeerde de censuur op hem ook vat te krijgen. De
processtukken van gearresteerde colporteurs en de lijsten van inbeslaggenomen titels
zijn veelzeggend. Men komt daaruit te weten welke genres in de amusementsliteratuur
populair waren en welke thema's en stereotypen opgang maakten (kindermoord,
nonnenverkrachting, levende lijken, vrouwelijke soldaten, gifmengsters). Zoals ook
de Nederlandse lezersonderzoeken bewijzen, moet de negentiende-eeuwse lezer niet
onder de boeren of in de fabriek gezocht worden. De kleine man las nog niet: het
ontbrak hem aan geld, reactionaire krachten vergalden het plezier aan lezen, hij kon
zich niet goed ontwikkelen omdat de betere scholen niet toegankelijk voor hem waren
en er waren slechts weinig idealisten die zich inzetten voor de verspreiding van
mondigmakende lectuur onder de laagste klassen. Schenda legt aan het slot van zijn
boek dan ook een link naar de twintigste-eeuwse Duitse geschiedenis. In twee
wereldoorlogen hebben miljoenen lezers vertrouwd op de autoriteiten, leugens voor
waar geslikt, ze hebben zich gedachteloos laten manipuleren en zich mee laten slepen
door het beeld van het grote vaderland en de grote natie. De autoriteiten van de
negentiende eeuw hebben het ontstaan van een grote groep mondige lezers
tegengewerkt, waardoor die zijn heil ging zoeken in de nietsbetekenende en dus
eigenlijk reactionaire amusementslectuur.
Een dergelijke conclusie zou een boekhistoricus in 1997 niet meer zo snel
neerschrijven. Maar heeft Schenda daarmee ongelijk? Een boek dat zo inspirerend
is en een model voor interdisciplinaire integrane biedt, en dat, hoeveel documenten
er ook in verwerkt zijn, toch essayistische kracht blijft houden, moet qualitate qua
eigenlijk wel gelijk hebben.
Marita Mathijsen
Rudolf Schenda, Volk ohne Buch. Studien zur Socialgeschichte der populären
Lesestoffe 1770-1910. München 1977. (DTV Wissenschaftliche Reihe). 2de dr. (1e
dr. 1970).

Eindnoten:
1 Populaire literatuur. Amsterdam 1974 (Amsterdamse smaldelen 1).
2 Van Schenda's opzet heb ik dankbaar gebruik gemaakt in de vijfde Bert van Selm-lezing (Gij
zult niet lezen. De geschiedenis van een gedoogproces. Amsterdam 1996).
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Kortaf
Jan Fontijn, Trots verbrijzeld; het leven van Frederik van Eeden vanaf 1901.
Uitg. Em. Querido. Amsterdam 1996. 667 blz. Prijs: f 65,-.
In 1990 heeft Jan Fontijn onder de titel Tweespalt het eerste deel van zijn biografie
van Van Eeden gepubliceerd. Nu, iets minder dan zes jaar later, is het tweeluik
voltooid. Fontijn moet er enorm hard aan gewerkt hebben om het boek in zo'n
betrekkelijk korte periode te schrijven. Daarvan getuigt alleen al de 14 kompres
gedrukte bladzijden omvattende bibliografie van secundaire werken. Die bestrijkt
bovendien een wijd veld. In de tweede helft van zijn leven was Van Eeden op tal
van gebieden actief, nationaal en internationaal en hij had een brede, ook
internationale, vriendenkring. Wie zijn leven wil beschrijven moet het culturele leven
in Duitsland en Oostenrijk tijdens de fascinerende periode voor de eerste wereldoorlog
goed kennen, maar net zo goed thuis zijn in de intellectuele bovenlaag in de Verenigde
Staten of in Scandinavië. Hij moet weet hebben van de vele idealistische bewegingen
en groeperingen in die tijd, van de betrekkelijke nuchtere coöperatieve kolonies af
tot de hooggestemde Forte-kreis toe. Psycho-analyse en spiritisme - het hoort allemaal
tot Van Eedens belangstellingssfeer. Tot zijn vrienden rekende hij Tagore, Buber,
Rathenau, Lloyd George, Romain Rolland, Sigmund Freud en Upton Sinclair - een
nog lang niet volledige opsomming. Hij had entree bij de groten der aarde en is
bijvoorbeeld enkele malen als privé-persoon op het Witte huis ontvangen.
In het algemeen is Fontijn er goed in geslaagd Van Eedens leven en werk helder
en geïntegreerd te presenteren, al lijkt zelfs hij met zijn grote kennis van zaken en
zijn brede blik wel eens door de overgrote hoeveelheid materiaal overstelpt te raken.
Dan overwoekeren minder belangrijke details de grote lijnen. Soms ontbreekt ook
een toch wel zeer gewenste analyse van de gegevens. Fontijn biedt voorzover ik dat
zien kan een betrouwbaar beeld van Van Eedens relatie met joden. Hij had er veel
vrienden onder, waardeerde veel van wat hij hun volksaard achtte, maar had daar
ook kritiek op. Maar om dergelijke gegevens op hun waarde te schatten, zou een
samenvattend betoog, waarin Van Eedens houding werd afgezet tegen de manier
waarop in deze periode anderen, maar ook joden zelf tegen het ‘probleem’ van hun
identiteit aankeken, niet hebben misstaan. Nu staat her en der wel het een en ander
aan materiaal verspreid en worden losse opmerkingen gemaakt maar de lezer moet
zich zelf een oordeel vormen en dat is onvermijdelijk gekleurd door de tweede
wereldoorlog.
Met jeugdig enthousiasme deed Van Eeden steeds weer mee met nieuwe plannen
en idealen. Steeds weer maakte hij grote en vaak succesvolle toernees om zijn sociale
en culturele denkbeelden uit te dragen. Steeds weer stelde hij zich open voor nieuwe
vriendschappen, ook van jonge mensen. Wie hem op zijn gevoelige plekken van
religiositeit en mensenliefde wist te raken, nam hij, soms kritiekloos, in zijn kring
op. Behalve de zojuist opgesomde grote namen treffen we daar dus ook vreemde,
soms charla-
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tan-achtige figuren aan als het medium Annie Bosch, aan wie hij zich bijna ‘verslaafd’
- de term is van Fontijn - in zijn latere jaren overgaf.
En tussen al die bedrijven door schreef hij veel. Zijn bibliografie is in dl. I van
Fontijns biografie te vinden (p. 476-511). Weliswaar herhaalde hij in deze tweede
periode niet meer het succes van zijn eerste werken, maar bijvoorbeeld de roman De
nachtbruid (1909) kreeg toch vertalingen in het Duits, Engels en Italiaans. Zijn
autobiografische schetsen en gedachten verschenen zowel in het Engels als in het
Duits.
Wie dat allemaal tot zich laat doordringen, moet de indruk krijgen dat het hier om
een van de succesvolste figuren uit de Nederlandse cultuurgeschiedenis gaat. Maar
merkwaardig genoeg is dat niet het beeld dat uit Fontijns biografie oprijst. Daar
maken we eerder kennis met een steeds maar mislukkende Van Eeden, een tobber,
lang niet altijd betrouwbaar ook. Het boek is bijna het verslag van een voortgaand
conflict tussen Van Eeden en zijn biograaf. Fontijn lijkt vast van plan geweest zich
niet te laten inpakken door de hooggestemde idealen van zijn held. Keer op keer laat
hij zijn wantrouwen tegen de integriteit van diens persoonlijkheid doorschemeren.
Van Eeden heeft zich in zijn dagboeken en dromenboek behoorlijk bloot gegeven.
Zijn openhartigheid wordt nu pittig tegen hem uitgespeeld. Fontijn gunt hem daarbij
weinig. Moreel zelfonderzoek wordt vaker geduid als hypocrisie dan als een eerlijke
poging van een idealist om in het reine te komen met het conflict tussen droom en
daad.
Wat dat betreft heb ik soms Problemen met de focalisatie in het boek. Als er op
p. 121 staat: ‘Wat een triomf zou het niet zijn als hij in het buitenland de lof kreeg,
die hem in eigen land onthouden werd! Wat een revanche op al de beledigingen en
krenkingen van zijn politiek en literaire vijanden!’ - wie zegt dat dan? Wordt het
Van Eeden in de gedachten gelegd? Maar een bronvermelding ontbreekt. Of ziet
Fontijn het zo? Als op p. 211 wordt beschreven hoe Van Eeden sombert over het
verbroken huwelijk met Martha van Vloten ‘wier geld hij er doorheen had gejaagd’,
is dat dan schuldbesef van Van Eeden of een (hard) oordeel van Fontijn - ‘er doorheen
jagen’ klinkt heel wat flierefluitiger dan investeren in een landbouwcoöperatie. Wie
is het nu die wanneer Van Eeden op de Nobelprijs mag hopen, denkt: ‘In één klap
zou hij zijn vijanden in Nederland verpletteren en uit de financiële Problemen zijn!’
(p. 235) - alweer met een uitroepteken.
Ook anderszins overweegt soms het negatieve. Fontijn is eerder geneigd te
benadrukken dat een idealistische, elitaire groep als de Forte-kreis tot mislukken was
gedoemd dan dat hij oog heeft voor de toch wel bewonderenswaardige inzet van de
leden en zelfs voor hun pogingen om ondanks de eerste wereldoorlog toch in kritisch
contact met elkaar te blijven. Hoewel hij uitvoerig aandacht geeft aan Van Eedens
kijk op de gevaren van het Duitse nationalisme, klinkt daarin toch weinig waardering
door, en dat terwijl Van Eeden met deze stellingname partij koos tegen het land waar
hij het meeste succes had.
Na het faillissement van De eendracht heeft Van Eeden er met grote persoonlijke
offers voor gezorgd dat althans de kleine spaarders hun spaargeld terugkregen.
Waarom daar nu zuur bij vermeld in verband met Van Eedens verslag van een en
ander in De pionier: ‘Zijn eigen rol werd door hem niet onderbelicht’. Natuurlijk
moest hij de mensen die hem vertrouwd hadden, er toch van op de hoogte brengen
dat hij er zijn uiterste best voor had gedaan hen niet de dupe te laten worden?
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Het boek heet Trots verbrijzeld. Dat had de titel moeten worden van een toneelstuk
van Van Eeden waarover hij in zijn dagboek een en andermaal notities maakt. Fontijn
heeft deze titel gekozen om daarmee enige orde aan te brengen in de verwarrende
hoeveelheid gegevens die hij in dit deel moest onderbrengen en om op die manier
aan het leven van Van Eeden toch een zekere eenheid te geven. Op p. 494 stelt hij
zich naar aanleiding van een citaat van Van Eeden de vraag of die ‘een mens uit één
stuk’ was en zijn conclusie is negatief. Zou dat zo erg wezen, vraag ik op mijn beurt?
Is het niet rijker, of op zijn minst interessanter wanneer een mens niet helemaal vanuit
één perspectief te vatten is?
Zeker heeft het mystieke thema van de verbrijzeling voor Van Eedens innerlijk
leven veel betekend, en het heeft hem tenslotte ook in de armen van de moeder-kerk
gevoerd. Maar is het verbrijzelen van zijn trots nu werkelijk dominant geweest in op
zijn minst de eerste twintig van de 32 beschreven jaren toen van Eeden rusteloos de
waarheid zocht en actief was voor het heil van het mensdom? Een periode ook waarin
hij zich tot de geestelijke elite rekende en zich soms eerder bij Nietzsche dan bij
Pascal thuis voelde (p. 152).
Op p. 504 geeft Fontijn een overpeinzing die me de waarheid veel dichter lijkt te
benaderen: ‘Jarenlang koos Van Eeden precies als de katholieke Muralto [= de
hoofdpersoon uit De nachtbruid] voor de onrust en de beweging. Hij stond open
voor allerlei invloeden: de mystiek, het boeddhisme. de theosofie en het spiritisme.
Daar hij in staat was om deze ontwikkeling en dit zoeken tot kern van zijn
literatuuropvatting te maken, werd hij voor menige onrustige lezer die op zoek naar
nieuwe wegen de veilige grenzen van het Christendom had overschreden, het
oriëntatiepunt en de geliefde goeroe’. Elders heeft Fontijn het terecht over Van Eedens
leergierigheid als ‘een van zijn aantrekkelijke eigenschappen’ (273). Daar past zijn
openheid voor mensen en dingen bij.
Het boek is verreweg het sterkst als biografie van de denker, doener en lijder Van
Eeden. De literator komt wat minder aan bod. Zijn romans en toneelstukken uit deze
periode worden meest betrekkelijk kort afgedaan. Ze gelden ook niet als zeer
belangwekkend tegenwoordig. Maar er zijn toch interessante aanknopingspunten.
De jonge Slauerhoff was blijkens p. 134 bijvoorbeeld zeer geboeid geweest door
Sirius en Siderius (3 dln. 1912, 1914, 1924). Ik heb het New Age- achtige boek voor
deze gelegenheid herlezen: curieus, dit verhaal van een moderne heiland. Ik had er
van Fontijn graag wat meer over vernomen hoe zo'n moderne mythe in de periode
te plaatsen zou zijn, zoals hij wél de vervolgdelen van De kleine Johannes in de toen
populaire context van de adolescentenroman plaatst (p. 111-115). Mocht overigens
een tweede druk van de biografie, bijvoorbeeld in paperback, verschijnen - ik hoop
daarop - dan zou een index op Van Eedens werken zeer welkom zijn. Nu is het
moeilijk zoeken.
Het moet buitengewoon moeilijk zijn om van de sympathieke-onsympathieke Van
Eeden, veelzijdig maar net niet geniaal, boven het mensdom verheven maar ook snel
aangebrand, intellectueel en lichtgelovig, biografie te schrijven. Al heb ik aangegeven
dat Fontijn mijns inziens een beetje in sympathie tekort is geschoten, daarmee wil
ik aan zijn bewonderenswaardige prestatie beslist niet te kort doen.
M.A. Schenkeveld- van der Dussen
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Ena Jansen, Afstand en verbintenis. Elisabeth Eybers in Amsterdam.
Pretoria (J.L. van Schaik Uitgevers) 1996. (ISBN 0 627 02135 2)
Het dichterlijk werk van de in Zuid-Afrika geboren, maar in Nederland wonende
dichteres Elisabeth Eybers (* 1915), valt te situeren op het breukvlak van twee
culturen, twee talen en twee literaire systemen. Het heeft zijn wortels in de Afrikaanse
samenleving, de Afrikaanse taal en de Afrikaanse literatuur, maar ontstond voor
meer dan de helft in Amsterdam. Idiomatisch gezien draagt het de sporen van Eybers'
inmiddels vijfendertigjarig verblijf in Nederland. Bij deze talige hybriditeit blijft het
echter niet. Omdat haar sinds 1962 verschenen bundels door Nederlandse uitgevers
werden gepubliceerd, door Nederlandse critici werden gerecenseerd en met
Nederlandse prijzen werden bekroond, is Eybers van lieverlede deel gaan uitmaken
van het Nederlandse literaire systeem. Tegelijkertijd is haar werk blijven behoren
tot de Afrikaanstalige letterkunde.
In haar Studie, die mede is gebaseerd op een ongepubliceerd, aan de Universiteit
van Witswatersrand verdedigd academisch proefschrift uit 1992, gaat Ena Jansen na
hoe Eybers er ondanks haar niet-Nederlandstaligheid in is geslaagd opgenomen te
worden in het Nederlandse literaire bestel en daarnaast te blijven gelden als een
volwaardig Afrikaans auteur. Deze kwestie is des te intrigerender nu Eybers tijdens
de eerste dertig jaar van haar verblijf hier te lande te maken had met een in
toenemende mate afwijzende houding, in publieke opinie en overheidsbeleid, van
het Zuidafrikaanse systeem van rassenscheiding, beter bekend als de ‘apartheid’.
De verklaringen die Jansen aandraagt voor de grote mate van acceptatie
(uitmondend in de toekenning van de P.C. Hooftprijs in 1991) die Eybers van
Nederlandse kant ten deel is gevallen, zijn gebaseerd op het aan de dichteres
toegeschreven ‘buitenstaandersschap’, dat in haar werk nadrukkelijk wordt
gethematiseerd. Ballingschap en ontheemdheid worden in Eybers' gedienten verbeeld
als een existentiële kernsituatie, en mede om die reden vergemakkelijkt ze de
identificatiemogelijkheden voor lezers uit verschallende culturen. Tegelijk maakt de
dichteres op een zeer subtiele manier gebruik van de soms minimale opposities tussen
het Afrikaans en het Nederlands, waarmee ze als het ware een eigen poëtische
tussentaal schept.
Afstand en verbintenis onderscheidt zich door een veelvoud van perspectieven en
methoden. Jansen treedt beurtelings op als biograaf, als literatuurgeschiedschrijver,
als institutioneel opererend literatuursocioloog, als aanhanger van de
polysysteemtheorie, als beoefenaar van de receptie-esthetica en als semiotisch te
werk gaande interpreet. Die aanpak valt op zijn minst eclectisch te noemen, en doet
soms even hybride aan als het oeuvre waarop ze zich richt. Niettemin is hier sprake
van een interessante en waardevolle bijdrage aan het onderzoek naar het inter- en
transculturele kruisverkeer waar de neerlandistiek, als de tekenen niet berdriegen, in
de komende decennia steeds meer mee te maken zal krijgen.
Jaap Goedegebuure
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A. Maljaars, Het Wilhelmus: auteurschap, datering en strekking. Een
kritische toetsing en nieuwe interpretatie. Kampen 1996. (ISBN 90 242 7830
9)
E. Hofman, Nieuw licht op het Wilhelmus en zijn dichters. Zoetermeer
1996. (ISBN 90 239 0540 7)
De Wilhelmus-studies van A. Maljaars (dissertatie Universiteit van Amsterdam;
promotor prof. dr. E.K. Grootes) en E. Hofman kwamen ongeveer gelijktijdig uit en
beide (onder)titels bevatten het woord ‘nieuw’. Is het mogelijk nog iets nieuws toe
te voegen aan de W.-literatuur? Dat blijkt inderdaad het geval te zijn.
Het proefschrift van A. Maljaars is te beschouwen als een ‘kritische toetsing’ of
ondermijning van twee nauw samenhangende opvattingen: (1) Marnix van Sint
Aldegonde zal wel de dichter zijn en (2) het W. is een propagandalied voor de prins
dat als zodanig niet in 1568/69 past maar wel in 1571/72.
Na een uiteenzetting over doelstelling en aanpak en de, m.i. terechte, constatering
dat vroegere onderzoekers - Lenselink, Rooker, Den Besten en Otterloo - er niet in
geslaagd zijn taalkundig, structureel, stilistisch of verstechnisch
exclusief-Marnixiaanse verschijnselen in het W. aan te wijzen, volgt de kern van de
studie: de hoofdstukken 3 en 4.
Hoofdstuk 3 biedt een verrassend nieuwe aanpak. Maljaars bewandelt de
omgekeerde weg: niet het signaleren van overeenkomsten tussen het W. en Marnix'
oeuvre - zoiets lukt altijd: zowel de anonieme W.-dichter als Marnix schreven immers
in dezelfde 16e-eeuwse context van taalgebruik, verstechniek en bijbel -, maar het
aanwijzen van significante verschillen. Op minutieuze wijze brengt hij ze in kaart,
verschillen in spelling, morfologie, idioom, syntaxis en rijm. Ook als men het een
en ander wegstreept of discutabel stelt - op grond van mogelijke redactionele ingrepen
van drukker-uitgevers van het Geuzenliedboek; men denke bijvoorbeeld aan de
discrepantie tussen ‘ghy’ en ‘dijn’ bij het aanspreken van God (strofe VI en VII) -,
dan nog blijven er heel wat verschijnselen over die het - kleine! - W.-corpus wél
maar het grote Marnix-corpus niet vertoont: op het gebied van het rijm (een flink
aantal onzuivere rijmen, waaronder ‘bloet’-‘doot’.‘noot’-‘verstroyt’, ‘gront’-‘bekant’),
de syntaxis en het idioom (o.a. ‘vrij onverveert/ onversaecht’, ‘bevreesen’,
‘obedieren’). Maljaars komt aan het eind tot ‘de onontkoombare conclusie dat Marnix
van Sint-Aldegonde de dichter van het Wilhelmus niet geweest kan zijn’ (p. 148).
lets te stellig geformuleerd, maar over het algemeen - niet alle verschillen die Maljaars
noemt zijn overtuigend! - gedegen onderbouwd: Marnix' auteurschap is op zijn minst
aanzienlijk problematischer geworden.
In hoofdstuk 4 poogt Maljaars op historische gronden Marnix het auteurschap te
ontzeggen. Maljaars is van mening dat zowel de opvatting dat Marnix de dichter is
van het W. als de interpretatie van het W. als propagandalied consequenties hebben
gehad voor de huidige communis opinio in de datering: 1571/72. Als propagandalied
past het immers niet in de jaren 1568/69, want de prins was toen het echec van 1568
nog niet te boven. Hij kreeg pas weer nieuwe veerkracht in de tweede helft van 1570
en dan is een propagandalied wel op zijn plaats. In dit plaatje - dat vooral door de
historicus A.J. Veenendaal duidelijke contouren kreeg - past Marnix uitstekend, die
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immers eind 1570 of uiterlijk januari 1571 in dienst van de prins trad, wat duidt op
een zekere mate van congenialiteit die bij de stoere calvinist in 1568/69 zeker nog
niet aanwezig was. De fout begon met de interpretatie van het W. als propagandalied,
aldus Maljaars. Hij interpreteert het W. dan ook in de eerste plaats als ‘een apologie’,
een verdediging van Oranjes krijgsverrichtingen in 1568, en in de tweede plaats als
‘troost- en bemoedigingslied’, een ‘lied van Godsvertrouwen’, en dateert
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het 1568/69 (eventueel begin 1570).
Ging Maljaars in hoofdstuk 3 vooral als taalkundige te werk - en dan is hij op zijn
best -, in hoofdstuk 4 kruipt hij in de huid van een historicus en dat gaat hem duidelijk
minder goed af. Mijn eerste bezwaar is dat hij impliciete en expliciete propaganda
niet onderscheidt. Expliciete propaganda, een opwekking tot actiefverzet onder de
vaandels van de prins, ontbreekt inderdaad in het W. Het heeft niet de teneur van
een geuzenlied als ‘Help nu u self so helpt u Godt’. Maar het maakt wel degelijk
impliciete propaganda voor de prins, in de zin van: aanhangers winnen voor zekere
principes, ideeën (Van Dale). Dit vloeit al voort uit het opschrift: ‘gemaect ter eeren’.
Iemand eren sluit impliciete propaganda in. Het W. wekt op tot gebed en daarbij
‘stuurt’ de dichter zijn publiek in een zeer speciale richting: de prins als redder, zij
het op Gods tijd. Het W. is zeker een apologie en een lied van troost; het is goed dat
Maljaars dat weer benadrukt. Ik acht de term propagandalied als karakterisering ook
te beperkt. Maljaars echter snijdt rigoureus alle propaganda uit het lied weg. We
moeten blijven beklemtonen dat het een lied is zowel van het hemels perspectief ‘Een eewich Rijck verwerven’, ‘Tsal hier haest zijn ghedaen’ -, als van het aards
perspectief: ‘Dat ick sal wederkeeren/ In mijnen Regiment.’ Omdat dit ‘sal’ niet past
in Maljaars' ontkenning van het aardsgerichte propagandakarakter van het lied, wil
hij het op basis van het contemporaine Duits als optatief opvatten (p. 203). Het is
een duidelijk voorbeeld van een geforceerde verklaring. Het hele vierde hoofdstuk
trouwens wekt sterk de indruk toegeschreven te zijn naar een conclusie die van te
voren vaststond: ook op historische gronden kan Marnix de dichter niet zijn! Deze
Stelling kleurt de interpretatie van de beschikbare gegevens en tilt het betoog soms
naar een bedenkelijk hypothetisch niveau, bijvoorbeeld als wordt geopperd dat het
W. mogelijk oorspronkelijk ‘in het Duits’ of ‘in een of ander Duits’ is geschreven
(p. 204). Het W. zit niet volbevrijdingsverwachting - daarin heeft Maljaars volkomen
gelijk - maar die verwachting is niet geheel afwezig. Vandaar ook het gebed in strofe
VI en VII met de wens ‘Die Tyranny’ te verdrijven. De tirannie hoeft toch niet in de
hemel verdreven te worden?
Niet bevredigend is ook wat Maljaars schrijft over de jaren 1568/69, met name de
houding en geestelijke ontwikkeling van de prins en Marnix' congenialiteit met
Oranje. Het ligt mijns inziens wat genuanceerder en ingewikkelder dan Maljaars
tekent. De prins moge depressief geweest zijn na de mislukkingen in 1568, we weten
ook dat hij midden 1569 aan abt Brantôme te kennen gaf dat hij niet van opgeven
wilde weten: ‘hij zou het er niet bij laten’ (A.Th. van Deursen, Willem van Oranje.
Een biografisch portret. Amsterdam 1996, p. 51). Een duidelijke nuance. Van Deursen
(a.w., p. 49) wijst er ook op dat de prins reeds in 1568 in godsdienstig opzicht een
ander was dan daarvóór: het tolerantiebeginsel dat altijd een wezenlijk bestanddeel
van zijn ‘geloofsbelijdenis’ zou blijven, ging als kernstuk plaatsmaken voor een
ander: een rotsvast Godsvertrouwen. Ook dit nuanceert de zaak. Zowel de prins als
Marnix maken in de jaren 1567-1572 een ontwikkeling door: de prins in de richting
van een gematigde vorm van calvinisme, Marnix naar meer tolerantie. De vraag is:
Wanneer naderden ze elkaar, wanneer waren de tegenstellingen overbrugbaar? Er is
behoefte aan een diepgaand onderzoek van (een team van) historici naar alle
uitlatingen, handelingen en ‘bewegingen’ van zowel de prins als Marnix in de jaren
1567-1572.
Mijn slotconclusie is dat Maljaars na
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een degelijk derde hoofdstuk - een kritisch-wetenschappelijke ondermijning van
Marnix' auteurschap op vooral taalkundige gronden - in het vierde te stellige en te
gekleurde uitspraken doet op basis van schaarse historische gegevens. Daar komt
nog bij dat hij zijn visie er wil inhameren, soms nogal redundant. Eén voorbeeld uit
vele: op p. 248 staat viermaal hetzelfde: Marnix ‘zal gaan doen’, hij ‘moet [nog]
beginnen’, hij ‘moet [...] gaan doen’ en hij ‘moet nog beginnen’.
Ook de Studie van E. Hofman is verrassend. Ze is gebaseerd op een vondst: drie
samenhangende 19e-eeuwse handschriften in de KB, waarin een anonymus regel na
regel de Varianten optekende tussen een oude W.-tekst in handschrift en de ons
overgeleverde W.-teksten. Die oude W.-tekst maakte deel uit van een bundel
Nederlandtsche Oudheden, die tot op heden onvindbaar is en daarmee ook die oude
tekst (de oertekst?).
Op grond van de overgeleverde varianten van de 19e-eeuwse anonymus kan
Hofman die oude tekst reconstrueren. Hij noemt deze versie A en dateert die eind
1568/begin 1569. Op basis hiervan maakte een tweede dichter in 1571/72 een nieuwe
versie - versie B - met aanzienlijke ingrepen: het aanbrengen van het acrostichon,
leidend tot een andere rangschikking der strafen, het toevoegen van een nieuw couplet
(het couplet met de beginregel ‘Edel en Hooch gheboren’), wijzigingen in taalgebruik,
verstechniek en strekking (in A ligt het accent op apologie, in B op eerbetoon en
propaganda). Versie B is ons overgeleverd - via bemiddeling en mogelijke redactionele
wijzigingen van drukker-uitgevers - in het Geuzenliedboek. Voor Hofman is Marnix
de meest waarschijnlijke dichter van B, vooral op grond van het metrum, de ‘mensura
Aldegondina’, iets wat naar mijn mening geenszins de waarde heeft van een
spijkerhard bewijs.
Hofmans betoog is helder en consistent. Het heeft iets aanlokkelijks. Het bestaan
van twee lagen of versies zou veel van de problematiek rond het W. kunnen oplossen:
de onduidelijkheid in compositie en strekking, de dateringskwestie en het auteurschap.
Bij validiteit ervan zouden ook de bevindingen van Maljaars - de verschillen tussen
Marnix' taalgebruik en verstechniek en het W. - in een ander licht komen te staan!
Het zwakke punt is echter dat Hofman moest werken met een reconstructie. Versie
A is ons niet overgeleverd. Zolang de bundel Nederlandtsche Oudheden niet boven
water komt met daarin de complete - en exact te dateren! - tekst van versie A, blijft
het betoog een gebouw op drassige grond. Een verdere speurtocht naar versie A is
op zijn plaats.
Behalve de hierboven aangeroerde kwestie bevat de Studie van Hofman - specialist
in het 16e-eeuwse geestelijke lied - waardevolle passages en hoofdstukken over het
W. als naamdicht, de verhouding van het W. tot de Schriftuurlijke liederen en het
W. als geuzenlied.
Jaap de Gier

Bladeren in andermans hoofd. Over lezers en leescultuur. red. T. Bijvoet,
P. Koopman, L. Kuitert en G. Verhoeven. Sun, Nijmegen 1996. ISBN 90
6168 443 9. Prijs f 49,50.
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Wie als onderzoeker wil ‘bladeren in andermans hoofd’, om uit te vinden wat er
omging in het hoofd van een (historische) lezer, stelt zichzelf een onmogelijke taak.
Dat concludeert althans M. Keblusek, al voordat zij begint aan de reconstructie van
de ‘innerlijke leescultuur’ van de Haagse schoolmeester
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David Beck aan de hand van diens uit 1624 stammende dagboek. Aan het eind van
haar bijdrage in de bundel Bladeren in andermans hoofd - waarin in totaal vijftien
artikelen een overzicht wordt gegeven van de inhoud en vorderingen van het
onderzoek naar lezerservaringen - herhaalt Keblusek haar eerder geformuleerde
conclusie: het beschrijven van andermans leeservaringen is een historische constructie
en levert niets meer dan fictie, zelfs als de onderzoeker kan beschikken over een
egodocument van zijn of haar onderzoeksobject.
Als deze constatering voor waar wordt aangenomen, zou onderzoek naar leescultuur
niet alleen onmogelijk, maar ook zonder waarde zijn. Kebluseks eigen bijdrage en
ook de rest van Bladeren in andermans hoofd bewijzen dat het tegendeel het geval
is. De uiteenlopende, inzicht-verschaffende artikelen in de bundel geven een goed
beeld van de mogelijkheden: H. Pleij schrijft over lezende leken in de middeleeuwen,
M. Ligtelijn over belangstellende intekenaren van achttiende-eeuwse biografische
woordenboeken, R. Chartier over de favoriete boeken van revolutie-gezinde Fransen
(anders dan verwacht niet van de grote, filosofische schrijvers) en D. van Lente en
H.E. Bödeker onthullen hoe het lezerspubliek in de negentiende en twintigste eeuw
groeide en groeide.
In veel bijdragen wordt noodgedwongen gewerkt met bronnen die veel minder
ideaal zijn dan David Becks dagboek. Is dat nog een document waarin een lezer zelf
(een deel van) zijn ervaringen heeft vastgelegd, het publiek van liedboekjes uit de
Gouden Eeuw moet door L.P. Grijp gereconstrueerd worden via de omweg van
aanwijzingen die de schrijvers en producenten ervan hebben nagelaten: de prijzen
van de liedbundeltjes, hun bezitters en verkoopmogelijkheden en afbeeldingen waarop
zeventiende-eeuwers met de boekjes te zien zijn. Op soortgelijke wijze reconstrueert
G. Rooijakkers de betekenis van ‘beeldlore’, de beeldcultuur van de ‘volkskunst’,
veelal bestaande uit prenten. Rooijakkers betoogt (p. 138-139) dat onderzoek naar
deze afbeeldingen te vaak verzandt in de bestudering van het materiële, dat wat de
onderzoeker in handen houdt als hij naar de prenten kijkt, terwijl in feite de aandacht
uit zou moeten gaan naar de betekenisgeving door de gebruiker. Want de prenten
hadden een communicatieve functie, en interessant is vooral de omgang die men er
mee had.
In zijn openingsartikel van de bundel snijdt ook H. Brouwer deze kwestie zijdelings
aan, als hij in een ruimer kader schrijft over de invulling die het vak boekgeschiedenis
zijns inziens zou moeten krijgen (p. 22-24). Boekwetenschappers nemen in historisch
onderzoek veelal het boekbedrijf als uitgangspunt. Ze gaan de verschillende stadia
in ‘de levensweg van het boek’ na (produktie, distributie en consumptie) en voor
zover er een poging wordt gedaan het publiek in beeld te brengen, gebeurt dat via
de ‘omweg’ van voorwoorden, titelpagina's, aanduidingen van de schrijver etc.
Brouwer bepleit een andere aanpak, waarbij het boek als informatiedrager wordt
gezien, en waarbij het in de historische context van andere media van
cultuuroverdracht wordt geplaatst. Er zou onderzoek moeten worden gedaan naar de
orale lees- en zangcultuur rond liedboekjes, het memoriserende gebruik rond
devotioneel drukwerk en de alledaagse leescultuur rond ‘doe-boeken’ als almanakken
en beroepslectuur. Overigens lijkt me dergelijk onderzoek voor de vervlogen eeuwen
alleen uitvoerbaar als deels wordt gewerkt via de ‘omweg’ van de verschillende
stadia van produktie, verspreiding en gebruik van het boek zelf, omdat vaak andere
bronnen ontbreken of te sporadisch voor-

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 2

96
handen zijn om een volledig beeld op te leveren.
Er zijn in Bladeren in andermans hoofd naast de, op zichzelf al zeer boeiende
verslagen van reeds uitgevoerd en uitgeprobeerd onderzoek, dus ook veel sporen te
vinden van de discussie over de inrichting en het doel van lezersonderzoek. Het is
de combinatie van theorie en praktijk die de bundel een meerwaarde geeft. Er worden
inzichten geboden en vragen opgeworpen, niet alleen in het openingsartikel van H.
Brouwer, maar zeker ook in de overzichtsstudie van P. Hoftijzer over de stand van
zaken in het leesonderzoek in Nederland in de periode 1700-1850 en in de
synthetiserende afsluitende bijdrage van J. Kloek. Bladeren in andermans hoofd is
daarmee ook een boek van verwachtingen geworden: het is te hopen dat niemand
zich uit het veld laat slaan door opmerkingen over de haalbaarheid van de reconstructie
van de innerlijke leescultuur, want de artikelen in deze bundel doen vermoeden dat
er - zij het soms via omwegen en door middel van inventieve oplossingen - veel te
bladeren en te onderzoeken valt.
Els Stronks

O.S. Lankhorst en P.G. Hoftijzer. Drukkers, boekverkopers en lezers in
Nederland tijdens de Republiek. Den Haag Sdu (Nederlandse cultuur in
Europese context; 1), 1996.
Afgelopen jaar verscheen Drukkers, boekverkopers en lezers in Nederland tijdens
de Republiek als eerste deel in de reeks Nederlandse cultuur in Europese context.
Een serie die de onderzoeksresultaten presenteert van het zogenaamde ijkpuntenproject
waarin dwarsdoorsneden van de Nederlandse cultuur rond de jaren 1650, 1800, 1900,
en 1950 gemaakt worden.
De doelstelling van de redactie van deze serie is niet weinig ambitieus. In dertig
delen zal duidelijk moeten worden welke plaats de Nederlandse cultuur inneemt
binnen Europa. De lezers van deze reeks kunnen zo ‘een gefundeerde mening [..]
vormen over de Nederlandse culturele identiteit’ en deelnemen ‘aan de
maatschappelijke discussie over de gevolgen van de Europese eenwording’, zoals
de uitgever in de begeleidende folder wat hoogdravend stelt. Dat de reeks volgens
de Sdu van ‘gegarandeerd wetenschappelijk niveau’ is, is dan wel een hele
geruststelling.
Het zal menig boekwetenschapper verheugen dat deze reeks werd gestart met een
deel dat over de geschiedenis van het boek handelt. Het boek speelt immers een
belangrijke rol als drager en verspreider van cultuur en de belangrijke geschiedenis
van Nederland als boekproducerend (en door Europa distribuerend) land verdient
binnen een serie met deze opzet dan ook een prominente plaats.
Hoewel dit eerste deel zeker van gegarandeerd wetenschappelijk niveau is, lijkt
het echter een vreemde eend in de bijt te zijn: een Europese context is in geen velden
of wegen te bekennen. Wat de auteurs wel bieden is een zeer bruikbaar en duidelijk
overzicht van de stand van kennis op het terrein van de boekgeschiedenis van de
Republiek. De relatief jonge wetenschapstak van de boekwetenschap miste tot nu
toe zo'n ‘historiografische en bibliografische handleiding’ die studenten en andere
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belangstellenden kan inwijden in de geheimen van het vak. De auteurs hebben met
hun boek dan ook zeker in een leemte voorzien.
Lankhorst en Hoftijzer schetsen in de eerste hoofdstukken de ontwikkeling van
de boekgeschiedenis van een vak dat voornamelijk door boekhandelaren en
bibliothecarissen werd beoefend in de
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negentiende eeuw tot de veelzijdige discipline die het tegenwoordig is. Daarbij valt
vooral op dat de werkzaamheden die tot nu toe verricht zijn, vooral inventariserend
van aard zijn. Negentiende-eeuwse boekhistorici als Kruseman, Muller en Tiele
concentreerden zich vooral op bibliografische arbeid, zonder al te veel te reflecteren
over doel en methode. Pas in de laatste decennia is de boekwetenschap drastisch
veranderd. Onder invloed van Hellinga, De la Fontaine Verwey en hun leerlingen
richt de Nederlandse boekwetenschap zich eveneens als de buitenlandse vakgenoten
nu op de produktie, distributie en consumptie van het boek. Daarbij worden
uiteenlopende onderwerpen als het leesgedrag in de provincie Zwolle in de achttiende
eeuw tot de persoonsbibliografie van Mattheus Smallengange bij de horens gevat.
Na het historiografische overzicht volgt een handleiding voor verder onderzoek.
Allereerst wordt in hoofdstuk drie een overzicht gegeven van de primaire bronnen
die de boekhistoricus ter beschikking staan. Dat is in de eerste plaats natuurlijk het
in overvloed overgeleverde en over de hele wereld verspreide drukwerk. De
belangrijkste verzamelingen oude drukken in bibliotheken en (particuliere) collecties
passeren de revue. Primaire bronnen over de produktie, distributie en consumptie
van boeken zoals boekhandeladministraties en dergelijke zijn in Nederland helaas
schaars. Terecht wijzen Lankhorst en Hoftijzer erop dat de (Nederlandse) archieven
een belangrijke vindplaats vormen voor gegevens over de Nederlandse
boekgeschiedenis die nog te weinig geraadpleegd wordt.
In hoofdstuk vier komt aan de orde welke bibliografische naslagwerken er tot onze
beschikking staan, van de Catalogus universalis van de zeventiende-eeuwse
boekverkoper Broer Jansz uit 1640 tot de Short Title Catalogue of the Netherlands
(STCN).
Vervolgens wordt middels korte karakteriseringen aandacht besteed aan de
belangrijkste studies over de verschillende onderdelen van de boekgeschiedenis.
Zowel algemene overzichtswerken, als studies over de technische aspecten van het
boekenvak, de buiten- en binnenlandse handel, individuele boekverkopers en genres
drukwerk komen aan bod.
In een bijlage waarin de titels van 609 van de belangrijkste boekhistorische
publikaties uit de negentiende en twintigste eeuw worden gegeven, wordt nogmaals
duidelijk hoe de boekwetenschap zich ontwikkeld heeft: het aantal inventariserende
publikaties als catalogi en bibliografieën is nog altijd groter dan de analyserende
studies. Dat laat tevens zien dat het voor ‘gefundeerde uitspraken’ over de Nederlandse
cultuur in Europese context voor wat betreft de boekwetenschap nog wat vroeg is.
Wat rest is een zeer overzichtelijk en bruikbaar handboek voor iedereen die zich in
de boekwetenschap interesseert.
Ellen Grabowsky
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Periodiek
Nelleke Moser
Thomas Vaessens
In het Utrechtse tijdschrift voor historici Aanzet (1996, 1) is een bijdrage opgenomen
van Maartje de Jong over medische theorie in Liefdeleven van Marcellus Emants
(‘Zenuwzwakken en zedenmeesters’). De Jong bespreekt de roman in de context van
medische en maatschappelijke theorieën en daarmee samenhangende vrouwbeelden.
Het Bulletin Geschiedenis, Kunst, Cultuur (1995, 2) is een uitgave van het Huizinga
Instituut. Dit nummer bevat o.m. een artikel van Suzan van Dijk (‘A.L.G.
Bosboom-Toussaint vs George Sand, heldin en anti-heldin’) waarin zij het werk en
het literaire wedervaren van deze twee vrouwen bespreekt tegen de achtergrond van
de artistieke en maatschappelijke omstandigheden in Nederland en Frankrijk.
Het daarop volgende nummer (1996, 3) is een themanummer over Huizinga, en
vooral diens Herfsttij der middeleeuwen. Het bevat de bijdragen van het
Huizinga-congres dat het Huizinga-Instituut in 1995 organiseerde.
Bzzlletin (238, 1996) besteedt aandacht aan het stripverhaal. Rob Schouten buigt
zich ‘Lees feestelijk, groei geestelijk!’ over de vraag wat strips met ‘hogere’ literatuur
te maken hebben. Voor wat betreft het werk van Marten Toonder lijkt daarover
weinig discussie te bestaan, en daarover wordt in dit nummer dan ook geschreven
(August Hans den Boef, ‘Geld in de hoofdrol, of natuurbehoud versus economische
groei. De Bovenbaasverhalen van Marten Toonder’).
Hugo Brems gaat in Dietsche Warande & Belfort (1996, 4) in op de voors en tegens
van de publicatie van een Verzamelde gedichten-uitgave (n.a.v. de recente
Lodeizenuitgave; ‘Zekere dingen kan men enkel zingen’). Bart Vervaeck bespreekt
Postmoderne aspecten in Brakmans Ansichten uit Amerika (‘Een mild delire van
associaties en herinneringen’). Voorts is er, evenals in Bzzlletin 238, in dit nummer
aandacht voor strips (bijdragen van o.m. Dirk van Bastelaere, Koen Peeters en Maarten
Delbeke).
In Dutch Crossing (1995, 2) schrijft Paul Dirckx over de relatie tussen francophone
literatuur in Vlaanderen en Franse literatuur, die vergelijkbaar is met de relatie tussen
Vlaamse en Nederlandse literatuur (‘Describing Literature in Belgium’).
Huub de Jonge schrijft in Indische letteren (1996, 2/3) over de dekolonisatie in het
werk van A. Alberts (‘De gewaarwording van overbodigheid’). Hij bespreekt o.m.
Alberts’ weergave van de politieke situatie in Nederlands-Indië. In hetzelfde nummer
gaat H.A.J. Klooster in op het beeld van de dekolonisatie van Nederlands-Indië in
Indonesische en Nederlandse bellettrie en egodocumenten (‘De dekolonisatie van
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Nederlands-Indië in Bellettrie en egodocumenten’).
De Kantieke Schoolmeester (1996, 8) besteedt aandacht aan de relatie tussen L.P.
Boon en het Surrealisme (Ilse de Winne, ‘Boontjes wilde oog’). Niet alleen Boons
kunstopvattingen, maar ook zijn politieke ideeën kunnen volgens De Winne tegen
de achtergrond van het Surrealisme worden bezien. Kris Humbeek gaat in hetzelfde
nummer in op Boon als historiograaf (‘Wie geen bom durft gooien, schrijve er een!’).
Arno Kuipers schrijft over Boons Vaarwel krokodil. In ‘Iets, dat maar enkele
ontspoorden genieten gaan’ bespreekt hij dit lang veronachtzaamde verhaal tegen
de achtergrond van het groteske in de literatuur. Veel aandacht is er in dit nummer
voor de erotiek in Boons werk. Manu van der Aa bespreekt het fenomeen van de
‘synonymie’ in het erotische werk van Du Perron en Boon, en Johan Dierinck draagt
bij met een zeer uitgebreid overzicht van de ontvangst van Boons erotische werk in
Nederland en Vlaanderen (‘Vruchten van een moedwillig averechts denken’).
Dierincks schrijft bovendien in dit nummer over Boon en de moderne, ‘bandeloze’
jeugd (‘Rietmies wandelen met blanke blavinnen’).
In Literatuur (1996, 5) geeft Frits van Oostrom een overzicht van de behandeling
van de middeleeuwse letterkunde door verschillende literatuurhistorici in ‘De
verzuiling voorbij? Middelnederlandse religieuze literatuur tussen affectie en
distantie’. Harry Bekkering laat zien dat kinderen een behoudender smaak hebben
waar het kinderboeken betreft dan volwassenen (‘Het kind subversief? De literatuur
is subversief! Over jeugdliteraire oordelen gesproken’). Aniko Daroczi schrijft in
‘Nescio, de mystieke dichter’ over de extra dimensie in Nescio's werk dankzij een
‘eentonigheid’ die doet denken aan mystieke auteurs zoals Hadewych. Jacqueline
Broekhuyzen vergelijkt de roman Oud en eenzaam van Reve met het verhaal ‘An
encounter’ uit Dubliners van James Joyce. Tenslotte zijn er recensies van: J.
Koopmans e.a., Rhetoric-Rhétoriqueurs-Rederijkers (door Jeroen Jansen); A selection
of the poems of Sir Constantijn Huygens (1596-1687). A parallel text translated with
an introduction and appendices by Peter Davidson and Adriaan van der Weel (door
E.K. Grootes); S. Heirbrandt, Componenten en compositie van de historische roman.
Een comparatistische en genologische benadering (door R. Gruttemeier); F. Ruiter
en W. Smulders (red.), De literaire magneet. essays over Willem Frederik Hermans
en de moderne tijd. (door G.F.H. Raat); en tot slot een bespreking door H. Meeus
van twee edities door C.G. Brouwer van de toneelstukken Sultan Osman (1623),
Bedroge bedriegers (1646), Achmet (1708) en Thamas Koelikan (1745).
Van de vele korte bijdragen aan het jaarboek The Low Countries (1996-97) noemen
wij hier: Hans van den Berg, ‘A Champion with a Cause?’ (over met elkaar strijdige
Multatuli-beelden); Jaap Goedegebuure, ‘The Quest for his Dreamland’ (over Jeroen
Brouwers); Cyrille Offermans, ‘Arranger of Voices’ (over Leo Pleysier); Wiljan van
den Akker, ‘Martinus Nijhoff, a Dutch Master of Modernism’; Erik Slagter, ‘Lucebert:
As a Poet a Visionary, as a Painter an Eye-Witness’ en Anne Marie Musschoot, ‘A
Living Idea in Time’ (over Maurice Gilliams).
Madoc (1996, 2) is gewijd aan de
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moord op Floris V, onder meer beschreven in Melis Stokes Rijmkroniek van Holland.
Het nummer bevat een pleidooi van J.W.J. Burgers voor een nieuwe editie van deze
Rijmkroniek. Tom Hage schrijft over de lotgevallen van een handschrift van de
Rijmkroniek. Verder een recensie van Frits van Oostrom, Maerlants wereld (door
Antheun Janse).
Karel Bostoen probeert in Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman
(1996, 2) er achter te komen of de achttiende-eeuwse verzamelaars van Weyermaniana
ook werkelijk lezers en bewonderaars van deze auteur waren. Hiervoor gaat hij op
zoek naar gebruikerssporen, egodocumenten en andere gegevens over de leespraktijk.
Elly Groenenboom-Draai geeft een epiloog op ‘De Scheie droes op drift. Jan van
Hoogstraten aan IJssel, Waal en Maas’. Dennis Schouten schrijft over de patriottenen de doelistenbeweging in de tweede helft van de achttiende eeuw in ‘De uitvaart
van Hendrik Kannegieter’.
In Millennium (1996, 1) laat Raymond Harper zien hoe Jacob van Maerlant in zijn
werk benadrukt dat de Romeinen de kruisiging van Jezus ten uitvoer brachten, terwijl
zijn bronnen en de algemene opinie in Maerlants tijd deze daad aan de Joden
toeschreven. Marlies de Jonge analyseert Proslogion van Anselmus van Canterbury
met behulp van een taalhandelingstheorie i.p.v. de gebruikelijke logische analyse.
Er zijn recensies van: B. Besamusca, Walewein, Moriaen en de Ridder metter mouwen.
Intertekstualiteit in drie Middelnederlandse Arturromans (G.P.J. De Ceukelaire); A.
Schippers, Middelnederlandse fabels. Studie van het genre, beschrijving van de
collecties, catalogus van afzonderlijke fabels (F. Kramer); R. van Daele, Ruimte en
naamgeving in ‘Van den vos Reynaerde’. (Y. De Maesschalck).
Het derde nummer van jaargang 20 van De negentiende eeuw (1996, 3) is een
themanummer over ‘beschavingsoffensieven’ in de negentiende eeuw. Door J.M.M.
Leenders, Herbert Willems en Betty Dekker worden verschillende aspecten van het
burgerlijk beschavingsoffensief belicht. Leenders bespreek Verenigingen voor
volksvoordrachten (‘Een links-liberale vorm van volksontwikkeling’), Willems stelt
schoolplaten centraal (‘Het hangt aan de muur en sticht’) en Dekker schrijft over de
Amsterdamse Vereeniging tot Veredeling van het Volksvermaak (‘Van
volksverheffing tot Oranjevereniging’).
In Ons erfdeel (1996, 4) bespreekt Jan van der Vegt het leven en werk van Hendrik
de Vries (‘De impulsen van Hendrik de Vries’). Hij gaat o.m. na waarom deze dichter
zich tot een ‘literaire eenling’ ontwikkelde. In hetzelfde nummer gaat Bernard Dewulf
in op de poëzie van Peter Ghyssaert (‘De monnik met het glinsterend vliegwiel’).
Ons geestelijk erf (1996, 3) bevat het vervolg van het artikel ‘Opgaenen nedergaen
in het werk van Jan van Ruusbroec’ door P. Mommaers. Johan Oosterman schrijft
over gebruiksmogelijkheden van berijmde gebeden in ‘Gesproken, gebeden, gezongen.
Minen dienst die es bereit en Alle minen troost die es bereyt’. Wybren Scheepsma
geeft in ‘De trechter en de spin. Metaforen van mystiek leiderschap bij Alijt Bake’
een editie met inleiding van een geestelijk autobiografie die de priorin Alijt Bake
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zetten. Ze
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vergelijkt zichzelf in deze tekst met een trechter en een spin. Robrecht Lievens geeft
een editie met inleiding van een vertaling uit 1595 van de Visio Philiberti.
Raster (74, 1996), een nummer dat tientallen ‘romans in pilvorm’ bevat, wordt
ingeleid met acht essays over de roman. Nederlandse romans komen aan de orde in
de bijdragen van Arnold Heumakers (‘Opruimen en hemelvaart’) en Sem Dresden
(‘Honger naar herkenning’).
Jan Konst toetst in Spiegel der letteren (1996, 2/3) de tragedie Catharina van Michiel
de Swaen aan diens theoretische uitgangspunten zoals De Swaen die formuleerde in
zijn Neder-Duitsche digtkonde. Centraal staan De Swaens denkbeelden over de
hartstochten (‘Theorie en praktijk van de hartstochten’). Fr. van Elmbt schrijft in
‘Wat is tenslotte een mens zonder tekst’ over Brakmans roman Een winterreis. Hij
treedt in discussie met publicaties van Wim Brinkman uit de jaren '60 over Brakman.
Hilde van Belle gaat in ‘Spookschrift: Nerval, Paz, Nooteboom’ in op de poetica van
Nooteboom (a.d.h.v. diens gedicht ‘Nerval’) en op de relatie van die poetica en de
maatschappelijke omstandigheden. Ludo Stynen schrijft over het oorlogsdagboek
dat Virginie Loveling van 1914 tot 1918 bijhield en van G.J. Vis is het artikel
‘Rhetorica of Retorica? Allard Pierson en Simon Vestdijk over compositie in literatuur
en kunst’. Verder in dit nummer besprekingen van B.J. Peperkamps dissertatie over
Vroman (door P. Peeters); van F. van Oostroms Maerlants wereld (door G. Claassens);
van G. Sonnemans' Functionele aspecten van Middelnederlandse versprologen (door
E Brandsma).
In TNTL (1996, 3) biedt Hans van Dael een interpretatie van Vondels Salomon in
‘De dwaze Salomon en de wijze Vondel’. W.P. Gerritsen verzorgt de laatste en
overkoepelende bijdrage in de reeks artikelen over Walewein in internationaal
perspectief.
De zeventiende eeuw (1996, 1) is een themanummer gewijd aan Christiaan Huygens
en bevat lezingen die gehouden zijn op het congres dat de Werkgroep Zeventiende
Eeuw in 1995 organiseerde ter herdenking van Huygens' sterfdag. Constantijn
Huygens komt aan bod in de bijdragen van Elisabeth Keesing (‘De samenwerking
van de broers Huygens’) en Rudolf Rasch (‘Constantijn en Christiaan Huygens'
relatie tot de muziek’).
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Mededeling
Pieter Corneliszoon Hooft
21 Mei 1647-21 Mei 1997
Op 21 mei 1647 overleed P.C. Hooft. Ter herdenking van deze vooraanstaande
zeventiende-eeuwse auteur wordt precies driehonderdvijftig jaar later, op woensdag
21 mei 1997, een eendaags congres (10.00 - 16.15 uur) gehouden in de Agnietenkapel
(Oudezijds Voorburgwal 231) te Amsterdam. Een zevental sprekers zal vanuit
verschillende gezichtsvelden de veelzijdigheid van P.C. Hooft onderstrepen.
Voordrachten worden gehouden door prof. dr. M.A. Schenkeveld-van der Dussen
(‘Ick en ben geen schrijver’; iets over de poëtica van P.C. Hooft), dr. P.J. Verkruijsse
(P.C. Hooft: een toontje lager), dr. P.P. Raasveld (P.C. Hoofts Emblemata amatoria
tussen hoofd en hart), dr. T.L. ter Meer (Stijlmiddelen in de brieven van Hooft aan
Huygens en Barlaeus), dr. M.J. van der Wal (Richtlijnen voor het nageslacht? Hoofts
taal en taalreflectie na 1647), J.A.C. van der Heijden (‘Smaakelyk voor kiesche
ooren’. Over het vormgevingsprincipe van P.C. Hoofts Nederlandsche Historien),
en drs. B. Hartlieb (Fürstliche Herrschaft in Hoofts Dramen). Tijdens het congres
zullen er ook enige liederen van Hooft ten gehore worden gebracht. Na afloop van
het congres wordt u in de gelegenheid gesteld in de Universiteitsbibliotheek (Singel
425) de opening (om 16.47 uur) bij te wonen van de tentoonstelling ‘PC. Hooft en
zijn handschriften’. Hierna kunt u de tentoonstelling bezoeken en is er een receptie.
Inlichtingen over het congres zijn verkrijgbaar bij J. Jansen, Alexanderlaan 12,
1213 XS Hilversum (035-6836830). Indien u deze herdenkingsdag wilt bijwonen,
kunt zich aanmelden (uiterlijk 12 mei 1997) door overmaking van f 15,- (studenten,
aio's/oio's f 12,50) op girorekening 5478456 van J. Jansen te Hilversum, onder
vermelding van ‘Hooftcongres’. In dit bedrag zijn de kosten voor koffie, thee en
lunch inbegrepen. Na aanmelding krijgt u het programma voor deze dag thuisgestuurd.
J. Jansen
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[1997/2]
Historische distantie in de Spaanschen Brabander
R. van Stipriaan
Bredero bediende zich graag van het verleden. Hij stemde daarin overeen met tal
van toneelschrijvers uit de Nederlandse renaissance en barok. Veel beroemde
zeventiende-eeuwse drama's zijn in een ver of minder ver verleden gesitueerd. Dit
geldt uiteraard voor historische stukken als Heinsius' Auriacus (1602), Hoofts
Geeraerdt van Velsen (1613) en Baeto (1617), en Vondels Gysbreght van Aemstel
(1637). Maar ook spelen die gebaseerd waren op een bijbels, mythologisch of
homerisch gegeven, of op romantische ridderverhalen kenden vaak een archaïserende
inslag. In dat laatste genre leverde Bredero bewerkingen van episoden uit de Palmerín
de Oliva in Rodd'rick ende Alphonsus (1611), Griane (1612) en Stommen ridder
(1618). Het zijn stukken die speelden in een niet nauwkeurig omschreven maar wel
hoogmiddeleeuwse trekken vertonend tijdvak, op een moment dat Spanje nog volop
strijd levert met de Moren.
Bredero's toneeloeuvre vertoont meer voorbeelden van historisering. Dichter bij
huis, in tijd en ruimte, staat het eigenaardige, en niet door hemzelf voltooide, spel
Het daget uyt den oosten, dat gedacht is in het laatmiddeleeuwse Holland. In deze
opsomming ontbreken komische stukken, maar Bredero situeerde ook zijn komedie
Moortje in het verleden, en dat is wederom iets dichter bij huis, in het Amsterdam
van de late zestiende eeuw. De historische context is in dit spel overigens nauwelijks
herkenbaar, en werkt bovendien war verwarrend door de diverse eigentijdse elementen
die er doorheen lijken te zijn gevlochten.1 Dit laatste is ook vaak opgemerkt voor de
Spaanschen Brabander, een spel dat door Bredero in het Amsterdam van meer dan
veertig jaar geleden is geplaatst, maar waarin eveneens eigentijdse anachronismen
zitten. Deze anachronismen zijn nogal eens aangegrepen om te betogen dat Bredero
eigenlijk het Amsterdam van zijn eigen tijd afschilderde.
De toelichting die Bredero in het voorwerk verschaft op het kiezen van een andere
tijd van handelen geeft daar op het eerste gezicht eveneens aanleiding toe: ‘Die
beleeftheyt heb ick ghebruyckt, dat ick een ander tijdt hebbe ghenomen, op datmen
te minder beduydenisse op de teghenwoordighe levende en soude maken, ghelijck
ick oock niet ghedaan en hebbe.’2 Bredero doet het voorkomen dat hij alleen maar
het tijdstip heeft veranderd om te voorkomen dat men in het stuk toespelingen op
levende personen ging zoeken. Daarmee zou de tijd van handeling iets arbitrairs
krijgen, maar deze gedachte is misschien misleidend. Bredero zou hier bijvoorbeeld
ook kunnen bedoelen dat de thematiek (en dus niet zozeer de handeling) net zo goed
in een eigentijdse context had kunnen worden verbeeld. Dat er inderdaad enige
scherpe actuele kantjes zaten aan de materie die Bredero in zijn stuk behandelde, zal
nog aan de orde komen. Dat de Spaanschen Brabander ook in 1617 had kunnen
spelen, is echter niet waarschijnlijk. Je zou zelfs kunnen stellen dat Bredero juist dát
wilde aantonen.3
Er zit bij nader inzien een duidelijke strategie achter het oproepen van een
voormalig Amsterdam. Deze strategie vertoont zich niet aan de oppervlakte. Het is
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ringen die het stuk kenmerkt, subtiliteit en voorzichtigheid te betrachten.4 Nu moet
er meteen bij gezegd worden, dat Bredero het de latere generaties niet gemakkelijk
maakte. Met het verstrijken der jaren moest, doordat de actualiteit langzaam maar
zeker aan het gegeven ontviel, de stereotypie het wel gaan winnen van de subtitiliteit.

Bredero xenofoob?
Aan het begin van het spel ontmoet de Brabander Jerolimo in Amsterdam de
bedeljongen Robbeknol, en neemt hem als zijn knecht in dienst. Jerolimo voert op
het eerste gezicht een grote staat, maar Robbeknol komt er al snel achter dat zijn
baas zo arm is als een kerkrat. Met veel vertoon van hoofse manieren probeert
Jerolimo de bevolking van Amsterdam ervan te overtuigen dat ze met een grand
seigneur te maken hebben. Robbeknol doorzag hem spoedig, en dat geldt ook voor
de twee snollen An en Trijn, maar de diverse Amsterdamse burgers die wat verder
van de zelfkant afstaan, laten zich gemakkelijk door Jerolimo's vertoon om de tuin
leiden. Aan het slot van het spel blijkt Jerolimo van het vertrouwen dat hem
geschonken werd, danig misbruik gemaakt te hebben door van diverse
Amsterdammers zonder contante betaling goederen en diensten betrokken te hebben.
Wanneer de talrijke schuldeisers uiteindelijk om hun geld komen, heeft Jerolimo de
stad reeds voorgoed verlaten. De Brabander trekt zo straffeloos een spoor van
ontreddering door Amsterdam.
Om begrijpelijke redenen is bij de interpretatie van het spel de aandacht vooral
uitgegaan naar de hoofdpersoon, de Brabantse gelukzoeker Jerolimo. Ik noem hem
nu wat neutraal gelukzoeker, maar hij zou met even veel recht pocher, oplichter,
bedelaar, zwerver, bankroetier, fantast of kromprater mogen heten. In vele
interpretaties zijn deze negatieve kwalificaties van Jerolimo verbonden met een wat
algemenere visie op het vraagstuk van de Zuidnederlandse immigratie in Amsterdam.
De klachten die diverse Amsterdamse personages laten horen over van elders komende
leeglopers die de inheemse mores bederven, zouden aldus als de visie van Bredero
op de toevloed van vreemdelingen opgevat moeten worden. In dat licht bezien hoort,
volgens diverse onderzoekers, de handeling van het stuk eerder thuis in 1617 dan
omstreeks veertig jaar in het verleden.5 Jerolimo zou dan als zinnebeeld fungeren
voor de Zuidnederlanders die vooral sinds de val van Antwerpen (1585) in groten
getale in Amsterdam waren neergestreken. Jerolimo was hovaardig in zijn
denkbeelden, pompeus in zijn verschijning, en bedrieglijk in zijn handelen, en dat
zou meer in het algemeen van vele Brabantse en Vlaamse immigranten gezegd kunnen
worden.6
Het is onmiskenbaar dat in het stuk bij voortduring aan een tegenstelling
Holland-Brabant gerefereerd wordt. Jerolimo laat geen gelegenheid onbenut om de
Hollanders op hun gebrek aan beschaving, hun onderontwikkelde cultuur en hun
weinig beslepen verstandelijke vermogens te wijzen. Daartegenover levert zijn
Hollandse knecht Robbeknol voortdurend commentaar op de grootspraak en
onwaarachtigheid van Jerolimo. Daarbij komt dat in de talrijke tonelen waarin
Amsterdamse personages optreden er veel wordt gesproken over wantoestanden die
in de stad heersen. Deze misstanden worden dan bij herhaling toegeschreven aan
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aannemelijk maken dat Bredero met zijn Spaanschen Brabander een fel
anti-immigratie standpunt wilde uitdragen.
Zo eenvoudig ligt het niet. Wanneer we de diverse passages nagaan waarin
vreemdelingen op de hak worden genomen, dan zijn daar inderdaad ernstige en
xenofobisch getinte beschuldigingen te beluisteren.7 Over het algemeen wordt de
vreemdelingen verweten dat ze allerlei kwade gebruiken, bedriegerij en misdaad in
Amsterdam hebben gei’ntroduceerd. Maar wat zijn deze beschuldigingen waard,
vooral als degenen die ze uitspreken bij nader inzien zelf een door ondeugden en
zelfs criminaliteit gekenmerkte levensloop blijken te hebben? Elders8 heb ik in dit
verband gewezen op de zogenaamde patriottenscène halverwege het spel (vs. 1006ff),
waar de Amsterdammer Jan het aan de stok krijgt met zijn twee van elders afkomstige
kompanen Harmen en Andries. Jan beklaagt zich over de teloorgang van de
spreekwoordelijke oude Hollandse eenvoud en betrouwbaarheid (vs. 1022ff), onder
invloed van de handel met lieden van buiten Holland. Even later onthullen zijn
gesprekspartners dat Jan zelf toch ook allerminst kan bogen op een vrome
levenswandel. De feiten die ter sprake komen wijzen op rokkenjagerij, dronkenschap
en het doen verdwijnen van een kind van zijn zuster die non was. Jan staat nu te kijk
als een wat schijnheilige Amsterdammer.
Hypocrisie is herkenbaar bij vele oude Amsterdammers. Ze geven af op anderen,
en dan met name vreemdelingen, met het aanhalen van mooie ethische argumenten,
maar ze blijken zelf geen haar beter te zijn. Dit geldt voor Jan, voor de woekeraar
Gierighe Geraart, voor de koppelaarster Byatris, de hondslager Floris, voor de snollen
An en Trijn, en voor de spinsters Trijn Snaps, Els Kals en Iut Ians. Zeer hardnekkig
verwijten ze anderen ondeugden die tot hun eigen meest in het oog springende
eigenschappen behoren.
We hoeven er niet aan te twijfelen dat dit bewust aangebrachte wendingen zijn.
Schijnheiligheid was een voornaam thema bij Bredero. Hij werkte in de jaren rond
1617 met P.C. Hooft aan een vertaling/bewerking van Aretino's Ipocrito, die overigens
pas in 1624 postuum onder de titel ‘Schyn-heyligh’ zou verschijnen.9 Bovendien
snijdt de voorrede van de Spaanschen Brabander uitgebreid het thema aan van het
voorbijzien aan eigen gebreken maar wel klaar staan om anderen te kapittelen.10 In
dit licht is het niet erg aannemelijk dat Bredero de Amsterdamse personages die zo
stellig zijn in hun afkeer van vreemdelingen, tot spreekbuis van eigen denkbeelden
heeft willen maken. Het is waarschijnlijker dat hij dergelijk chauvinisme en
ongefundeerde vreemdelingenhaat juist als belachelijk voorstelt.
Hoe zouden we bovendien de veronderstelde afkeer van vreemdelingen moeten
rijmen met het feit dat Bredero onder de Zuidnederlandse immigranten in Amsterdam
vele vriendschappelijke contacten heeft gehad.11 Zijn leermeester in de schilderkunst
was de Antwerpenaar Francesco Badens. Hij leerde schermen van de eveneens uit
Antwerpen afkomstige Gérard Thibault. Hij wisselde lofdichten uit met Joost van
den Vondel, Jan Sieuwertsz. Kolm, Karel Quina en Abraham de Koningh, allen van
Zuidnederlandse afkomst. Hij was, zoals ook uit de ‘opdracht’ bij de Spaanschen
Brabander blijkt, een groot bewonderaar van de geboren Vlaming Daniël Heinsius.
En een dergelijke onvoorwaardelijke bewondering ging ook uit naar Karel van
Mander. Het is niet goed voorstelbaar dat hij hen als tweederangs burgers beschouwde
of hun bijdrage aan het maatschappelijke en culturele leven als verderfelijk opvatte.
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geeft. Het is al meermalen opgemerkt dat in Jerolimo's openingsmonoloog, waar hij
een lof op Antwerpen afsteekt, voor de goede luisteraar een echo waarneembaar is
van een passage uit P.C. Hoofts Theseus en Ariadne (in 1614 voor het eerst
uitgegeven).12 Jerolimo pocht op de Brabantse stad: ‘Ick gheloof nau dat de Son
beschaynt uwes ghelaijck,/ In abondancy van sleyck, in schoonheyt van landouwen’
(vs. 6-7), en zet daarmee de toon voor vele nog komende uitingen van zijn Brabantse
superioriteit tegenover de Hollanders. Hoofts toneelheld Theseus houdt daarentegen
een wijze uiteenzetting over het kwalijke van overdreven vaderlandsliefde, omdat
daarmee andere naties onrecht wordt gedaan, want: ‘Veel plaetsen die de plaets van
ons geboort verwinnen/ In vruchtbaerheit van slijck, in schoonheit van landouw’.13
Daarop volgt een pleidooi, waar het kosmopolitisme van Montaigne en Lipsius in
doorklinkt: ‘Daerom een oprecht man, bescheijden van verstant,/ Acht al de werelt
ruim sijn lustich vaderlant.’14 Nu zouden we de omkering van het argument door
Jerolimo kunnen opvatten als een ridiculisering van diens pocherij op eigen erf.15
Dat lijkt me inderdaad juist. Maar in het stuk vinden we meer uitingen van
chauvinisme. Jerolimo's gepoch kent een pendant in het schermen met eenvoud en
eerlijkheid door de Hollanders als tekenen van vooral hun morele superioriteit.
Bredero activeerde met zijn subtiele verwijzing naar Hooft een kosmopolitisch
ideeëngoed dat de goede luisteraar op de gedachte zou kunnen brengen elke uiting
van chauvinisme in het stuk te wantrouwen. Meer in het algemeen gaat er ook de
waarschuwing van uit met een niet al te generaliserende blik de gebeurtenissen in
het stuk te volgen. De verleiding is misschien groot in Jerolimo het toonbeeld van
een hovaardige en onbetrouwbare Brabander te zien. In de loop van het spel gaat het
portret van Jerolimo echter steeds meer nuances vertonen. Zijn gebreken vertellen
uiteindelijk meer over de mensen die hem omringen, dan over zijn eigen kwade
inborst.

Jerolimo, bedelaar en bankroetier
Er mankeert nogal wat aan Jerolimo. Toch valt het uiteindelijk moeilijk hem een
slecht persoon te noemen. Jerolimo mag hovaardig zijn, maar hij is toch vooral een
onovertroffen zwetser. Hij is een oplichter en bankroetier, maar hij is nog meer een
arme en hongerige sloeber. Voor degene die goed oplet, is zijn ware gedaante
gemakkelijk waarneembaar. Oplettende personages blijken echter zeldzaam te zijn
in het stuk. Uiteindelijk doorziet alleen zijn tijdelijke knecht Robbeknol volkomen
de armzalige materiële toestand van Jerolimo. Op een goed ogenblik wil Robbeknol
zekerheid over Jerolimo's berooide staat, en dan doorzoekt hij in afwezigheid van
zijn meester diens geldbuidel: ‘Dits niet, niet, niet, niet, niet, niet, niet, nichil is hier
meest,/ Het schijnt datter geen gelt in lang in is gheweest./ Och dits een armen droes!
Voorwaar hy is rechtvaerdich,/ Om zijn armoede, mijn meedooghentheyt wel
waerdich’ (vs. 982-5).
De ene bedelaar herkent de andere. De jonge Robbeknol verkeert in even behoeftige
omstandigheden als Jerolimo. Meermalen verschaft Robbeknol ons inzicht in de
moeite die hij heeft om aan eten te komen. Zolang hij een doek om een hoofdwond
gewikkeld had, gaven de mensen hem uit medelijden. Maar nu hij gezond is, wordt
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hij zich doof houdt voor het advies van de spinsters Els en Trijn werk te
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gaan zoeken nu Jerolimo er definitief vandoor is gegaan (vs. 1887ff). Het
karakteriseert Robbeknol als een ledigganger, maar de trekken die Bredero verder
aan de jonge zwerver meegeeft, maken hem niet zo onsympathiek als zijn soort
doorgaans pleegt te worden afgeschilderd. Robbeknol zoekt zoveel mogelijk naar
eerlijke middelen om aan eten te komen, hij wil niet stelen (‘al ist een aardighe kunst’)
uit angst om aan de galg te komen (vs.54). In een monoloog in het derde bedrijf
klaagt hij omstandig zijn nood: ‘Niemant weet vande noot, dan diese treurich proeft./
Wat raat gaat mijn doch an? och ick kan niet versinnen/ Waar mede dat ick best de
schaam'le kost mach winnen’ (vs. 1233-5). Uiteindelijk besluit hij door uit de bijbel
voor te lezen te proberen enige aalmoezen te verwerven.
Robbeknol is evenmin als Jerolimo een geboren Amsterdammer. Zijn vader was
een molenaar uit Bolsward, en zijn moeder kwam uit Alkmaar; Robbeknol zelf zou
oorspronkelijk uit Embden afkomstig zijn.16 Nadat zijn vader door fraude bij de
aflevering van meel verbannen werd en vervolgens stierf als soldaat in het Spaanse
leger, belandde Robbeknol met zijn moeder in Amsterdam (vs.70ff). Daar begon een
moeilijk en wisselvallig leven aan de nachtzijde van het bestaan. Een leven vol harde
confrontaties en teleurstellingen. De ontdekking dat zijn nieuwe baas bij nader inzien
niet meer dan een bedelaar is, betekent een nieuwe deceptie voor Robbeknol. Maar
het gegeven vervult hem ook met deernis: ‘Hy heeft noch gelt noch panckt [bezit]
en niemant sal hem gheven’ (vs. 1239). Het is niet alleen een uiting van compassie,
het raakt ook de kern van het bedelaarsbestaan en kondigt de ontknoping als het ware
al aan. De hongerige die in het nauw zit, zal wat moeten bedenken en dat kan niets
anders dan iets listigs zijn. ‘Armoe soeckt list,’ zo wil het gezegde. De slagvaardigheid
die Jerolimo uiteindelijk vertoont in het oplichten van zijn Amsterdamse crediteuren,
spreekt in het genre van het bedelaarsbedrog tot de verbeelding. Ondanks zijn
armzalige toestand slaagt hij erin zeer kredietwaardig over te komen. Op goed
vertrouwen, zo verzekeren diverse schuldeisers naderhand, werd Jerolimo van alles
aan dure goederen ter hand gesteld.
Jerolimo en Robbeknol zijn armzalige bedelaars of leeglopers, maar in hun soort
zijn ze de kwaadsten niet. Ze bezondigen zich niet aan zuipen, vechten, dobbelen,
roven en moorden; ze zoeken slechts allerlei middelen om aan de kost te komen. De
bedelaar is daartoe vooral aangewezen op bedrog.17 Jerolimo heeft daarin een hoge
graad van kundigheid bereikt, Robbeknol leert nog steeds bij.18 Het is wel opgemerkt
dat Bredero in vergelijking met de overeenkomstige personages in de bron, de
picareske roman Lazarillo de Tormes, de trekken van Robbeknol en Jerolimo iets
verzacht heeft, en zo de twee bedelaars iets sympathieker heeft willen voorstellen.19
De vraag is wat Bredero daarmee beoogde. Waarschijnlijk niet dat de twee leeglopers
als helden uit het spel tevoorschijn zouden komen. Ik vermoed dat Bredero zo de
aandacht meer wilde richten op de Amsterdamse entourage waarin zij verkeren en
daarmee op de manier waarop de inheemsen met lieden van dit slag omgaan. Deze
omgang kenmerkt zich niet alleen door hypocrisie, maar ook door machteloosheid
en domheid. Het Amsterdam dat Bredero in de Spaanschen Brabander schildert, is
nadrukkelijk een achterlijk Amsterdam.

Historische distantie
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de opstand tegen de Spanjaarden. Onderzoekers hebben regelmatig geprobeerd op
grond van de diverse historische referenties in het stuk, tot een precieze datering van
het moment van handeling te komen. Bredero geeft in zijn inhoudsbeschrijving die
uit 1617 of 1618 zal dateren, als tijdsbepaling ‘de Sterfte over meer dan veertich
Jaren’. Het meest concreet zou daar uit afgeleid kunnen worden dat het spel vóór
1579 gesitueerd is. Aangezien Amsterdam nog katholiek is, wat onder andere valt
af te leiden uit het nog bestaan van de kloosters, moet de handeling zich zeker vóór
de Alteratie (1578) hebben voltrokken. Ook moge duidelijk zijn dat het stuk geplaatst
moet worden ná het begin van de Opstand, omstreeks het midden van de jaren zestig,
en omdat er een aantal keren aan Alva gerefereerd wordt, kan dat worden gepreciseerd
tot ná 1566.
Binnen deze begrenzingen (1566-1578) is regelmatig geprobeerd het tijdstip van
handeling, door het duiden van diverse historische referenties, verder in te sluiten.
Veel van die referenties lijken in de richting te wijzen van de twee à drie jaar voor
de Alteratie. Stutterheim kiest met enige twijfels voor 1576,20 Rooker meent dat het
stuk zelfs met vrij veel zekerheid tussen Satisfactie (8 februari 1578) en Alteratie
(26 mei 1578) gesitueerd kan worden.21 Het doorslaggevende argument voor die
laatste stelling zou zijn dat er pas vanaf de Satisfactie weer (vreemdelingen)verkeer
tussen Amsterdam en het reeds langere tijd aan de zijde van Oranje staande
omringende Holland mogelijk is. Problemen als veroorzaakt door een landloper als
Jerolimo zijn in deze redenering op een eerder tijdstip niet goed voorstelbaar. Ik
betwijfel echter of dat zo'n goed argument is; het wordt in ieder geval niet door enig
historisch document aannemelijk gemaakt. Waar de Alteratie een duidelijk caesuur
markeert in de geschiedenis van Amsterdam, daar is het kenmerkende van de
Satisfactie juist dat het oude (het katholicisme) gewaarborgd en het nieuwe (het
protestantisme) getolereerd werd. Al met al was de periode tussen Satisfactie en
Alteratie een korte en niet zo karakteristieke overgangstijd. Bovendien duidt Bredero
de tijd van handeling nadrukkelijk aan als de ‘Sterfte’ waarmee een pestepidemie
bedoeld wordt. Dat er de maanden voor de Alteratie een zware of zelfs lichtere
epidemie in Amsterdam gewoed moet hebben, die als kenmerkend voor die tijd kan
gelden, is niet aannemelijk. Lange tijd is gedacht dat Bredero met de ‘Sterfte’ doelde
op de zware pestperiode rond 1558, wat uiteraard niet overeenkomt met de vele
gegevens die naar de ‘binnenlandse twisten’ verwijzen. Maar er is in de tussenliggende
tijd nog een tweetal jaren met een grote sterfte door epidemieën, en wel de
opeenvolgende jaren 1573 en 1574, waarvan het laatste waarschijnlijk het hoogste
aantal sterfgevallen te zien heeft gegeven.22 Of dit een sluitend aanknopingspunt
biedt, blijft vooralsnog de vraag, maar het is een historisch feit om rekening mee te
houden.
Er is echter weer een gegeven dat daarmee op gespannen voet staat; in vs. 1888
wordt gerefereerd aan een recente doorbraak van de St. Anthonisdijk bij Diemerdam,
een gebeurtenis die op 1570 gesteld zou moeten worden.23 Zo zijn er wel meer
historische referenties die alle een andere kant op wijzen.24 Dat geldt zeker voor de
diverse, meest niet zo belangrijke, details die verwijzen naar zaken die alleen na, en
soms ver na, de Alteratie voorstelbaar zijn, zoals bijvoorbeeld het bestaan van
Arminianen (vs. 1315) of van de Guyneesche Compagnie (vs.275).25 Het ziet er naar
uit dat, gegeven het grote aantal anachronismen, elke poging tot een precieze datering
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altijd op meer of minder krachtige tegenvoorbeelden zal blijven stuiten. Misschien
moet het begrip ‘datering’ in dit geval wat worden versoepeld tot ‘het stuk zal onge-
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veer in die periode gedacht zijn’. Een periode die zich vervolgens wat nauwkeuriger
laat omschrijven als de tijd waarin Amsterdam temidden van het opstandige Holland
nog aan Spaanse en katholieke zijde staat, waarbij de meeste gegevens vooral naar
de periode tussen 1573 en de Alteratie wijzen. Elke verdere precisering roept
problemen op.

Het perspectief van verandering
Het is interessanter om na te gaan wat Bredero met deze historisering beoogde. Het
is daarvoor in de eerste plaats noodzakelijk om de verschillen tussen het Amsterdam
van omstreeks 1575 en het Amsterdam van 1617 wat nader te analyseren. Behalve
dat de stad was overgegaan naar het kamp van Oranje en het oude geloof had
afgezworen, had zich in de tussenliggende vier decennia een waar Wirtschaftswunder
voltrokken. Van een typische Hollandse handelsstad was Amsterdam uitgegroeid tot
een machtige metropool die zich er met beleid en met succes op toelegde zoveel
mogelijk goederenstromen in de wereld te beheersen. De toevloed van
Zuidnederlandse kooplieden, en niet te vergeten Zuidnederlands kapitaal, na de val
van Antwerpen is in deze snelle en immense machtsontplooiing een belangrijke
factor geweest. In de stad ontstond een voor die tijd zeer moderne kapitalistische
infrastructuur met een bank-, beurs- en verzekeringswezen, waardoor men er in
slaagde de afstemming van de noodzakelijke voorzichtigheid op het nemen van risico
bij de overzeese handel, ten gunste van de handel te laten uitvallen.26 Ongeveer
gelijktijdig met de hervorming van de economische instituties, onderging ook de
sociale structuur een ingrijpende herordening. Een ontwikkeling die misschien het
eenvoudigst omschreven kan worden als rationalisatie, met een vooropstellen van
het ‘welbegrepen eigenbelang’. Dit is dan het eigenbelang van de handeldrijvende
elite, waar overigens eveneens de middengroepen van konden profiteren, en
uiteindelijk ook de lagere bevolkingsgroepen. Er werd een door het stadsbestuur
gecontroleerd stelsel van sociale voorzieningen in het leven geroepen en het strafrecht
werd ingrijpend hervormd. Op het moedwillig in stand houden van allerlei
maatschappelijk onrecht of ongemak kwamen strafbepalingen te staan. Desalniettemin
zal het leven in deze stad niet voor iedereen in alle opzichten paradijselijk zijn
geweest; de snelle veranderingen brachten nu eenmaal korter of langer durende
fricties, armoede en misdaad met zich mee. Dat waren overigens verschijnselen die
in de Westeuropese urbanisatie van de zestiende eeuw gemeengoed waren. In dat
licht bezien, stak de toestand in Amsterdam gunstig af bij andere metropolen.
Verwondering en trots overheersen in de eigentijdse visies op de recente
ontwikkeling van Amsterdam en het gewest Holland. Niet alleen de handel en het
stedelijk leven, maar ook de cultuur en de wetenschap bloeiden. Johannes Pontanus
gaf in 1611 een stem aan deze tevredenheid in zijn Rerum et urbis Amstelodamensium
historiae, waarvan in 1614 een vertaling verscheen onder de titel Historische
beschrijvinghe der seer wijt beroemde coop-stadt Amsterdam. Pontanus stelde in
zijn voorrede vast dat de ontwikkeling van Amsterdam drie fasen kende: de eerste
voltrok zich onder de heren van Aemstel en de graven van Holland, de tweede onder
de Bourgondiërs en hun erfopvolgers. De derde fase was pas sinds kort aangebroken:
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‘Ende niet lange daer na in dese onse eeuwe, welcke niet meer als ontrent den tijt
van vierendertich jaeren begrijpt, zijn soo vele wercken ende daden t'huys ende
buyten wtgherecht, dat indien yemant de gheschiedenissen ende grootheydt der stadt
dae-
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rentusschen opgewassen, met de jaren wilde verghelijcken, soude wel hondert jaeren
meer rekenen. Want beneffens dat binnen soo corten tijt de palen der stadt meermaels
wtgheleydt zijn, groote ende schoone gestichten gesteld, de Kercke ende Politie
[stadsbestuur] verbetert, de Gasthuysen vermaeckt, ende nieuwe Wetten ende
Magistraten als sekere aediles ofte opsienders der seden ende gemeyne discipline
geordineert, ende ten lesten de Cloosters tot een ander ende bequamer gebruyc
verkeert [...].’27 Pontanus legt dus een scherpe caesuur omstreeks 1580, en dat roept
onwillekeurig associaties op met Bredero's tijdsbepaling in de Spaanschen Brabander,
die terug verwijst naar het oude Amsterdam van over ‘veertich Jaren’. Het is alleen
al om deze reden interessant om na te gaan op welke wijze Pontanus zijn visie op de
recente geschiedenis van Amsterdam uitwerkt. Dit blijkt een aantal zeer belangrijke
gezichtspunten op te leveren voor de interpretatie van Bredero's spel.
Het was ooit al eens vastgesteld dat Bredero voor de figuur van Gierighe Geraart
bij Pontanus te rade was gegaan.28 De schildering van de immense gierigheid van de
huisbaas en diens vrouw heeft veel trekken gemeen met het portret dat Pontanus
geeft van ene Willem Barentsz. en Margriete Claes Cors. Geraart liet evenals Willem
zijn vrouw betalen voor administratieve diensten. De vrouw op haar beurt ontziet
zich in beide teksten niet de vis die ze voor eigen gebruik in huis heeft gehaald met
goede winst aan de buren door te verkopen en zelf een visloze maaltijd te hebben.
Pontanus trekt de vergelijking met de vrek Euclio uit Plautus' Aulularia die met
leedwezen zijn urine verloren ziet gaan, bij Bredero verzamelt Geraart de snottebellen
van anderen in de hoop ze ooit te gelde te kunnen maken, enz.29
Interessanter voor het begrip van de Spaanschen Brabander is de visie die Pontanus
uiteenzet op het ingrijpende hervormingsproces dat zich in korte tijd heeft voltrokken.
Zo houdt Pontanus een uitgebreide beschouwing over de pest, naar aanleiding van
de inrichting van het pesthuis als afgescheiden onderdeel van het nieuwe Amsterdamse
gasthuis, dat vlak na de Alteratie werd gevestigd in een voormalig klooster.30 Hij
bestrijdt daar het idee dat de pest iemand onmiddellijk door God wordt toegezonden.
Dit was een wijdverbreid volksgeloof - dat overigens nog lang stand zou houden31 -,
waar Pontanus zijn opvattingen over de noodzaak van het onderkennen van besmetting
tegenoverstelde. Hoewel een christen gehouden was tot naastenliefde en een pestlijder
dus bijstand diende te verlenen, kon hij door voorzichtigheid en hygiënische
maatregelen, het gevaar van besmetting terugdringen. Om zijn betoog kracht bij te
zetten wijst hij op het gevaarlijke gebruik onder de Turken, ingegeven door het idee
dat de pest nu eenmaal de gave Gods was, om zich met de kleren van een pas
overleden pestlijder het gezicht te wrijven: ‘Also crijcht de besmettinghe een open
bane, ende heele huysghesinnen sterven teenemael wt.’32
De uiteenzetting van Pontanus vindt een macabare antipode in het optreden en
redeneren van de hondslager Floris Harmensz. in de Spaanschen Brabander. Hij
gaat een draagbaar brengen naar het huis van iemand die aan de pest (‘de gave Gods’,
vs.315) is overleden. Jan Knol vraagt of hij dat huis wel binnen durft te gaan: ‘Wel
souw icker niet in-gaan durven? dat is oock wat; wel dat komt schoon./ Ick gae 's
nachts wel met de Graefmaker in een kuyl van twintich doon./ Ick deynck stae ick
mee in't rolletje/ Soo sal't oock kosten mijn bolletje.’ (vs.316-9). Floris gelooft niet
dat je de pest op enige manier kunt ontlopen, al zou je naar Texel vluchten (vs.320ff).
Het is in vergelijking met Pontanus een bijgelovig fatalistische en tevens
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zeer onvoorzichtige kijk op de pest, die Floris tot een groot gevaar voor zijn omgeving
maakt.
Met deze scène is de toon gezet voor een reeks manifestaties van weinig
verheffende of doordachte opvattingen en gebruiken onder de Amsterdammers. Die
bedenkelijke Amsterdamse mores treden het meest onverbiddelijk aan het licht in
de omgang met bedelaars en uitschot. Maar ook in de terloopse detaillering worden
personages als ongeletterd en bijgelovig en in die combinatie bovendien als
berekenend en leugenachtig afgeschilderd. Dit spreekt bijvoorbeeld uit de snollenscène
waar Trijn Jans met een bewijsje van de lommerd tevoorschijn komt, maar dit niet
kan lezen. Bleecke An kan evenmin wijs uit het briefje, maar doet of ze precies weet
wat er staat en stelt het voor alsof het duivelskarakters zijn, daarmee haar onvermogen
verbloemend (vs.581-585).
Het is een tijd die vraagt om een hervorming. De spinstersscène in het derde bedrijf
draagt zulks bijna woordelijk uit. Robbeknol vindt bij de spinsters Els Kals, Trijn
Snaps en Jut Jans een gewillig gehoor voor het lezen uit de bijbel. Trijn geeft een
levendige beschrijving van het welbehagen dat ze van het voorlezen ondervindt:
‘Jesus, Marye, maar kyeren, God segen ons, is dat Gods woort?/ Ja wel Heer; ick
wort schier aars, ick hebt mijn leven niet e hoort,’ (vs.1350-1). Robbeknol is zijn
aalmoes dus meer dan waard, waar Trijn meteen aan toevoegt: ‘Ick ken niet een A
voor een B, mijn ouwers lietent my noyt lieren,/ Hoe moy leest die knecht! hoe
keunent de menschen versieren [bedenken]?’ (vs.1352-3). Om daar vervolgens een
innige wens aan te verbinden: ‘Ick ben me Rooms-Katelijck, en ick gae wel in de
preecken,/ Maar wat ist? hier e seyt, ick macher mijn hooft niet mee breken,/ Of daar
een Paap staat en praat int Latijn, en haaltet wel so van,/ Ick laat mijn noch staan;
maar dat hyer selver in verwart,/ Men hoort ons slecht en recht en eenvoudich te
leeren [...].’ (vs.1356-60).

Het bedelaarsvraagstuk
‘Het volck is hier goedt gheefs, 'tblijckt an haar karitaten’ (vs.1181), zo stelt de
Amsterdammer Jan Knol met enig ongemak vast. Hij is een litanie aan het afsteken
over de grote hoeveelheden vreemde bedelaars die zich in de stad ophouden. Juist
de buitenlanders verzieken in zijn ogen het klimaat van liefdadigheid waarin de
oprechte armen hun rechtmatige aalmoezen kunnen ontvangen. Ze maken zich in
zijn ogen schuldig aan ernstige leegloperij, ze dobbelen, zuipen, stelen en moorden,
en als ze eens gepakt worden dan komen ze op voorspraak van een of ander viswijf
of door steekpenningen weer vrij (vgl. vs.1182-95). Jan geeft hiermee een aardige
analyse van een vraagstuk dat in de laatste decennia van de zestiende eeuw bestuurders
en de spraakmakende gemeente in toenemende mate zou gaan bezighouden. Bekend
zijn Coornherts Boeventucht (1587) en het rapport uit 1577 over de armenzorg van
het Leidse stadsbestuur dat met medewerking van Jan van Hout was opgesteld.33 In
beide gevallen werd beoogd het probleem van de vagebonden en bedelaars bij de
wortel aan te pakken. Maar zover is het in het Amsterdam van de Spaanschen
Brabander nog niet.
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Jan vertolkt de grote machteloosheid die er in de stad heerst om de bedelarij de
baas te worden; de bevolking is zelf onderdeel van het probleem door goedgeefsheid
en door het steeds weer voor de schelmen op te nemen, terwijl de magistraat kennelijk
corrupt is. De goedgeefsheid was door Coornhert aan het slot van de Boe-
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ventucht met scherpe woorden34 als een voorname oorzaak van het bedelaarsvraagstuk
aangewezen: ‘Mildelijcker voedtmen den ledighen stercken/ dan menze wijslijck
dwingt tot land-nutte wercken/ zo maackt zotte mildheyd de landen vol gheboeft/
dat den vromen met dieft, roof, en moord bedroeft.’35 Door milde gaven van de
goedgeefse bevolking wordt de bedelaar in zijn ledigheid bevestigd, en daar komen
problemen van. Hoe dat in de praktijk werkt, wordt in de Spaanschen Brabander bij
herhaling duidelijk gemaakt. Niet alleen door het optreden van Jerolimo en Robbeknol
maar inderdaad ook door de averechtse liefdadigheid van de bevolking.36
De mildheid is de ene oorzaak van de toevloed van bedelaars en schavuiten, de
andere is de dubbele moraal onder de Amsterdammers. Als Jan is uitgeraasd over
de kwalijke praktijken van de vreemdelingen, brengt Andries het gesprek fijntjes op
de vele drinkebroers, waartoe zoals we dan inmiddels weten ook Jan behoort, die
profiteren van de omvangrijke aanvoer van smokkelbier (vs.1202ff), en evenzo de
kooplieden die erin slagen groot voordeel te behalen door de accijns te ontduiken.
Op deze manier blijven de boeven vrij spel houden.
Daar komt bij dat elk optreden van het gezag kan rekenen op protesten van het
volk.37 In de Spaanschen Brabander wordt tegen het einde, wanneer Jerolimo de stad
al verlaten heeft, Robbeknol door de schout aangehouden als medeplichtige aan de
oplichterij van zijn meester. Robbeknol weet duidelijk te maken dat er niets meer te
halen is, maar dat hij met de Brabander te maken heeft gehad kan hij niet ontkennen.
Vervolgens mengt spinster Els Kals zich in de discussie: ‘Mijn Heeren met verlof,
de jongen is onschuldich,/ Och hy is simpel, slecht, onnoosel en eenvuldich’
(vs.2144-5). Wat er van zij, het is in ieder geval een zeer eenzijdig portret van
Robbeknol. De schout houdt de spinsters dan ook voor: ‘Maar vroutjes weetjet wel?
daar zijn veel loose guyten,/ Die anders zijn in 't hert als sy schijnen van buyten,/
Het is een argen schalck, vol slimme pottery, (vs.2156-8). Deze taxatie is dichter bij
de waarheid dan die van Els Kals, maar dit uitgesproken hebbende, schenkt de schout
Robbeknol vervolgens wél de vrijheid. De schout is dan ook meer geïnteresseerd in
wie hem voor zijn diensten gaat betalen, dan in de achtergronden van een bedelaar
als Robbeknol.
Met een dergelijk aanpak zal het bedelaarsvraagstuk in volle hevigheid blijven
voortbestaan. Er werd voor de Alteratie zeker wel nagedacht over maatregelen om
uitwassen te bestrijden. Bekend is de keur van Karel V uit 1531, waar ook in de
Spaanschen Brabander tweemaal aan wordt gerefereerd (vs.360 en 2227). Daarin
waren reeksen maatregelen afgekondigd die vooral berustten op het zeer streng
straffen van lediggangers. Coornhert is in zijn Boeventucht zeer kritisch over deze
‘onrechte remedie’: ‘Nu heeftmen gesien dat over thien off twintich jaren tienmaelen
meer geboefts werde gebannen, gegeesselt, gebranttekent, van ooren berooft, an
galgen verworcht, int vuyr verbrandt ende op raderen gestelt, dan voor den tijd dat
des Keysers placcaten jegens den vaghebonden in groter menichten waren verkondicht
[etc.].’38 Coornhert stelt vast dat vele boeven niet meer bang zijn voor met name de
doodstraf, en bovendien om allerlei redenen niet zoveel kans lopen om gepakt te
worden. De lediganger volhardt dus gemakkelijk in zijn schadelijk gedrag. Daarom
is voorkomen beter dan bestraffen. De eerste stap die gezet moet worden is het in de
Idem smoren van allerlei vormen van ledigheid. Dit hield vooral in dat de zogenaamde
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‘sterke bedelaars’, dat wil zeggen degenen die wel zouden kunnen werken maar het
uit luiheid niet doen, van bedelpraktijken en wat dies meer zij worden afgehouden.
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Tegen het einde van de zestiende eeuw worden in Holland en met name in Amsterdam
in korte tijd een aantal krachtige maatregelen genomen. Ze kenden een tweeledige
doelstelling: enerzijds de sterke bedelaars met hun kwalijke en bedrieglijke praktijken
van de straat halen, anderzijds dergelijke lediggangers met tuchtmaatregelen
verbeteren. Beide strategieën moesten uiteindelijk leiden tot een grotere veiligheid
voor de stedelijke bevolking. Het jaar 1595 is cruciaal, door het voornemen om tot
de inrichting van een aantal tuchthuizen te komen, of zoals Poutanus het omschrijft:
‘De menichte van Landtloopers ende bedelaers inde landen van Hollant ende
Westvrieslant so ten platten lande ende in de Steden, heeft occasie ghegeven van
beyde de Tuchthuysen soo wel van mannen als vrouwen op te richten. Want als dese
haer veynsden te zijn dat zy niet en waren, ende onder het decxsel van de bedelrije
de ghelegentheden van tijt ende plaetse verspiedende hare dieverijen ende rooverijen
by dage ende by nachte pleechden: Soo hebben de E. Heeren Staten van Hollant ende
Westvrieslant dies aengaende doen publiceren seker placcaet vanden 16 December
1595.’39
Op 3 februari 1596 wordt in Amsterdam het mannentuchthuis of het ‘rasphuis’ in
gebruik genomen, en nog datzelfde jaar zal er een ‘spinhuis’ voor vrouwen worden
ingericht.40 Met een aantal aanvullende maatregelen als registratie en snelle uitzetting
van vreemdelingen die geen duidelijke reden hadden om in Amsterdam te verblijven,
maar ook het verbieden van het geven van aalmoezen door particulieren, werd de
greep op de bedelaars nog eens verstevigd. Verder werden degenen die tot arbeid in
staat werden geacht te werk gesteld. De bedeling kwam in handen van instellingen
waar het stadsbestuur uiteindelijk de supervisie over voerde.41 Als we op de diverse
contemporaine berichten mogen afgaan, dan waren deze nieuwe maatregelen in hoge
mate effectief. Amsterdam stond al spoedig in binnen- en buitenland bekend als een
redelijk veilige stad.42
Met het oog op de doeltreffende aanpak van het bedelaarsvraagstuk in Amsterdam
sinds de Alteratie, doet de gang van zaken in de Spaanschen Brabander overduidelijk
ouderwets en achterlijk aan. Niet dat met de instelling van de tuchthuizen alle
problemen waren opgelost. Een ordonnantie uit 1613 vaardigt nog een aantal
maatregelen uit die het voor bedelaars eens te meer onaantrekkelijk moeten maken
zich in Amsterdam op te houden. Deze ordonnantie is voor het begrip van de
Spaanschen Brabander van bijzonder belang. Een extract ervan wordt door Pontanus
met grote tevredenheid (‘een schoone ordonnatie’) in zijn geschiedwerk afgedrukt.43
De tekst blijkt woordelijk enige aanduidingen en passages te bevatten die ook
voorkomen in de keur die in de Spaanschen Brabander op de Dam wordt
voorgelezen.44 Het betreft een streng bedelverbod voor iedereen, dat inderdaad een
belangrijk deel van de oplossing van het leeglopersvraagstuk zou zijn. In de
Spaanschen Brabander wordt tevens een registratie aangekondigd, en dat zal eveneens
een cruciaal onderdeel van het beleid worden. Maar allerlei finesses die in de
ordonnantie van 1613 zitten, ontbreken in de uitgesproken tekst bij Bredero.
Bovendien zit er een kenmerkend verschil tussen beide teksten. In de Spaanschen
Brabander wordt als sanctie op overtreding van het bedelverbod een nog wat
ouderwetse pre-Coornhertiaanse maatregel in het vooruitzicht gesteld: ‘op peene van
openbaarlick geschavotteert ende strenghelick ghegheesselt te werden’, in de

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 2

ordonnantie klinkt de straf al veel moderner: ‘op pene van in publijcke wercken oft
andersins naer discretie van den Heeren van den gherichte ghestraft te werden’.45
Het is nu de vraag wat Bredero met het laten uitspreken van een anti-bedelkeur
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beoogde. Het heeft er de schijn van dat hij ook hier de noodzaak van hervorming in
het oude Amsterdam nog eens heeft willen benadrukken. Er is een gegeven dat
daarvoor een belangrijk argument lijkt te leveren. Al veel is er geschreven over de
ondertekening van de keur in de Spaanschen Brabander met de naam ‘Brederood’,
waarbij dan wel een datum 18 maart, maar geen jaartal wordt gegeven. Over de
achtergrond van deze naamgeving is in twee richtingen gespeculeerd zonder dat dit
tot duidelijke conclusies heeft geleid. Een wat romantische interpretatie heeft er een
verwijzing naar de auteur van het toneelstuk in willen zien. Een andere mogelijkheid
is dat Bredero hier heeft willen verwijzen naar de ‘grote geus’ Hendrik van Brederode.
Stutterheim overweegt beide mogelijkheden en opteert voor de laatste, maar met
vaststelling dat het wederom een anachronisme is (Brederode overleed reeds in 1568),
en dat de datum 18 maart in dit geval geen concrete betekenis heeft.46
Toch is hier wel iets meer over te zeggen, waardoor de introductie van ‘Brederood’
in de tekst aan betekenis wint. Stutterheim vermeldt uiteraard dat Hendrik van
Brederode in 1567 enige tijd, van 27 februari tot 27 april, in Amsterdam heeft
doorgebracht, maar kan er geen concrete aanknopingspunten in vinden. De datum
‘18 meert’ kan echter mijns inziens tegen die achtergrond wel degelijk een specifieke
en historische betekenis hebben. Het is wederom bij Pontanus te lezen hoe er tijdens
het verblijf van de geuzenvoorman, door gereformeerde leidslieden bij het stadsbestuur
een request wordt ingediend dat er onder andere op aandringt Hendrik van Brederode
te benoemen tot ‘een ghenerael overste ende Capiteyn over voorschreven knechten,
om de voorschreven stede ende inwoonderen der selver te bewaren, tot voorderinge
ende profijt, vande Majesteyt rust ende voorspoet der Poorteren ende inwoonderen.’47
Dit request zou dateren van 17 maart en werd op 18 maart door de raad ingewilligd
op voorwaarde dat stadhouder Willem van Oranje er zijn goedkeuring aan zou
hechten.48 Tot dat moment mocht Brederode de titel van ‘Overkapitein’ voeren.49 De
goedkeuring van Oranje voor het akkoord tussen het stadsbestuur en de
gereformeerden volgde overigens spoedig, zij het juist niet op het punt van de nieuwe
functie van Brederode, daarover wilde Oranje met Brederode zelf van gedachten
wisselen. Het gunstige tij voor Brederode en de gereformeerden verliep overigens
spoedig daarna, wat de eerste tot een haastig vertrek uit Amsterdam bewoog. De stad
zou vanaf dat moment tot aan de Satisfactie van 1578 stevig in de greep van de
Spaansgezinden blijven.
De datum die Bredero in zijn Spaanschen Brabander koos, was dus niet zo vreemd,
en de proclamatie heeft in het licht van de latere hervormingen ook een specifieke
betekenis; Hendrik van Brederode kan als een heraut van de moderne tijd worden
gezien. Zijn kortstondig bewind was een aankondiging van een nieuw gerationaliseerd
strafrecht. Een aankondiging met nog enige primitieve trekken weliswaar, maar
desondanks gunstig afstekend bij de wanorde en willekeur die op dat ogenblik in
Amsterdam heerste en nog geruime tijd zou blijven heersen.
De consequentie was wel dat Bredero hiermee een anachronisme toeliet dat
toeschouwers opeens op de gedachte kon brengen dat het stuk in 1567 zou moeten
spelen, terwijl toch veel meer gegevens in de richting van circa 1575 wijzen. Ik meen
dat dit een reden te meer is ervan uit te gaan dat Bredero zijn stuk, met een ruim en
wat vlottend chronologisch besef, gedacht heeft in het ‘Spaansgezinde Amsterdam
ten tijde van de Opstand’.
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Jerolimo als alter Alva?
Bij de toneelliefliebbers die in 1617 en daaropvolgende jaren een voorstelling van
de Spaanschen Brabander bijwoonden en die enig besef van de recente geschiedenis
hadden, zal de gedachte aan Hendrik van Brederode onwillekeurig wel zijn
opgekomen. Een andere passage zal mogelijk ook een, ongetwijfeld met een glimlach
begroete, associatie met een historische figuur opgeroepen hebben. Het betreffen de
scènes met het afscheid van Jerolimo en daaropvolgende oploop van schuldeisers.
Wanneer we deze tonelen vergelijken met het gedeelte in de Lazarillo de Tormes
waarop ze gebaseerd zijn, dan doet zich meteen een in het oog lopend verschil voor:
waar in de roman slechts sprake is van twee schuldeisers, de verhuurder en de vrouw
die het bed geleverd heeft, daar vertoont de Spaanschen Brabander een uitgebreide
stoet van gedupeerden. De verhuurder en de vrouw herkennen we in Gierighe Geraart
en Byatris, maar Otje, die schilderijen op zicht gaf, Jasper die tapijten verhuurde,
Balich die tin leverde, en Joost die kostbaar tafelgerei aan Jerolimo ter hand stelde,
zijn een toevoeging van Bredero.
In vergelijking met de oorspronkelijke bron is de schade die door Jerolimo wordt
veroorzaakt bovendien veel groter. Dit leidt tot een tragikomische scène waarin
iedereen om zijn recht en zijn bezit komt, maar vooral met voldongen feiten en eigen
domheid wordt geconfronteerd. Jerolimo is er vandoor gegaan, terwijl hij nog kort
daarvoor de aandringende Gierighe Geraart en Byatris beloofd had ze binnen een
dag hun geld te geven: ‘Moyer al stillekens, sweyght, men sal ouwlien gheryven,/
Ick go node Burs, en loot mey duysent pont of-schryven./ Stuur u Moosen of knoop
[meid of knecht] morghen vruigh of t'achter noen.’ (vs.1864-1866), en dan zal men,
zo belooft Jerolimo, tot op de laatste cent worden betaald. Zodra de schuldeisers
tevreden gesteld vertrekken, onthult Jerolimo dat hij er nu ogenblikkelijk vandoor
gaat. Het is een verloop van de handeling dat voor een deel duidelijk op de prozabron
steunde, maar voor een ander deel naar ware gebeurtenissen uit het recente
Amsterdamse verleden lijkt te verwijzen.
Want Jerolimo's vertrek uit Amsterdam heeft veel weg van de manier waarop de
hertog van Alva eind oktober 1573 uit Amsterdam vertrok. Pontanus vertelt deze
geschiedenis omstandig. Hij herinnert eraan dat Alva juist bij Alkmaar een (naar
naderhand bleek, beslissende) nederlaag heeft geleden, en nu snel Amsterdam, waar
hij voor enige tijd domicilie had gekozen, wil verlaten. Maar door de wijze waarop
hij vertrekt zal hij grote schande over zich afroepen: ‘Want t'sdaechs te vooren eer
hy soude vertrecken hadde hy tweemael met het gheluydt der Trompetten doen omme
roepen, dat alle die yet van hem eyschten ende begeerden betaelt te zijn, datse hen
souden laeten vinden in zijn logement, het welc was ten huyse van Jan Persijns, om
aldaer haer ghelt te ontfanghen. Daer zijn terstondt seer veel lieden gecomen, d'een
eyschte hondert croonen, d'ander twee hondert, ende so voort d'een meer d'ander
min, d'een van verschoten ghelt ende d'ander van goet gecocht. Due d'Alva merckende
dat zy alle teghenwoordich waren bedenckt eenen loosen vondt, ende dachvaertse
te comen des anderen daechs ontrent ten acht uren, dan soude hy haer ghelt doen
tellen. Maer hy was veel vroeger opgestaen dan zy lieden, ende was des morghens
wel vroech vertrocken sonder hen lieden Adieu te seggen [...].’50

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 2

Alva vertrok met als eerste bestemming Utrecht, evenals Jerolimo (vgl. vs.1929).
De Amsterdammers die hem zo op goed vertrouwen geld geleend hadden, zouden
daarvan nooit meer iets terugzien. Pontanus merkt op dat de gebeurtenis inmiddels
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een legendarische klank had in Amsterdam: ‘[...] ende men singt noch by den
Hollanders hier en daer in de percken ende cruysstraten, ende dat op rijm ende
Nederlantsche liedekens, dat hy Banckeroet tot Amsterdam ghespeelt heeft: D'welck
men teeghen die pleecht te segghen, die de reeckeninghen van ontfanghen ende
wtgheven onclaer staende, dewijle zy niet betalen en connen, wt haer goet scheyden.’51
Het schandelijke van het bankroet was één kant van de zaak. P.C. Hooft zal later in
de Nederlandsche historien (1642) de geschiedenis uiteraard ook ophalen en dan
tevens wijzen op de onnadenkendheid die er van de zijde van de geldschieters bij in
het spel was: ‘Geslachten van d'alderrykste, die, uit dommen yver, en onervaarenheit,
en zich aan 's Koninx naam vergaapende, hem meer dan 't hunne geborght hadden,
werden hierdoor zoo berooit, dat wyf en kindren, zouden zy eeten, moesten om een'
arme daghhuur [karig loon] gaan werken.’52
Moeten we nu op grond van de genoemde parallellen besluiten dat Bredero Jerolimo
als een personificatie van Alva bedoeld heeft? Daar is geen reden toe. Jerolimo is
hoogstens een zeer kluchtige uitvoering van de ijzeren hertog. Maar het zou wel zo
kunnen zijn dat met het aanzetten van de omvang van het bankroet dat Jerolimo in
Amsterdam lijdt, Bredero de gedachte aan de Alva-affaire heeft willen oproepen,
waardoor het historische karakter van het spel aan kracht won. Dat dan niet in
feitelijke zin, maar door als het ware te laten uitkomen dat in het oude Amsterdam
op een dergelijke groteske manier bankroet ‘spelen’ via de goedgelovigheid van de
plaatselijke bevolking wel degelijk mogelijk was.
Het zou overigens ook kunnen dat de parallel geheel op toeval berust, en alleen
maar voortkomt uit een toneelmatige uitbreiding van het summiere gegeven in de
roman. Toch is er dan nog een detail dat wederom te denken geeft. Wanneer Jerolimo,
in de laatste scène waarin we hem meemaken, tegenover de opdringende Byatris en
Gierighe Geraart uitvluchten bedenkt voor het nu niet kunnen voldoen van hun
financiële eisen, stelt hij zich voor als een goed koopman die nooit zijn geld braak
laat liggen en daarom ook geen kontanten in huis heeft: ‘Ja siet eens, pont vlooms
is alle doogh so veel van interest,/ Wel verstoonde door de regel kos [“regola della
cosa”, ofwel, volgens wiskundige methodiek], gedevideert tegens den penning thien.’
(vs.1861-2). Het is een formulering die niet anders kan dan, al is het voor even, de
gedachte oproepen aan de belastingmaatregel waarmee Alva zich eeuwige roem zou
verwerven.

Eigentijds chauvinisme
Zou Bredero een diepere bedoeling gehad kunnen hebben met het tot leven wekken
van het oude Amsterdam? Het zal bij de eerste toeschouwers en lezers zonder twijfel
tot een besef van het grote contrast met de actuele stand van zaken hebben geleid.
Het portret dat Bredero van de oude Amsterdammers schildert is bijna navrant te
noemen. Daarbij vallen vooral domheid en schijnheiligheid op als een kenmerkende
eigenschappen. Achter de bij herhaling door de diverse personages geponeerde
Hollandse eenvoud, gaan telkens berekening en hypocrisie schuil. Aan het begin van
dit artikel sprak ik mijn vermoeden uit dat Bredero met zijn stuk behalve het
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ontvouwen van een visie op het recente verleden, in verhulde vorm ook stelling wilde
nemen in een eigentijds debat.
Het zou zelfs zo kunnen zijn dat hij daarin een specifiek mikpunt had in de persoon
van de Amsterdamse regent C.P. Hooft, die zoals bekend niet veel ophad met
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de inbreng van de grote groepen immigranten in het Amsterdamse leven. Dat zou
dan een stout om niet te zeggen delicaat stukje zijn geweest. Het is om een aantal
redenen niet goed voorstelbaar dat Bredero in zijn stuk impliciet stelling tegen Hooft
heeft gekozen. C.P. Hooft was de vader van een zeer gewaardeerde vriend van
Bredero, en hij behoorde tot de rekkelijke en liberale groepering in de Amsterdamse
vroedschap. Hij nam in de bekende conflicten tijdens het Bestand ferm stelling tegen
de Gomaristen en was een pleitbezorger van gewetensvrijheid. De schaarse gegevens
die over Bredero op dit punt bekend zijn, wijzen erop dat ook hij een gematigde en
tolerante houding in geloofszaken voorstond, maar zich tevens verre wilde houden
van inhoudelijke theologische disputen.53 Dat laatste kan van C.P. Hooft niet gezegd
worden.54 Hooft was desalniettemin een man die in ruime kring, bij vriend en vijand,
respect genoot om zijn houding tijdens de Opstand en in de jaren na de Alteratie.
Hooft onderscheidde zich te midden van de andere regenten ook door zijn belezenheid
en door een veelal wijze kijk op actuele zaken. Want daar sprak Hooft zich, zoals
blijkt uit een aantal bewaard gebleven redevoeringen, graag over uit.
In 1617 doet zich een incident voor dat achteraf qua gewelddadigheid als het
Amsterdamse hoogtepunt in de bestandstwisten tussen remonstranten en
contraremonstranten kan worden gezien. Op de ochtend van zondag 19 februari
bekogelen jeugdige contraremonstranten het huis van de koopman Rem Egbertsz.
Bisschop, een broer van de remonstrantse theoloog Simon Episcopius. Tegen dit
geweld werd door de schout en de verantwoordelijken in het stadsbestuur geen actie
ondernomen, wat waarschijnlijk voor de relschoppers een aanmoediging was om tot
plundering van het koopmanshuis over te gaan. Pas na ruim vier uur zou de schout
een einde maken aan het oproer. C.P. Hooft gaf enkele dagen later in een toespraak
tot de vroedschap zijn grote verontwaardiging te kennen over deze gang van zaken.55
De oproerlingen hadden diezelfde zondagmorgen ook voor zijn huis, en voor dat van
andere vooraanstaande rekkelijken, misbaar staan maken. Hij sprak dus in zekere
zin vanuit een persoonlijk belang, maar zijn uiteenzetting heeft veel bredere contouren.
Hooft wijst het stadsbestuur op haar plicht de orde te handhaven en aan niemand en
dus ook niet aan de contraremonstranten enige vorm van eigenrichting toe te staan.
Hij voegt daar dan zijn eigen analyse van de toedracht bij, waarin hij een kwestie
aanroert die bij de conflicten over geloofszaken in deze jaren wel vaker boven komt
drijven: welke plaats kon aan immigranten in de vitale onderdelen van het stedelijke
leven worden toegestaan?56 Hooft had daarover in de loop der jaren al regelmatig
een sterk afwijzende opinie laten horen.57 En ook in deze toespraak spitst zijn
onderzoek naar de oorzaak van de huidige intolerantie en gewelddadigheid zich toe
op de positie die vreemdelingen zich inmiddels hebben toegeëigend. Dit gaat gepaard
met een verheerlijking van de oude Hollandse mores. Zijn opmerkingen kennen
weliswaar enige voorzichtigheidsfrasen, maar zijn visie is er niet minder stellig en
chauvinistisch om: ‘'T mach mijn aen tverstandt wel gebreecken, ende daerom wil
ick 't mijne wel om een beter geuen, maer nae het oirdel, dat ick alsnoch hebbe,
dunckt mijn, dat de naturelle ingeboorne van Hollandt doorgaens alle andere volckeren
in getrouwicheydt, oprechticheydt, naersticheydt ende conscientie verde overtreffen,
ofte immers nyemandt daerin behoeuen te wijcken [...].’58
Hoofts beeld van de oprechte inheemse Hollander staat lijnrecht tegenover de
staaltjes van schijnheiligheid die in de Spaanschen Brabander door diverse Hollan-
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ders ten beste worden gegeven. Hooft adstrueert zijn betoog door te wijzen op de
misdaadstatistieken: ‘De Regenten vande huysarmen, gasthuysen, als oock
insonderheydt dye nieuwe algemene aelmoziniers, mitsgaders de diaconen vander
kercke, mene ick dat oock wel vernemen dat sij nae proportie nieuwers nae soo veel
last hebben vande ingeboren Hollanders, als wel van andere natien.’59 Deze materie
wordt door Hooft zo omstandig aangeroerd om aannemelijk te maken dat de
plunderaars van het huis van Bisschop vreemdelingen geweest zullen zijn.60
Met het poneren van deze veroordelende kijk op vreemdelingen, verzuimt Hooft
niet de oprechtheid van de Hollanders met voorbeelden te staven. Zo wijst hij erop
dat hun goede trouw blijkt uit het feit dat velen die in de Oostzeehandel opereren
zonder enige geschreven waarborg hun waren aan schippers meegeven.61 Een ander
voorbeeld spreekt uit Hoofts kenschets van het geschokte rechtsgevoel van de eerzame
Amsterdammers onder invloed van de gewelddadige rellen. Ze waren tot dan toe
gewoon om hun huizen, winkels en pakhuizen voor voorbijgangers open te stellen,
maar dat kan nu kennelijk niet langer.62
Welke verontrusting er ook uit Hoofts woorden moge spreken, ze maken gaandeweg
tevens duidelijk dat Amsterdam in die tijd over het algemeen als een veilige stad kan
worden beschouwd, waarin afgezien van de godsdienstige troebelen een zekere
sociale rust heerst. Paupers die ertoe in staat zijn, worden te werk gesteld, de
godshuizen verrichten hun armenzorg, en de burgers hoeven dus doorgaans hun
deuren en ramen niet af te sluiten. Zelfs waar getracht wordt een omineuze kijk op
de eigen tijd te schilderen, zoals hier door Hooft, is het contrast met de onveilige,
chaotische en rechteloze wereld in de Spaanschen Brabander van circa veertig jaar
eerder, scherp merkbaar.
Zou het Bredero om dit contrast te doen zijn geweest? Met andere woorden, is de
Spaanschen Brabander te beschouwen als een commentaar op chauvinistische
opvattingen als die van de oude regent C.P. Hooft? We zullen het nooit met zekerheid
weten. Om de veronderstelling aannemelijk te maken zou allereerst aangetoond
moeten worden dat Bredero kennis heeft gedragen van de tekst die Hooft in februari
1617 in de vergadering van de vroedschap uitsprak. Dat kan echter niet met enig
document worden gestaafd. Hij zal er in ieder geval niet zelf bij aanwezig geweest
zijn, maar misschien heeft hij een afschrift van de rede onder ogen gehad. Het zou
ook kunnen zijn dat Hoofts zienswijze in de kringen waarin Bredero verkeerde
veelbesproken was. Hoe het zij, in april van hetzelfde jaar voltooide Bredero de
Spaanschen Brabander, waaruit een geheel andere visie op de oude Hollandse
oprechtheid sprak dan uit de rede van Hooft. Misschien dat we zo ook de aan het
begin van dit artikel besproken referentie aan de Theseus enAriadne van C.P.'s zoon
P.C. moeten begrijpen: Bredero verkeerde met zijn relativering van de Hollandse
morele superioriteit in goed kosmopolitisch-denkend gezelschap.63 Dat laatste kon
de patriottische regent toch moeilijk ontkennen.

Schalckheyd en scherpte
De thematiek van de Hollandse mores valt niet los te zien van het eigentijdse besef
dat de Hollanders in korte tijd een indrukwekkende emancipatie hadden doorgemaakt.
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In een eerder artikel64 heb ik geprobeerd aannemelijk te maken dat de Hollandse
intellectuelen en literatoren aan het begin van de zeventiende eeuw met een zekere
tevredenheid terugkijken op een culturele inhaalcampagne die was ingezet
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door Erasmus. De spreekwoordelijke botheid die de Hollander van oudsher zou
hebben aangekleefd, was overwonnen via een krachtige, bewust gestuurde intellectuele
en culturele emancipatie. Botheid moet daarbij overigens opgevat worden als een
begrip dat diverse connotaties kan dragen, positieve als eenvoud en getrouwheid,
maar ook negatieve als domheid en gebrek aan manieren. Vooral de laatste
betekenissen zullen, in Hollandse ogen althans, snel aan relevantie verliezen, al
scheppen de Hollanders er tegelijkertijd een zeker behagen in om het begrip ‘bot’
als een geuzenadjectief in leven te houden.
Bredero bracht met de Spaanschen Brabander een bijzonder accent aan in het zo
sterke besef van het slagen van de Hollandse beschavingsambities. Hij plaatste de
handeling van zijn spel nadrukkelijk in een nog weinig ontwikkeld Amsterdam.
Jerolimo mag de Hollanders op allerlei manieren van botheid betichten, en uit het
verloop van de gebeurtenissen kan worden afgeleid dat zijn schimpscheuten bepaald
trefzeker zijn. De Amsterdammers blijken gemakkelijk te misleiden, ze ontberen
verfijning, maar wat het meest ontluisterend is, de positieve connotaties van het
begrip ‘botte Hollander’ houden nu juist geen stand. Eenvoud en trouw verkeren in
wanorde en schijnheiligheid. De Hollandse botheid is uiteindelijk niet iets om trots
op te zijn. Het schermen met de oude eenvoud en trouw, vooral waar men zich
verheven wil achten boven andere volkeren, verliest in het licht van de evangelische
waarheid dat de mens eerst zijn eigen gebreken moet bekennen, bovendien elke
rechtvaardiging.65
In de Spaanschen Brabander speelde een dergelijk besef als veronderstelde
interpretatieve attitude op de achtergrond weliswaar voortdurend mee, maar het stuk
was toch in de eerste plaats bedoeld als komisch spel. En als komisch spel wilde het
misschien nog wel iets anders tot uitdrukking brengen. De woordcombinatie ‘botte
Hollander’ kende een klassieke pendant in de ‘Auris Batava’, een begrip uit een
epigram van Martialis. Auris Batava verwijst naar de oude Bataven die in de visie
van Martialis uitgerust waren met een stel botte oren; oren die geen begrip van
verfijnde mededelingen en van scherts toestonden. Het is Erasmus die Martialis' visie
in een adagium nieuw leven inblaast, en tegelijkertijd de Hollanders oproept zich nu
eindelijk eens intellectueel te gaan ontwikkelen. Dit zou als het startsein gezien
kunnen worden voor de boven beschreven Hollandse culturele emancipatie in de
zestiende eeuw. Pontanus, om bij hem nog maar eens terug te keren, kende de Auris
Batava-legende uiteraard ook, en heeft er tegen de achtergrond van de recente opbloei
van Amsterdam een wat voorzichtige mening over. Hij begint met vast te stellen, in
bewoordingen die veel van die van Erasmus weghebben: ‘dat het gene dat de oude
eertijts op de Bataviers (nu Hollanders) als onervaren, hard ende bot te zijn geschoten
hebben, den nacomelingen niet aen en gaet, oft ooc tot haeren lof moet gheduydt
zijn.’66 Pontanus wijst er vervolgens op dat vele volkeren een onbeschaafde voorfase
hebben gekend. En dan komt er een nuancering die eveneens bijna woordelijk bij
Erasmus te vinden is, en die de plaats van het komische en kluchtige onder de
Hollanders betreft: ‘Ofte so yemandt t'gene dat van Martiale teghen de Bataviers
gheseyt is wilt houden staende dat het oock tot desen tijt behoort, wat meerderen lof
salmen den Hollanders gheven, als soo men seght dat zy vande bootsen [Lat. “iocis”]
van Martialis vreemt zijn, de welcke hy oock selve schalckheydt [Lat. “nequitias”]
noemt?’67 Maar de ‘bootsen’, ofwel ‘speelse ondeugendheden’, waar Pontanus de
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Hollanders van meent te moeten vrijpleiten, lagen bepaald niet buiten het gezichtsveld
van
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de moderne Hollanders. Bredero maar ook Roemer Visscher, P.C. Hooft en Samuel
Coster bewezen het. Ze bewezen tevens dat het vernuftig hanteren van het kluchtige
en dubbelzinnige (en daaronder zeker ook het pikante) tot een onderdeel van de eigen
wellevende beschaving gemaakt kon worden. Daarmee gaven ze een illustratie van
die mooie - zowel onheilspellende als betere tijden aankondigende - uitspraak van
Jerolimo in de openingsmonoloog van de Spaanschen Brabander. Jerolimo heeft
juist zijn voornemen bekend gemaakt om de Hollanders eens flink om de tuin te
leiden, en verbindt daar dan een ‘didactisch’ oogmerk aan: ‘'t Is tijdt da wy die
bot-muylen [i.c. de Amsterdammers], die huybens [uilen] wat fatsonneeren:/ Men
moet haar altemets een spelleken en een kluchtken leeren.’ (vs.43-44). Zoals bij
Martialis staan hier beschaving, scherpte van geest, en speelse dubbelzinnigheid, in
een directe relatie tot elkaar.
Het zou Bredero uit wellevendheid ongetwijfeld te ver gevoerd hebben om, wijzend
op eigen werk, de schimpscheuten van Martialis op de Bataafse oren definitief als
een achterhaalde legende te betitelen. In 1618 doet de Zeeuw Jacob Cats het dan
maar in zijn Silenus Alcibiadis. Cats hanteert daarbij een luchtige, om niet te zeggen
schalkse, toon (want in bedekte termen vooral de procreatieve vermogens van de
Hollanders prijzende). In zijn opdracht ‘Aen de Zeeusche ionck-vrouwen’ omschrijft
hij de bloei van de Hollandse amoureuze dichtkunst met bewonderende woorden.
En in zijn woordkeus lijkt Cats nadrukkelijk een weerspreking van de Bataafse
oren-mythe te beogen: ‘Hollant is gheslepen’ zo stelt hij vast, ‘Daer is een gheestich
volck dat, door een aerdich jocken,/ Door sanck, en soet ghedicht, de Jonckheyt weet
te locken [etc].’68 Het epitheton ‘bot’ is vervangen door ‘geslepen’. De
spreekwoordelijke ongevoeligheid voor scherts is niet langer kenmerkend voor dit
‘gheestich volck’ dat zich zo doeltreffend van ‘een aerdich jocken’ weet te bedienen.
De simpele lieden zonder cultuur, die van oudsher het boegbeeld van Holland
vormden, zijn dan ook opgevolgd door vaardige en vermakelijke dichters. En uiteraard
noemt Cats onder zijn voorbeelden Bredero.
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Enno van Gelder). Utrecht (1871-1925).
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Eindnoten:
1 Vgl. de opmerkingen van Zaalberg in de inleiding bij de meest recente editie (Minderaa &
Zaalberg (1984) p. 35ff).
2 Stutterheim (1974) p. 136 (‘Tot den goetwillighen leser’); zie voor deze passage tevens Van
Stipriaan (1997) p. 58.
3 Editeur Stutterheim koos in zijn inleiding een diametraal tegengesteld gezichtspunt: ‘Iemand
kan in een historisch toneelspel zijn tijdgenoten een spiegel voorhouden. De mensen waren in
1576 niet anders dan in 1617 en alles wat over allerlei verdorvenheden wordt gezegd, kan op
beide jaren betrekking hebben.’ (Stutterheim (1974) p. 24-5).
4 Vgl. mijn artikel ‘De Spaanschen Brabander, een kluchtig spel’. (Van Stipriaan 1997)
5 Vgl. bijv. Stutterheim (1974) p. 89; Brumble (1975-1976) p. 664; en Rooker(1991)p. 34f.
6 H.D. Brumble is degene die dit standpunt het meest geprononceerd vertolkt (Brumble
(1975-1976) p. 663f en passim).
7 Vgl. bijvoorbeeld vs.1022ff (betoog van Jan Knol, nog eens hernomen in vs.1165f; vs.1293
(uitspraak van Trijn Snaps); of vs.2039 (Otje Dickmuyl over ‘knoeten’).
8 Zie Van Stipriaan (1996.) p. 98f; en Van Stipriaan (1997).
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9 Vgl. de uitgave van deze tekst door E.K. Grootes; zie diens inleiding voor een analyse van de
thematiek, waarbij overigens wordt opgemerkt dat, in vergelijking met het origineel van Aretino,
Hooft en Bredero de nadruk op de schijnheiligheid wat afzwakten (Grootes (1979) p. 33).
10 Zie ‘Tot den goetwillighen leser’ (Stutterheim (1974) p. 132-137) en daaruit dan met name de
aanvangspassages. En zie ook de schimpscheut op de bevooroordeelde critici van zijn stuk via
de aanspreking ‘hypokrytesche schijn-heylighe’ (id.p. 134).
11 Er werd reeds op gewezen door J.G. van Dillen (Van Dillen (1935) p. 313); zie voorts Stuiveling
& Damsteegt (1986) p. 31f en p. 79; Keersmaekers (1987) p. 203f.
12 De vondst werd gedaan door J.J. Verdenius (vgl. Stutterheim (1974) p. 331).
13 De Witte z.j p. 49 (vs.102-3).
14 De Witte z.j. p. 49, vs.107-8; zie aldaar tevens de inleiding p. 23 voor een toelichting op de
invloed die Hooft op het punt van kosmopolitisme van met name Montaigne en Lipsius
onderging. Zie daarvoor echter vooral Veenstra (1946) p. 59f.
15 Vgl. de opmerkingen van Grootes: ‘Het is van een prachtige ironie dat Jerolimo in zijn
chauvinistische opschepperij mede woorden hanteert die juist bestemd waren geweest om de
kwaliteiten van iemands geboortestad te relativeren.’ (Grootes (1968) p. 472). Zie tevens
Strengholt (1975) p. 310.
16 Jerolimo vraagt aan Robbeknol waar hij vandaan komt en deze zegt: ‘van Embden God bettert.’
(vs.66). Stutterheim meent dat deze opmerking van Robbeknol een staande uitdrukking moet
zijn geweest, die in het geheel niet impliceert dat Robbeknol uit Embden komt (Stutterheim
(1974) p. 73f). Door welk ander gegeven behalve deze constatering Stutterheims twijfel aan
het waarheidsgehalte van deze opmerking is ingegeven, wordt me niet duidelijk.
17 Vgl. de Nederlandse bewerking van het Liber vagatorum, Der fielen, rabauwen, oft der schalcken
vocabulaer (eerste uitgave 1547, herdrukken in 1563 en 1613), met als ondertitel ‘ooc de
beueysde manieren der bedeleeren oft bedelerssen, daer menich mensche deur bedrogen wort,
wort hier geleert, op dat hem elck daer voor wachten mach, ende is seer nut ende profijtelijck
om lesen voor alle menschen’ (De Meyere & Baekelmans (1914) p. 5), waarin enige tientallen
soorten bedelaars met hun bedrieglijke praktijken worden besproken. Vgl. voor deze thematiek
tevens Van Vaeck (1994) p. 783ff naar aanleiding van een bewerking die Adriaen van de Venne
in zijn Tafereel van de belacchende werelt (1635) maakte naar deze Nederlandse uitgave van
het Liber vagatorum.
18 Zie Van Stipriaan (1997) p. 48.
19 Vgl. Stoett & Damsteegt z.j. p. 10ff; Stutterheim (1974) p. 14 (betr. Robbeknol) en p. 63 (betr.
Jerolimo).
20 Zie voor een evaluatie van de diverse historische refrenties: Stutterheim (1974) p. 17ff;
21 Rooker (1991) p. 30f en passim.
22 Vgl. Noordegraaf & Valk (1988) p. 226, p. 230 en tevens p. 43.
23 Vgl. Stutterheim (1974) p. 21; Rooker (1991) p. 30. Bij Pontanus is sprake van het twee keer
moedwillig doorsteken van de ‘Diemer Dijck’ in 1573 door opstandelingen onder aanvoering
van Diederik van Sonoy in een poging greep te krijgen op het goederenverkeer naar het
Spaansgezinde Amsterdam (Pontanus (1968) p. 96f en p. 98). Zie voor het belang van Pontanus
voor het begrip van de Spaanschen Brabander, het hiernavolgende betoog.
24 Vgl. de uitputtende opsomming die Stutterheim geeft (Stutterheim (1974) p. 18ff; waarbij een
interessant gegeven wordt aangevoerd uit Robbeknols verslag van een amourette die zijn moeder
zou hebben gehad met een knecht van Alva's stalmeester, waaruit een zoontje voortkwam.
Stutterheim stelt vast dat er sindsdien volgens de door Robbeknol vertelde tijd om streeks zes
à zeven jaar verlopen moeten zijn. Stutterheim meldt dat Alva in 1573 in Amsterdam heeft
verbleven. Dit zou via eenvoudig rekenen 1579 of 1580 als jaar van handelen opleveren (id. p.
20). Inderdaad verbleef Alva in 1573 enige tijd in Amsterdam - een feit dat misschien ook voor
de Spaanschen Brabander niet zonder betekenis is, waarover hierna meer - maar hij vertrok
ook al weer snel, terwijl de knecht van de stalmeester van Alva er een aantal jaren later nog
steeds is (vgl. vs.117 en 131), wat er misschien op mag wijzen dat het opereren van de stalmeester
en zijn knecht niet direct met de aanwezigheid van Alva verband hoeft te houden. De
liefdesaffaire zou dus mogelijk door Bredero vroeger gedacht kunnen zijn.
25 Vgl. het overzicht bij Stutterheim (p. 22ff).
26 Vgl. Méchoulan (1990) p. 48ff, p. 108ff en passim.
27 Pontanus (1968) fol.*3r: zie voor vergelijkbare opmerkingen id. p. 105, waar de drie fasen met
respectievelijk ‘ijzeren’, ‘zilveren’ en ‘gouden’ tijd worden benoemd. Vgl. Melissen (1981-1982)
p. 38f en passim voor de geschiedopvatting die aan deze fasering ten grondslag ligt. Het lijkt
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overigens aannemelijk dat Pontanus de Alteratie als het keerpunt opvat; in de eerste Latijnse
uitgave van 1611 wordt op de genoemde plaatsen naar tweeëndertig jaar eerder verwezen
(Pontanus (1611) p. *3r en p. 65; het resterende jaar verschil zou verklaard kunnen worden uit
de produktietijd van dit omvangrijke geschiedwerk.
Zie Terwey & De Vooys (1920) p. XIV en Stutterheim (1974) p. 23.
Vgl. Pontanus (1968) p. 115f en Spaanschen Brabander vs.1646ff.
Pontanus (1968) p. 117ff.
Vgl. Noordegraaf & Valk (1988) p. 31f en passim.
Pontanus (1968) p. 120; Pontanus citeert hier uit een brief van Augerius Busbequius. Vgl. voor
het doordringen van besmettingstheorieën in de Nederlandse publieke opinie: Noordegraaf &
Valk (1988) p. 31ff en passim.
Vgl. Coornhert (1985) p. 31ff. Zie tevens Eriksson (1976) p. 11ff, waar ook aan het tractaat
Bedenking op de grondvesten vant tuchthuis van Jan Laurensz. Spiegel uit 1589 grote invloed
wordt toegeschreven.
Die overigens ontleend waren aan zijn gedichtencyclus Recht ghebruyck ende misbruyck van
tydlycke have (1585), die op zijn beurt weer een vertaling was van De rerum usu et abusu van
de Fries Bernardus Furmerius uit 1575 (vgl. Bonger(1978)p. 381).
Coornhert (1985) p. 104.
Zie voor allusies op mildheid onder de Amsterdamse bevolking, waarbij soms ook het
leegloperspraktijken bevorderende neveneffect wordt aangewezen, o.a. vs.875, vs.1155, vs.1323ff
(en dan met name vs.1328ff), en vs.1927.
Zie voor dit verschijnsel ook Pontanus (1968) p. 135 voor een verhaal over een bedelaar te
Brugge die een reeks kwalen voorwendde en daardoor grote aalmoezen kon verwerven; bij het
opbrengen van deze bedrieger waren velen onder het volk op de hand van de bedelaar (‘vele
vanden gemeynen volcke t'onvreden zijnde ende medelijden hebbende’ (etc)).
Coornhert(1985)p. 68.
Pontanus (1968) p. 132.
Vgl. Pontanus (1968) p. 132ff en p. 137ff; zie voorts Eriksson (1976) p. 11ff, en Van Deursen
(1991) p. 67ff. Het is in verband met diverse blijken van ongeletterdheid en onwetendheid met
het evangelie in de Spaanschen Brabander bovendien interessant om te constateren dat ook
daarover was nagedacht bij de inrichting van het tuchthuis: ‘Op Sondagen ende heylichdagen
zijn zy [de bewoners van het tuchthuis] alle gehouden te comen op een plaetse van het parck
afghescheyden, die men de Schole noemt. Hier wordt wat in Godes woordt voorgelesen,
voornemelick soo daer yet is dat diene tot de manieren ende beteringhe des levens. Sommige
worden oock inde eerste beginselen der letteren met lesen ende schrijven gheoeffent.’ (Pontanus
(1968) p. 133).
Zie voor een overzicht van de diverse maatregelen de ordonnantie van 1613, zoals afgedrukt
bij Pontanus (1968) p. 306ff en aldaar met name de artikelen V en volgende.
Vgl. Eriksson (1976) p. 16f; Schama (1988) p. 581; Roodenburg (1990) p. 33; Van Deursen
(1991) p. 60.
Pontanus (1968) p. 306-309. Zie voor Pontanus visie op het vraagstuk van de ‘stercke bedelaers’:
id. p. 134ff.
Vgl. Van Dillen (1935) p. 327.
zie respectievelijk Stutterheim (1974) p. 241 en Pontanus (1968) p. 306.
Stutterheim (1974) p. 25; en zie p. 35 voor veronderstellingen over de datum, waarbij onder
andere geopperd wordt dat die kan zijn ingegeven doordat Bredero deze passage mogelijk op
18 maart geschreven heeft.
Pontanus (1968) p. 75.
Uit Pontanus vallen de data niet met zekerheid af te leiden; het is in ieder geval op of heel snel
na 17 maart, de dag van de overval door medestanders van Brederode op het verblijf van De la
Torre, de gezant van Margareta van Parma, waar het request als volgende politieke daad uit
voortvloeide. Vgl. Brugmans (1972) II p. 70, waar de diverse data wel met stelligheid worden
geponeerd: ‘[...] Op het verzoek van de raad stemde Bredero erin toe “dat hij, tot dienst der Co.
Mat. en tot rust en eendragt in de stad, hier zou blijven als kapitein over den krijgshandel der
stad, en niets zou ondernemen aleer het antwoord van den prins gekomen was.” Zo geschiedde
het op 18 maart.’ Het door Brugmans gegeven citaat voert terug naar een van de direct
betrokkenen, Adriaan Pauw (vgl. Ter Gouw (1879-1893) VI p. 175).
Dit volgens Ter Gouw (Ter Gouw (1879-1893) VI p. 175.
Pontanus (1968) p. 100. Zie voor deze geschiedenis tevens Ter Gouw (1879-1893) VII p. 114ff.
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51 Pontanus (1968) p. 100. Zie voor enige voorbeelden van de genoemde liedjes: Evenhuis
(1965-1967) I p. 83.
52 P. C. Hooft (1972) p. 339.
53 Vgl. Evenhuis (1965-1967) II p. 299f; zie bijvoorbeeld ook de positie van Bredero's vriend
Reinier Telle, die als buitenstaander wél zijn stem liet horen in het debat, waarschijnlijk ook
remonstrantse sympathieën had, maar tegelijkertijd een afkeer toonde van het voortdurend
theologische strijden tussen Arminianen en Gomaristen (Evenhuis (1965-1967) I p. 245ff;
Keersmaekers (1981) p. 46ff en m.n. p. 52ff voor de verwantschap op dit punt met Bredero).
Vgl. tevens de opmerkingen van G. Stuiveling in Stuiveling et al. (1983) p. 77-82.
54 Vgl. Van Gelder (1982) de hoofdstukken V tot en met VIII.
55 C.P. Hooft (1871-1925) I p. 167-191 (‘Op de troubelen en beroerten in februario ao 1617 binnen
Amsterdam gevallen’).
56 De algemene gang van zaken was dat de vroedschap niet, maar de kerkeraad wel voor Brabanders
en Vlamingen openstond (vgl. Van Deursen z.j. p. 90ff).
57 Cf. Van Gelder (1982) p. 44ff en p. 167ff: ‘[...] de vreemdelingen dienen uit de vroedschappen,
evenals uit alle ambten en kerkeraden te worden geweerd. Hen haat hij bijna, groot is tenminste
zijn afkeer en minachting voor ze.’ (p. 167). Vgl. Van Deursen (1991) p. 50ff waar opvattingen
als die van Hooft worden bezien tegen de achtergrond van de problemen die de opvang van
grote groepen veelal arme vluchtelingen in Holland in de jaren rond 1600 opriepen. De
afkeurende visie op vreemdelingen lijkt vooral in remonstrantse kringen gevonden te worden
(id. p. 51).
58 C.P. Hooft (1871-1925) I p. 178.
59 C.P. Hooft (1871-1925) p. 179; vgl. de opmerking van de patriot Jan Knol in de Spaanschen
Brabander, na gewezen te hebben op de vreemdelingen als schuldigen voor het feit dat mensen
niet meer zo graag aan bedelaars geven: ‘Sy zijn de óórsaack van der rechter armen nóót,/ Die
treurichlijck verkoopt zijn schaamt om wat dróóch bróót./ En onder alle die de huyssitten hier
spysen,/ En suldy gheen twintich Burghers kinderen wysen./ Haar hert is haar te gróót. Maer
Moffen, Poep en knoet/ Dat syn troggelaers tot bedelen opghevoet’ (vs.1166-1171). Dat
dergelijke opmerkingen van een schijnheilig personage als Jan met veel reserve bekeken moeten
worden, is naar ik hoop uit het voorgaande reeds duidelijk geworden. Dat de verhouding tussen
inheemse armen en behoeftigen van elders ook op een andere toon besproken kon worden,
bewijst wederom Pontanus, die uiteenzet dat aan de Amsterdamse ‘nieuwe zijde’ op de 1611
behoeftige huisgezinnen er ten hoogste 200 van Hollandse origine zijn; de overige zijn van
uiteenlopende herkomst ‘[...] wt haer landt, door de oorloghe, ende andere nootsakelicheyt
ghedreven.’ (Pontanus (1968) p. 129-130); Pontanus voegt er nog aan toe dat ze slechts onder
de bedeling vallen ‘als zy niet en gaen bedelen ende hier vast woonachtich zijn’ (id. p. 130).
60 Vgl. C.P. Hooft (1871-1925) I p. 179-80: ‘Soodat ick daeruyt vaste reeckeninge maecke, dat
al dat geselschap, dat hem in dese ongebondentheydt heeft laten gebruycken, meestal uyt
sodanigen volck met hare kinderen is bestaende, ende datter gene, ofte immers seer weynich,
van oude Hollanders daeronder hebben gelopen.’
61 C.P. Hooft (1871-1925) I p. 179: ‘De geene dye ter seewaerts, ende insonderheydt op Oostlandt
[de Oostzeelanden] handelen, veel goedts ende gelt ofte costelijcke waren, sonder eenige
cognoscementen, derwaerts seynden ende vandaer ontfangen, ende daerbeneffens oock op
verscheyden andere landen trafycqueren, konnen daervan [van de trouw etc. van de Hollanders]
best oordelen.’
62 C.P. Hooft (1871-1925) I p. 183.
63 Daarvoor kan behalve naar P.C. Hooft ook naar een andere geestverwant van Bredero worden
verwezen: Samuel Coster met zijn Spel vande rijckeman (1615). In deze didactische allegorie
klaagt ‘Ouderdom’ (of ‘Kommer’) over de grote hoeveelheid listige bedelaars in Amsterdam
(Kollewijn (1883) p. 177, vs.799-826) en brengt dat in verband met de aanwezigheid van
vreemdelingen: ‘En als ment Volck beziet, zijnt maer een hoope Knoeten,/ Wt Eyderste van
daen, en Burghers die te met/ Voor vond'ling aen de Camper Steygher zijn gheset./ Die
t'Amsterdam maer op een stroo-wis komen dryven,/ Of die niet langher in haer Lant en mochten
blyven [etc.]’ (vs.821-825). Waarop ‘Waerheydt’, die als spreekbuis van de auteur kan worden
beschouwd, antwoordt: ‘Nu oude Vader, nu dit is een mis-verstandt./ Tis lijcke veel waer dat
de Luyden zijn gheboren/ Als ze maer deuchlijck zijn, en wel doen na behooren:/ Den vromen
vreemdelingh, al heeft hy goed noch Schat/ Is beter dan een onvroom Burgher van de Stadt,/
Al was hy schoon van rijck, en over oude struycken,/ Men ziet niet op de mans, maer op des
mans misbruycken’ (id., vs.827-833). Vgl. Verdenius (1925) p. 269 en Keersmaekers (1987)
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64
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66
67

68

p. 201. De uitdrukking op een ‘stroo-wis komen drijven’ (met de betekenis in berooide toestand
arriveren) wordt in een vergelijkbare depreciërende context ook in de Spaanschen Brabander
gebruikt (vs.1014).
Zie Van Stipriaan (1997).
Zie Bredero's voorrede (Stutterheim (1974) p. 132ff) en vgl. (Van Stipriaan (1997) p. 54)
Pontanus (1968) p. 276; vgl. de tekst van Erasmus bij Wesseling (Wesseling (1993) p. 90 (r.
l7-19).
Pontanus (1968) p. 277: het epigram van Martialis voor zover geciteerd door Erasmus luidt:
‘“Tune es, tune” ait “ille Martialis/ Cuius nequitias iocosque nouit/ Aurem qui modo non habet
Batauam?”’; vgl. de vertaling bij Wesseling: ‘“Are you, are you,” he said, “that Martial, whose
naughty jokes everyone knows, at least everyone who does not have a Batavian ear?”’ (Wesseling
(1993) p. 89 en p. 90). De zinsnede bij Pontanus is overigens een bijna letterlijke weergave van
een passage in Erasmus adagium: ‘Quod si quae quondam in Batauos dicta sunt contendet
aliquis ad huius temporis rationem pertinere, quae maior laus Hollandiae meae poterit tribui
quam si dicatur a Martialis iocis abhorre, quos etiam ipse nequitias appellat?’ (Wesseling (1993)
p. 90. r. 21-23); vgl. Pontanus (1611) p. 235: ‘Aut si quis ea quae in Batavos à Martiale dicta
sunt contendit ad hanc quoque temporis rationem spectare quanam maior laus Hollandis tribuetur,
quam si dicatur à Martialis iocis abhorre, quos etiam ipse nequitias appellat?’.
Cats (1618) fol. ****2r.
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Het schandaal Bakhuizen van den Brink
Over de breuk in de redactie van De Gids in 1843
Tineke Jacobi
Inleiding
Aan het begin van jaargang 1843 leidde een zevenkoppige redactie het tijdschrift De
Gids. Van Hasselt, Potgieter, Oltmans, Van Geuns, Bakhuizen van den Brink, Fortuyn
en Pol werkten gestaag aan de maandelijkse afleveringen van hun blad. Sinds uitgever
P.N. van Kampen het tijdschrift van G.J.A. Beijerinck begin 1841 had overgenomen,
was de samenstelling van de redactie ongewijzigd.1
Vanaf voorjaar 1843 echter was er veel tumult, veel meningsverschil en veel uit
en weer terug in de redactie stappen. Een controverse tussen Bakhuizen aan de ene
kant en de overige redactieleden onder leiding van Potgieter aan de andere kant
veroorzaakten de onrust. Over de inhoud van het conflict lieten de redactieleden zich
nauwelijks uit. De theoloog J. van Vloten kwam vlak na het overlijden van Bakhuizen
van den Brink in 1865 met onthullingen van zijn kant.2 Er zouden principiële
moeilijkheden zijn geweest rond een een theologische recensie door Van Vloten
geschreven. Drie decennia later combineerde A. Verwey het relaas van Van Vloten
met een brief van Bakhuizen van den Brink aan Geel, en kwam zodoende tot de
stellige bewering dat door de recensie van Van Vloten een ernstig theologisch verschil
tussen Bakhuizen en Potgieter tot uitbarsting kwam en tot de breuk in de redactie
van De Gids leidde.3 Deze interpretatie houdt nu al meer dan een eeuw stand. De
redactiebreuk komt in vele biografieën van Gidsmedewerkers ter sprake, waarbij
steeds de Van Vloten-Verwey-interpretatie wordt gevolgd. Nieuwe studie naar de
kwestie werd dan niet gedaan, hoewel nieuwe gegevens de biografen wel eens aan
het twijfelen brachten. Hamaker in haar studie over J. Geel vroeg zich af of er toch
niet meer aan de hand was geweest4 en Reeser verzamelde in zijn biografie van
A.L.G. Toussaint al veel gegevens die in een andere richting wezen zonder tot een
nieuwe verklaring te komen.5 Intussen kreeg de interpratie van Van Vloten en Verwey
een plaats in de literaire handboeken.6
In een uitgebreid onderzoek naar de geschiedenis van De Gids in de beginjaren
1837-1843, de periode waarin Bakhuizen naast Potgieter voortrekker in de redactie
was, heb ik systematisch documenten verzameld met betrekking tot dit tijdschrift.7
In mijn onderzoek vormt de redactiebreuk in 1843 het sluitstuk. De Gidsdocumenten
brengen veel nieuwe feiten naar voren en een nauwkeurige reconstructie van de
gebeurtenissen werpt een geheel ander licht op deze redactiebreuk. In dit artikel zal
ik in de eerste plaats het verloop van de kwestie aan de hand van documenten
uiteenzetten, waarbij vooral de vraag naar de oorzaak van de onrust beantwoord
wordt. In de tweede plaats wil ik aantonen dat de interpretatie Van Vloten-Verwey
niet langer stand kan houden, niet alleen op grand van de nieuwe gegevens, maar
ook omdat zij een verkeerde argumentatie gebruikten.
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Reconstructie tot juni 1843
In de eerste maanden van 1843 gaf Bakhuizen van den Brink zijn mederedacteuren
te kennen dat zijn laatste jaar in de redactie van De Gids aangebroken was.8 De reden
voor dit aangekondigde uittreden is niet bekend. Hij volgde met deze opzegging het
contract tussen de redacteuren en uitgever Van Kampen dat bepaalde dat een
opzegging voor een volgend jaar vóór 1 juli gedaan moest zijn.9
Maar vrij plotseling wensten de anderen met onmiddellijke ingang aan de
samenwerking met Bakhuizen een einde te maken. In een brief van 27 mei 1843
deden de redactieleden Van Hasselt, Van Geuns, Pol en Potgieter10 een voorstel aan
Bakhuizen van den Brink, om daartoe een regeling te treffen omdat ‘na het
voorgevallene eene gezamenlijke medewerking moeijelijk was geworden.’11 Potgieter
wachtte het antwoord niet af en trad zelf reeds uit de redactie. Blijkbaar was hij te
impulsief geweest, want enkele dagen later keerde hij weer terug.12 Bakhuizen gaf 2
juni antwoord.13 Hij meende uit de brief van de anderen te begrijpen dat hij niet alleen
als redacteur, maar zelfs als medewerker niet meer gewenst was. Hij verklaarde tot
het nieuwe jaar geen afstand te doen van zijn rechten op het redacteurschap. Blijkbaar
wilde hij in ieder geval voor De Gids blijven schrijven en zag hij geen andere
mogelijkheid daartoe dan door als redacteur aan te blijven. De overige redactieleden
trokken na zijn antwoord hun conclusie en verlieten zelfde redactie. Ze leverden met
hun redacteurschap de kopij bij Bakhuizen in. De uitgever hadden zij reeds te kennen
gegeven dat zij wel tot de medewerkers gerekend wilden worden en dat zij hun
bijdragen met hun naam zouden tekenen.14 Vanaf het julinummer redigeerde
Bakhuizen De Gids alleen.
Voordat de verwikkelingen verder ontrold worden, moeten we zicht krijgen op ‘het
voorgevallene’ tussen Bakhuizen en de overige redactieleden. Het probleem is dat
de kern van de moeilijkheden nergens in de contemporaine brieven met enigszins
eenduidige woorden omschreven wordt. Het lijkt wel of het onderwerp te delicaat
was om aan het papier toe te vertrouwen. Pas na de dood van Bakhuizen van den
Brink in 1865 heeft Potgieter duidelijk gemaakt waar voor hem een onoverkomelijke
moeilijkheid in gelegen was.15 Hij liet zich in niet mis te verstane bewoordingen
tegenover rijksarchiefambtenaar J.K.J. de Jonge uit, dat hij een persoonlijk conflict
had met Bakhuizen van den Brink over diens levenswandel. De Jonge gaf in een
brief aan Gidsredacteur S. Vissering een kort verslag van het relaas van Potgieter.
Deze brief uit 1865 verschaft ons nieuwe en verhelderende informatie over de kwestie.
Ik geef eerst een schets van de situatie waarin Bakhuizen verkeerde, om het relaas
van Potgieter te kunnen plaatsen.
Bakhuizen van den Brink, verloofd met A.L.G. Toussaint, schoof een huwelijk
voortdurend naar voren. Weliswaar was hij juli 1842 gepromoveerd, voorwaarde
voor een huwelijk, maar een maatschappelijke positie liet nog op zich wachten. Zo'n
baan was noodzakelijk geworden, omdat hij, zoon van vermogende ouders, de erfenis
van zijn overleden vader in enkele jaren opgemaakt had. Hij maakte zelfs schulden.
In Leiden en Amsterdam had hij een vermogen zoekgemaakt aan spelen om geld,
uitspattingen en ‘ontucht’, zoals vrienden het later openlijk omschreven.16 De
tegenstelling tussen zijn briljant wetenschappelijk bevattingsvermogen in de middag
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en avond en zijn losbandige leven 's nachts verbaasde menigeen en oefende ook
aantrekkingskracht uit.17 In hoeverre Toussaint van Bakhuizens leefwijze op de
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hoogte was, is niet geheel duidelijk. Tot zover de algemene situatie van Bakhuizen
van den Brink, nu het vervolg zoals Potgieter het aan De Jonge vertelde. Wanneer
Toussaint in Amsterdam logeerde ‘werd Bakhuizen wel van tijd tot tijd dronken
gebragt bij zijne aanstaande’, maar verder ging dan alles ‘nog al redelijk’. Echter,
wanneer zij Amsterdam verliet, haalde Bakhuizen de contacten met ‘een stuk of drie
tegelijk’18 oude liefdesrelaties weer aan. Toussaint zat intussen om een huwelijk
verlegen. Zij leefde met weinig geld apart van haar ouders en was niet jong meer.
Door het steeds weer uitstellen van een huwelijk verkeerde zij in grote onzekerheid.
In april 1843, vlak nadat zij Amsterdam weer verlaten had, schreef zij Potgieter
openhartig, dat ‘ondanks alle stemmen die zich beijverden het tegendeel uit te roepen,
mij gebleven is wat ik boven alles wenschen zou te behouden, de liefde van v.d. B.’19
Potgieter trok zich haar lot aan en onderhield Bakhuizen erover. Hij verweet
Bakhuizen ‘schandelijk bedrog’20 ten opzichte van Toussaint. De ruzie hierover liep
hoog op en resulteerde tenslotte in het radicaal afsnijden van de betrekkingen,21 ook
die binnen de redactie van De Gids. Tot zover Potgieters weergave.
De schulden die Bakhuizen door zijn manier van leven opgebouwd had, hadden
inmiddels tot een eerste zaak geleid bij de arrondissementsrechtbank te Amsterdam,
waar mederedacteur W.J.C. van Hasselt als rechter presideerde. Mevrouw C. de
Graaflandt eiste daarin van Bakhuizen terugbetaling van een lening, die zij hem
verstrekt had. Hoewel deze zaak in maart geroyeerd werd,22 - misschien werd er op
de valreep een regeling getroffen, - zal deze in de kwestie meegespeeld hebben.
Veel vrienden van Bakhuizen hielden hun oordeel over zijn privéleven en zijn
publieke optreden strikt gescheiden.23 Dat het juist Potgieter was die nu persoonlijk
zo'n aanstoot nam aan de houding van Bakhuizen van den Brink, is verklaarbaar uit
zíjn omstandigheden. Die kwamen er grofweg op neer dat hij tijdens zijn jeugd en
later de gevolgen van slordig en verkwistend financieel gedrag van zijn vader moest
dragen.24 Een academische studie was niet voor hem weggelegd. Verder was Potgieter
een man die zich hoffelijk opstelde ten opzichte van vrouwen. Het is goed denkbaar
dat Potgieter door zijn ervaringen en zijn houding een grens had getrokken in zijn
tolerantie. Zolang de gevolgen van gedrag zich beperkten tot de persoon zelf, kon
hij veel dulden, maar hij trok een streep wanneer anderen in de ongelukkige
consequenties meegesleept werden. In Potgieters ogen was Bakhuizen te ver gegaan.
Een persoonlijk, moreel conflict lag dus ten grondslag aan de breuk in de redactie
van De Gids.
Het was niet de eerste keer dat Bakhuizen met zijn gedrag naaste vrienden in
verlegenheid bracht. Een half jaar eerder meldde zijn kring van Amsterdamse
vrienden25, in een brief geformuleerd door J. van Geuns, ook Gidsredacteur, zich op
het laatste moment en bloc af voor zijn promotiepartij te Leiden.26 Bakhuizen was
diep gegriefd. Hij verdedigde zich onder andere door zijn privégedrag te scheiden
van zijn houding ten opzichte van vrienden en studie. Hij hekelde dat ‘sommigen
[...] het onderscheid tusschen voogd en vriend vergaten’, een verwijt dat hij ook
Potgieter toegevoegd kan hebben. Ook deze ruzie escaleerde in korte tijd, Bakhuizen
maakte er een erekwestie van en dreigde zelfs verkapt met zelfmoord wanneer zij,
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Amsterdammers, zouden volharden in hun afzegging.27 Onbekend is hoe deze
vriendenruzie tot een goed einde is gebracht.
Van Geuns zal zich na dit voorval in het vergelijkbare conflict met Potgieter vrij
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gemakkelijk aan de zijde van Potgieter hebben geschaard. Van Hasselt koos in zijn
dubbele positie van rechtbankpresident en Gidsredacteur ook Potgieters kant. De
afweging van Pol is onbekend, maar ook hij koos partij voor Potgieter. Dat het vooral
Potgieter was tegenover Bakhuizen van den Brink maakt het impulsieve en weer
gecorrigeerde uittreden van Potgieter eind mei 1843 verklaarbaar. De vier
redactieleden zouden in het verdere verloop één lijn trekken.
Bakhuizen van den Brink kreeg, toen hij alleen voor de taak stond de redactie van
De Gids te voeren, enige hulp van de Haagse mediaevist W.J.A. Jonckbloet, die een
jaar eerder als medewerker aangezocht was. Jonckbloet kreeg niet de status van
redacteur. Beiden werkten op het terrein van de historische, Nederlandse filologie.
Aan de redactie-inkrimping werd geen ruchtbaarheid gegeven, de redactie werkte
trouwens nog steeds in anonimiteit. Omdat Bakhuizen gebruik kon maken van
voorradige kopij, bijvoorbeeld van een lang verhaal van Toussaint dat in juni gestart
was, en doordat de rustiger zomerperiode aangebroken was, werd de verandering
nauwelijks opgemerkt.

Schuldenkwesties oktober 1843
De positie van Bakhuizen van den Brink in relatie tot De Gids zou nog
gecompliceerder worden. In de maanden augustus, september en oktober 1843 bleek
dat Bakhuizen zichzelf financieel in grote moeilijkheden gemanoevreerd had. Voor
de arrondissementsrechtbank te Amsterdam werd hij door twee schuldeisers gedaagd
wegens het niet terugbetalen van een wissel en een lening. De vonnissen werden in
deze rechtszaken in augustus en september enkele malen uitgesteld, maar in oktober
kwamen de uitspraken. De zaak met de grootste gevolgen voor Bakhuizen en De
Gids, was die door E. Querido aanhangig gemaakt. Querido, koopman te Amsterdam,
had in mei 1843 via W. Cats Bussemaker, afgestudeerd medicus te Amsterdam, per
wissel f 5.000 aan Bakhuizen van den Brink geleend, een bedrag dat een maand later
weer voldaan moest worden. Bakhuizen betaalde niet terug, evenmin Cats
Bussemaker, en zij gaven beiden geen gehoor aan de sommatie van deurwaarder
Goldsmit hiertoe. Overigens, terwijl Goldsmit voor Bakhuizens woonhuis stond,
beëindigde deze onverstoorbaar zijn belangrijke beoordeling voor De Gids van Hoofts
Warenar uitgegeven door M. de Vries28, een krasse demonstratie van zijn eigen
vermogen studie en privézaken te scheiden! Bakhuizen van den Brink en Cats
Bussemaker hadden samengewerkt bij het opnemen van geld, nu werkten zij ook
samen tegen bij de terugbetaling. Gezien de zaken die later zouden volgen, kan
gesproken worden van oplichting. De rechtbank stelde Bakhuizen en Cats Bussemaker
samen verantwoordelijk en sprak nadrukkelijk in één zitting op 11 oktober 1843
tegen beiden hetzelfde vonnis, terugbetaling, uit. De rechter bepaalde tevens dat het
vonnis uitvoerbaar was ‘bij voorraad zelfs bij lijfsdwang niettegenstaande hooger
beroep.’29 Dat wilde zeggen dat Bakhuizen en Cats Bussemaker onmiddellijk door
justitie in gijzeling genomen konden worden en dan niet op borg vrij konden komen.
Pas bij volledige terugbetaling zouden zij in vrijheid gesteld worden. Niet de
toewijzing van de eis, maar wel de dwang waarmee dit vonnis uitgevoerd kon worden,
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maakte de uitspraak zwaar en bijzonder. Om aan de gijzeling te ontkomen, spoedden
de gevonnisten zich op de dag van de uitspraak Amsterdam uit om het land te verlaten.
Bakhuizen van den Brink wendde zich eerst tot Jonckbloet
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in Den Haag om hem te instrueren omtrent De Gids. Daarbij bleef hijzelf nadrukkelijk
aan als redacteur, maar de praktische uitvoering zou Jonckbloets werk worden. In
hoeverre uitgever Van Kampen op de hoogte werd gesteld van deze regeling is niet
duidelijk. Het is best mogelijk dat het de bedoeling was Jonckbloet in een later
stadium formeel redacteur te maken. In de weergave van Potgieter ruim twintig jaar
later leende Bakhuizen bij deze gelegenheid geld in contanten van Jonckbloet. Hierbij
deed hij het voorkomen dat het Gidsredacteurschap verdiensten opbracht en dat
Jonckbloet die verdiensten van Bakhuizen als dank bij de uitgever mocht gaan innen.30
Jonckbloet begeleidde Bakhuizen van den Brink tot de Belgische grens.31 Bakhuizen
nam vervolgens zijn intrek in Luik.32
In de opgespoorde zittingen van de arrondissementsrechtbank van Amsterdam werden
door drie geldschieters in totaal f 9.200 teruggeëist en werd Bakhuizen tot
terugbetaling van f 6.200 veroordeeld.33 Blijkbaar zat hij financieel zo aan de grond,
dat hij dit bedrag nergens meer vandaan kon halen. Het zijn peanuts vergeleken bij
de bedragen die ruim zeven jaar later genoemd worden bij financiële regelingen om
Bakhuizen van zijn ballingschap te bevrijden. In januari 1851 werden voor dezelfde
rechtbank schikkingen getroffen met tien schuldeisers34 voor een bedrag van f 229.908.
Er moeten welhaast meer vonnissen tegen hem zijn geweest. Beets had het in een
brief aan Hasebroek over ‘een som van f 60.000 aan promesses aan woekeraars
gedaan. Hij zat geheel onder de Joden, - zulks ten gevolge zijner losbandigheden,
loterijspelen etc. etc.’35

Gevolgen voor de redactie
Door Bakhuizens vlucht naar het buitenland raakten de gebeurtenissen in de redactie
van De Gids in een stroomversnelling. Bakhuizen was nog geen week vertrokken of
de redactieleden Van Hasselt, Pol, Potgieter en Van Geuns, die hun handen van
Bakhuizen en van De Gids hadden getrokken, meenden dat nu de weg vrij was de
redactie weer op zich te nemen.36 Maar Gidsuitgever Van Kampen stemde hier niet
voetstoots mee in, waarbij hij zich waarschijnlijk beriep op het contract met de
redactie. Het contract bepaalde in artikel 8 dat de uitgever de redactie aan de
redacteuren ‘voortdurend’ moest toevertrouwen. Mocht hij toch de redactie aan
anderen opdragen, dan mochten de redacteuren De Gidsonder dezelfde naam zelf
voortzetten. Deze regels golden ‘zoolang de [redacteuren] zelve niet van de redactie
hebben afgezien’. Feitelijk was het zo dat Bakhuizen van de Brink nog in de redactie
zat, ondanks zijn verblijf in het buitenland en ondanks de afspraak met Jonckbloet
over de praktijk van de redactie. De overigen hadden zelf van de redactie afgezien
en daarmee hun rechten op het tijdschrift verspeeld. Van Kampen meende misschien
zelfs dat hij helemaal geen redacteur meer had: Jonckbloet had die status nog niet,
Bakhuizen was vertrokken, en de anderen waren reeds enkele maanden uit functie.
Oud-redacteur Pol, en met hem de anderen, was verontwaardigd dat Van Kampen
hen niet meteen weer aannam als redacteuren.37
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Jonckbloet was terstond na het vertrek van Bakhuizen met de voorbereiding van
het novembernummer begonnen. Op 23 oktober ging hij naar Amsterdam waar hij
ontdekte dat het Gidswerk niets opleverde38 en waar hij Potgieter trof. Met hem sprak
Jonckbloet over de respectievelijke posities in de redactie van De Gids. Dit is
waarschijnlijk een onaangenaam ‘mondgesprek’ geweest, waarbij Potgieter Jonck-

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 2

133
bloet verweet zich op de voorgrond te dringen. Mogelijk dat Potgieter zijn recht op
de redactie verdedigde met het argument dat het uittreden van de vier redacteuren
in juni niet definitief was, maar alleen gold voor de termijn dat Bakhuizen nog in de
redactie zat. Hij zou 1 januari 1844 toch zijn functie neerleggen. Nog dezelfde dag
citeerde Jonckbloet in een brief aan Potgieter letterlijk twee brieven afkomstig van
Van Hasselt, Van Geuns, Pol en Potgieter gericht aan Bakhuizen van den Brink. In
die brieven stond duidelijk dat de vier afstand deden van hun redacteurschap, zonder
voorbehoud. Hiermee wilde Jonckbloet zijn handelswijze omtrent de redactie van
De Gids verdedigen, en ook Potgieters argumenten weerleggen.39
Er was sprake van een patstelling, een situatie waarin het contract tussen uitgever
en redacteuren uitkomst bood. In artikel 10 werd bepaald dat bij geschillen in laatste
instantie drie arbiters een beslissing namen.40 In feite waren er in dit geschil drie
partijen: Van Kampen, Jonckbloet en Potgieter cum suis, waarbij Van Kampen en
Jonckbloet het in die zin met elkaar eens waren dat de vier ex-redacteuren geen
rechten meer hadden. Er werd niet een commissie van drie arbiters benoemd, maar
met instemming van allen werd één bemiddelaar om raad gevraagd: Jacob Geel te
Leiden. Alle drie gingen ze in deze dagen bij hem aan huis de zaak bespreken: 23
oktober Potgieter en Jonckbloet, na elkaar op dezelfde avond, en dus onmiddellijk
na hun ontmoeting in Amsterdam, en 24 oktober Van Kampen.41 Jonckbloet was al
eens eerder bij Geel geweest. Bezoeken over en weer en brieven in deze dagen hebben
elkaar steeds gekruisd. Geel zette eerst een paar uitgangspunten voorop: De Gids
moest blijven bestaan, en zonder redactie ging het niet. De redactie vulde hij verder
in: liefst zoveel mogelijk vroegere leden, bij voorkeur zeven, waaronder er een het
secretariaat voerde. Voor deze laatste functie beval hij Jonckbloet aan die volgens
hem capabel was en tijd had.42 De vier ex-redacteuren konden zich niet in dit advies
vinden en schreven een brief aan Jonckbloet.43 De strekking van dit schrijven zal zijn
geweest dat zij vieren niet vruchtbaar met hem zouden kunnen samenwerken. Na
nog eens Geel gesproken te hebben, trok Jonckbloet zijn conclusie en gaf hij zijn
positie op. Hij overhandigde gereedliggende kopij aan de vier oud-redactieleden.44
Hieronder bevonden zich het stuk van Bakhuizen van den Brink over Warenar van
Hooft, dat meteen geplaatst werd en een stuk van Jonckbloet zelf dat de vier
afkraakten, maar toch ook plaatsten.45 Van Kampen gaf ook toe door de zaak formeel
niet op de spits te drijven, maar de vier oud-redacteuren te accepteren. Er restten nog
slechts enkele dagen om het novembernummer vol te krijgen en de vier overwerkten
zich hierbij haast.46 Het valt op dat de artikelen van deze aflevering, ook die in de
Boekbeoordeelingen en het Album, op een na, ondertekend zijn.47 Het lijkt erop dat
de redactie in haar geheel nog niet die standvastigheid had om weer onder de vlag
van De Gids te werken, maar de individuele auteurs de eigen verantwoordelijkheid
liet dragen. Pol formuleerde tevens enkele nieuwe regels om het secretariaat weer
vlot te trekken.48
Nog altijd zorgde de anonimiteit waarin de redactie van De Gids werkte ervoor dat
het grote publiek van deze redactiewisselingen niet op de hoogte kwam. De breuk
in het voorjaar in de hechte vriendschap van Potgieter en Bakhuizen van den Brink
werd alleen onder directe vrienden besproken en de aanleiding was blijkbaar zo'n
taboe, dat die in brieven slechts in bedekte termen ter sprake kwam. Potgieter meldde
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toen wel zijn leed over de breuk aan zijn vriend Helvetius van den Bergh, met wie
hij voor zijn doen tamelijk vrij correspondeerde. Maar Potgieter was zo duister
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in zijn ontboezeming, misschien ook om Toussaint te beschermen, dat Helvetius van
den Bergh de ernst wel voelde maar het rechte er niet van begreep.49
De vlucht van Bakhuizen van den Brink naar België in oktober kon natuurlijk niet
onopgemerkt blijven, integendeel was geruchtmakend te noemen. Potgieter ontving
openlijke spontane reacties van medeleven op deze wending in de gebeurtenissen.
Helvetius van den Bergh begreep er nu meer van: ‘Ja Potgieter! Ik erken met u, dat
een vriend meer dan dood voor ons kan zijn. Ik gevoel dat het lot van VdBrink u in
vele opzigten nog smartelijker moet vallen, dan het afsterven van den geliefden
vriend waarover gij zoo innig treurt.’50 Ook Jacob Geel betreurde de ‘onzedelijke
afdwaling’ van Bakhuizen van den Brink, vooral omdat die voor de wetenschap een
zwaar verlies betekende.51 N. Beets schreef het nieuws ontsteld aan J.P. Hasebroek
en beklaagde zoals velen Bakhuizens verloofde Toussaint.52 Het lijkt alsof Bakhuizen
zelf zich pas in België realiseerde welke catastrofe hij over zich afgeroepen had.

De redactie zonder Bakhuizen van den Brink
Eind oktober 1843 was dan de redactiecrisis bezworen. Meteen na deze afloop mengde
Geel zich nog in de redactie en het beleid van De Gids.53 Geel zag dat samenwerking
tussen de vier heringetreden redacteuren en Bakhuizen van den Brink niet mogelijk
was. Met andere woorden, redeneerde hij, wanneer Bakhuizen enigszins
gerehabiliteerd uit het buitenland zou terugkeren, zou hij, bij consequent handelen
van de huidige redactieleden, uit die redactie geweerd blijven. En die consequentie
vond Geel onaanvaardbaar. Geel beschouwde Bakhuizen als ‘de ziel’ van De Gids,
als ‘de man, die wist wat hij wilde, die de wetenschap, in alle hare rigtingen, niet uit
het oog verloor, en die een criterium der verschijnselen bezat in zijne onbegrijpelijk
ruime en diepe kennis, vereenigd met een scherp oordeel, en met wijsgeerige
beginselen, die hem vast deden staan, waar menigeen weifelt en wankelt [...]’. Geel
waarschuwde de redactie dat, wanneer zij ervan blijk gaf inderdaad de zo
hooggewaardeerde Bakhuizen bij terugkomst te weren, hij, Geel, er persoonlijk voor
zou zorgen dat de Leidse medewerking aan De Gids zou stoppen. En dan zou hij
sterk bevorderen dat Bakhuizen in Leiden een toonaangevend tijdschrift kreeg. Aan
de ene kant bewees Geel met deze pressie dat hij De Gids de beste kracht toewenste,
aan de andere kant is duidelijk dat Geel zo'n neutraal raadsman en bemiddelaar in
feite niet was. Hij stond geheel aan de kant van Bakhuizen van den Brink als
wetenschapsman en ideeënleider. Daarbij scheidde hij diens wetenschappelijke
inbreng volledig van zijn persoonlijke leven. In de volgende jaren zou Geel, samen
met J. Bake, beiden tegelijk mentor en vriend van Bakhuizen, Bakhuizen
onvoorwaardelijk en onophoudelijk steunen, niet alleen mentaal, maar ook financieel.
Van een spoedige terugkeer naar Nederland was echter geen sprake en in zoverre
was het dreigement van Geel aan de redactie van De Gids loos. De redactie van De
Gids accepteerde Bakhuizen als medewerker, zoals ze eerder al aangegeven had te
zullen doen. Potgieter hield zich principieel en correspondeerde twee jaar niet met
Bakhuizen.54

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 2

Minstens zo onvoorwaardelijk en onophoudelijk als Geel en Bake bleef Toussaint
achter Bakhuizen van den Brink staan, ondanks de grote druk die op haar uitgeoefend
werd de verloving te beëindigen.55 Eind december 1843 kwam zij voor Bak-
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huizen op in een brief aan de redactie van De Gids.56 Zij verdedigde het standpunt
dat hij nooit de redactie formeel verlaten had en verklaarde dat hij zichzelf ook als
redacteur was blijven beschouwen. Vervolgens klonk haar vraag: ‘Of UWEd gezind
zijt de regten van V:D: Brink op de mederedactie te erkennen?’ Maar deze brief
kwam als mosterd na de maaltijd. Het antwoord van de redactie is niet bekend, maar
zal zeker afhoudend geweest zijn. De redactie had al uitbreiding gevonden in de
personen B. ter Haar en P.J. Veth.57 Toussaint onthield De Gids twee jaar lang
bijdragen van haar hand.

Samenvatting van de Van Vloten-Verwey-interpratie
De dood van Bakhuizen van den Brink in 1865 was aanleiding voor toenmalige
literatoren de kwestie 1843 eens onder de loep te nemen. Probleem was dat de zaak
door gebrek aan beschikbare gegevens moeilijk te onderzoeken was. Gidsredacteur
Vissering kreeg via De Jonge van Potgieter concrete informatie, die echter verder
binnenskamers bleef. De overige documenten die ik bij mijn reconstructie gebruikt
heb, waren in particuliere handen, vooral in Potgieters persoonlijke archief en dus
niet raadpleegbaar. Betrokkenen zullen Toussaint die nog in leven was, hebben willen
sparen.
In deze leemte trad J. van Vloten, in 1843 medewerker van De Gids, met twee
stukken geplaatst in zijn eigen tijdschrift De Levensbode [1865], waarin hij terugblikte
op zijn samenwerking met Bakhuizen en Potgieter.58 Daarbij plaatste hij zichzelf in
het prisma van de ruzie tussen Bakhuizen van den Brink en Potgieter. Kort gezegd
kwam hij met de volgende mededelingen. Eind 1842, begin 1843 schreef Van Vloten
voor De Gids, op uitnodiging van Bakhuizen van den Brink, een recensie op Het
leven van Jezus, kritisch verdedigd tegen Dr. D.F. Strauss, door F.C. de Greuve.
Maart 1843 was het eerste deel van deze lijvige bespreking gereed. Van Vloten
verdedigde de moderne, Hegeliaanse visie van Strauss en weerlegde de kritische
aantekeningen van de traditionele De Greuve. Blijkens een letterlijk geciteerde brief
van Bakhuizen aan Van Vloten59 was Bakhuizen verheugd over Van Vlotens
onorthodoxe aanpak, al vond hij dat Van Vloten wat te veel op de persoon gespeeld
had. Bakhuizen vroeg scherpe uitdrukkingen nog wat te verzachten, of de recensie
te ondertekenen.60 Later zou volgens Van Vloten Bakhuizen verzachting of
ondertekening toch niet meer nodig gevonden hebben. De beoordeling werd in vier
afleveringen geplaatst, in augustus tot en met november 1843. De beslissing om het
stuk van Van Vloten op te nemen, viel nog onder verantwoordelijkheid van de
‘ongedeelde’ redactie, de eerste drie delen verschenen onder het redacteurschap van
Bakhuizen alleen. Toen het vierde deel op stapel stond, waren juist de vier
oudredacteuren terug in de redactie. Op dat moment zou, nog steeds volgens de lezing
van Van Vloten, de redactie, onder leiding van Potgieter, hem de keuze voorgelegd
hebben de beoordeling te ondertekenen of een aantekening eraan toegevoegd zien
dat de ‘redactie zich van alle verantwoording voor [zijne] kettersche stellingen
ontsloeg’.61 Van Vloten koos voor ondertekening. Uit deze opstelling van de redactie
zou volgens Van Vloten overduidelijk blijken dat De Gids bij ontstentenis van
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Bakhuizen en onder leiding van Potgieter zijn theologische voortrekkerspositie
prijsgaf voor een meer behoudende richting.
A. Verwey combineerde in 190362 Van Vlotens verhaal met een brief van Geel
aan Bakhuizen van den Brink van maart 1844,63 die hij in handen gekregen had.
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Daarin zei Geel te vrezen dat De Gids ‘dienares wierd van de tegenwerkende
piëtistische opinie’, nu Bakhuizen geen invloed meer op de redactie had. Dit woord
‘piëtistisch’ vergrootte Verwey tot een al langer bestaande theologische tegenstelling
tussen Bakhuizen van den Brink en Potgieter, waarbij de eerste stond voor een
‘wetenschappelijke’ aanpak en Potgieter een meer ‘gemoedelijke’ houding zou
hebben.64 Deze tegenstelling zou een situatie geschapen hebben die vroeg om
problemen. De recensie van Van Vloten was dat probleem, dat uiteindelijk tot de
breuk tussen de twee redacteuren geleid zou hebben.

Kritiek op de Van Vloten-Verwey-interpretatie
Verwey is lange tijd in zijn interpretatie gevolgd, ondanks goed gedocumenteerde
kritiek van Bakhuizenbiograaf S. Muller Fz. een kleine twee jaar later.65 Behalve de
ene brief van Geel die Verwey gebruikte, waren de laatste decennia vele documenten
raadpleegbaar geworden omdat ze, na overlijden van betrokken personen,
overgedragen waren aan openbare instellingen. Muller betoogde dat Verwey de brief
van Geel uit zijn verband had gerukt en kwam, in grote lijnen, het dichtste bij de
reconstructie zoals ik die hier gemaakt heb. Zonder te beschikken over de brief van
De Jonge aan Vissering, concludeerde Muller ook dat de oorzaak van de redactiebreuk
in het voorjaar 1843 lag in een persoonlijk geschil tussen Bakhuizen en Potgieter om
de roekeloze levensstijl van Bakhuizen van den Brink. Niet duidelijk is waarom de
interpretatie van Verwey zolang gevolgd werd en de nauwgezette studie van Muller
nauwelijks aangehaald werd. Misschien dat het gezag dat Verwey in deze tijd
opgebouwd had als literator-essayist daar debet aan was.
Behalve dat er vele documenten en daarmee nieuwe feiten naar boven waren gekomen,
moeten we het waarheidsgehalte van het verhaal van Van Vloten toetsen en vervolgens
ook de redenering van Verwey kritisch bekijken.
Bij lezing van de artikelen van Van Vloten valt op dat zijn relaas eenzijdig is, in
die zin dat hij zaken sterk op zichzelf betrekt. In de contemporaine documenten komt
de naam van Van Vloten niet een maal voor, ook niet op plaatsen waar dat sterk te
verwachten was, bijvoorbeeld in de bemiddelingsbrieven van Geel. Van Vloten staat
in zijn artikelen verre van neutraal tussen Bakhuizen van den Brink en Potgieter. Hij
adoreert Bakhuizen erin als zijn ideale leermeester, terwijl hij rancuneus ten opzichte
van Potgieter staat omdat Potgieter hem later het medewerkerschap aan De Gids
ontzegd heeft na meerdere moeilijkheden.66 Met andere woorden, Van Vloten heeft
de sterke neiging zo te redeneren dat hijzelf en Bakhuizen gunstig naar voren komen
en Potgieter in een ongunstig daglicht gesteld wordt. De brief van Bakhuizen die hij
citeert interpreteert hij in deze richting, maar hij ziet onvoldoende dat Bakhuizen
tactische openingen liet met betrekking tot de ondertekening van zijn recensie. We
zagen hiervoor al dat in de novemberaflevering praktisch alle stukken getekend zijn,
niet alleen Van Vloten is gevraagd dit te doen. Voorts is er uit de tijd rond het
Potgieter-Bakhuizenconflict in april 1843 geen enkele bevestiging dat er een
theologische richtingen-kwestie tussen de twee in het vuur lag. Sterker, we kunnen
ons afvragen of Potgieter wel conservatisme verweten kon worden. Binnen de redactie
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lag de taakverdeling min of meer vast: Bakhuizen verzorgde de wetenschappelijke
theologie en er is geen geval bekend van bemoeienis door Potgieter op dat gebied.
Op een theologische kwestie lag ook geen taboe, terwijl er zeker van een
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taboe sprake was gezien de achterhoudendheid waarmee Potgieter en anderen zich
over het conflict uitten. Theologisch verschil van inzicht zou eerder aanleiding
gegeven hebben tot een openlijk wetenschappelijk dispuut dan tot een persoonlijke
breuk tussen redacteuren.
Verwey maakte in zijn artikel belangrijke argumentatiefouten. Ten eerste toetste hij
het relaas van Van Vloten niet aan andere gegevens. Ten tweede plaatste hij een
opmerking van Geel over een meer piëtistische richting van De Gids na het vertrek
van Bakhuizen naar voren in de tijd: problemen rond de nieuwere theologische
opvattingen zouden al eerder gespeeld hebben. Lezing van Geels brief laat zien dat
deze van mening was dat die verandering in richting van De Gids juist door de
afwezigheid van Bakhuizen ontstaan was. Omdat Bakhuizen binnen de redactie van
De Gids al jaren de leiding had over deze wetenschap, zonder inmenging van Potgieter
of anderen, ontstond er na zijn vertrek een theologisch vacuüm. Volgens Geel in zijn
brief, kreeg dit vacuüm een meer piëtistische invulling. Vanuit de aanname echter
van reeds langer bestaande conflicten op theologisch gebied, ziet Verwey met de
recensie van Van Vloten het incident ontstaan dat haast onvermijdelijk komen moest.67
Op deze wijze redeneert hij naar zijn conclusie toe. Zonder ondersteunende
argumenten en zonder verder onderzoek verbindt hij vermeende theologische
verschillen in de redactie, Van Vlotens recensie, de brief van Geel en de breuk tussen
Bakhuizen en Potgieter met elkaar. Zo komt hij tot de machtspreuk dat ‘zonder vrees
voor tegenspraak [kan] worden vastgesteld dat de vraag of er tusschen Bakhuizens
uittreden en die recensie [van Van Vloten] verband bestond door dien brief [van
Geel] bevestigend beantwoord wordt’.68
Met een onjuiste premisse, eenzijdige gevolgtrekkingen en zonder verder bewijs
kunnen we de redenering van Verwey over het geschil Bakhuizen - Potgieter voorjaar
1843 terzijde schuiven.

Besluit
Tot versterking van mijn interpretatie, - dat de redactiebreuk begon met een geschil
om het privéleven van Bakhuizen van den Brink, - geldt dat alle documenten die
daarvoor gebruikt zijn direct in relatie staan tot de kwestie. Het zijn òf contemporaine
documenten, zoals brieven en rechtbankstukken, òf getuigenissen van direct aan het
conflict deelnemende personages, zoals de woorden van Potgieter in de weergave
van De Jonge aan Vissering. Zulke documenten hebben mijns inziens een grotere
bewijskracht dan het verhaal van Van Vloten, die er goed beschouwd niet bij was,
en de schijn-logische redeneringen van Verwey.

Eindnoten:
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faillissementverklaring en verdere levensloop Arn. Stakenburg, ‘Potgieter's familie’, in Tijdschrift
voor Nederlandsche taal- en letterkunde, dl. 61, 1942, p. 24-44.
De vrienden Sprengler, Van Geuns, Matthes, Van Hees.
De brief van Van Geuns is verloren geraakt, alle gegevens over deze kwestie worden afgeleid
uit de antwoordbrief van Bakhuizen van den Brink aan Van Hees, [vlak voor 01.07.1842], UBA
An 3. De vrienden hadden bezwaar tegen het feit op zich dat hij een partij gaf. Niet duidelijk
is waarom dit bezwaar ontstond ‘na dat sinds jaren de voorstelling van mijn promotiefeest onze
fantaisie bezig hield’: vonden zij een partij te duur [zie hierna voor de financiële situatie van
Bakhuizen], vreesden zij voor hun eigen reputatie wanneer zij deelnamen?
‘Ik weet slechts ééne weg om geen partij te geven: die namelijk van mij na mijne promotie
zelven daaraan te onttrekken, maar op eene andere wijze dan gijl. voorslaat. Zoo gij gevoeldet
hoe snerpend de mij aangedane beleediging was, zoudt ge nimmer begrijpen hoe zulke gedachten
terstond na den brief van vGeuns bij mij moesten opkomen.’ Brief Bakhuizen van den Brink
aan Van Hees, [vlak voor 01.07.1842], UBA An 3.
B.v.d.B., ‘P.C. Hoofts Warenar. Met eene Inleiding en Aantekeningen door M. de Vries. Leiden
1843’, in De Gids 1843 B, 554-579. Zie voor het belang van deze boekbespreking T. Jacobi en
J. Relleke, ‘De leus van vooruitgang! Het literaire program van De Gids onder Potgieter en
Bakhuizen van den Brink’, in De Negentiende Eeuw, 1995, p. 231. Dat Bakhuizen op deze dag
de bespreking voltooide, volgt uit de brief van De Jonge aan Vissering, zie noot 15. Potgieter
had, tweeëntwintig jaar na het gebeurde, verteld aan De Jonge dat Bakhuizen deze recensie
afgemaakt had op de dag van het vonnis in oktober (zie hierna, noot 29), met een deurwaarder
voor het huis. De vraag is dan waarom Bakhuizen bij die gelegenheid niet aangehouden werd.
We moeten echter aannemen dat Potgieter in zijn herinnering gebeurtenissen chronologisch
verkeerd plaatste. Bakhuizen dagtekent zijn bespreking ‘Amsterdam, September’, hetgeen
overeenkomt met een bezoek van deurwaarder Goldsmit aan Bakhuizen op 12 september 1843
[dit bezoek wordt vermeld in het vonnis]. Dit is het laatste artikel van Bakhuizen van den Brink
voor zijn vlucht naar België.
Vonnis van de Eerste Kamer van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, in een zitting
van 11 oktober 1843, 11 uur. Rijksarchief Noord-Holland te Haarlem, archieven van de
Arrondissementsrechtbank Amsterdam, toegangsnummer 198, nr. 1089.
Aan de betrouwbaarheid van deze laatste mededeling moet sterk getwijfeld worden aangezien
Potgieter dit van Jonckbloet vernomen had, het vervolgens ruim twintig jaar later mondeling
aan De Jonge verhaalt, die dit op zijn beurt in een brief aan Vissering overbrengt. Zie noot 15.
Niet duidelijk is of Jonckbloet over de afgelopen maanden de verdiensten beloofd was of voor
de komende tijd. In het contract tussen uitgever en redacteuren stond in artikel 4 dat de
redacteuren ‘voor hunne Redactie geen Honorarium genieten’. Contract Van Kampen en
redacteuren van De Gids, nov. 1840, UBL Ltk 1888 A1.
Volgens jonge bekenden van Jonckbloet, zie Hamaker in De Gids 1906 IV, p. 438.
Volgens Scharten-Antink bewoonden Cats Bussemaker en Bakhuizen van den Brink kamers
op hetzelfde adres te Luik. C. en M. Scharten-Antink, ‘Julie Simon. De levensroman van R.C.
Bakhuizen van den Brink. Uit brieven en bescheiden tezamengesteld’, in De Gids 1913 III, p.
1-70.
Naast de reeds genoemde zaken van mevrouw De Graaflandt [gerenvoyeerd] en Querido [vonnis,
f 5000] speelde de zaak die graveur R.J. van Arum aanhangig had gemaakt. Ook hij eiste een
bedrag, f 1200, terug die hij Bakhuizen geleend had. Bakhuizen werd, na weer diverse malen
uitstel, op 18 oktober 1843 gevonnist tot terugbetaling. Hierbij legde de rechter geen
dwangbepaling op. Vonnis van de Eerste Kamer van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam,
in een zitting van 18 oktober 1843, Rijksarchief Noord-Holland te Haarlem, archieven van de
arrondissementsrechtbank Amsterdam, toegangsnummer 198, nr. 1089.
Rijksarchief Haarlem, Arrondissementsrechtbank Amsterdam, toegangsnummer 198, nr. 2386.
Onder de schuldeisers bevonden zich toen de moeder van Bakhuizen van den Brink [f 14.000],
en zijn vrienden P.G.M. van Hees [f 53.600] en J. Commelin [f 93.000]. De namen Van Arum
en Querido komen in het lijstje niet meer voor. Reeser [De jeugdjaren van A.L.G. Toussaint,
p. 154] verbaast zich dat de moeder en vrienden de schuldeisers waren. Waarschijnlijk hebben
familie en vrienden de schulden overgenomen. In een akkoord dat januari 1851 voor de rechtbank
definitief wordt gemaakt, betaalde de moeder twee procent van alle schulden aan de schuldeisers
en alle bijkomende kosten. Daarmee was de zaak afgedaan. Bakhuizen van den Brink werd met
het akkoord ontheven van zijn kennelijke staat van onvermogen. Zie uitgebreid over de
totstandkoming van dit akkoord en verdere voorbereidingen voor de terugkeer van Bakhuizen:
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S. Muller Fz., Briefwisseling van Bakhuizen van den Brink, met zijne vrienden gedurende zijne
ballingschap. Haarlem, 1906.
Brief Beets aan Hasebroek, 11.11.1843, UBL Ltk Beets 49. Deze informatie is onbetrouwbaar,
omdat Beets het in deze brief ook heeft over een vlucht via Antwerpen naar Engeland, informatie
die aantoonbaar onjuist is.
Brief Pol aan Potgieter, 21.10.1843 UBA Al 127 i.
Idem.
Brief Jonckbloet aan Potgieter, 23.10.1843, UBA Al 72 a en noot 26.
Idem.
Contract Van Kampen en Redactie van De Gids, eind nov. 1840, UBL Ltk 1888 A 1: ‘Alle
geschillen tusschen de Contractanten betrekkelijk de Uitgave van de Gids hoegenaamd, zullen
in hoogste ressort worden beslist door drie arbiters, waarvan één door elk der partijen en de
derde door de beide aldus benoemden, of bij weigering door den bevoegden regter zullen worden
aangesteld.’
Brief Geel aan Potgieter, 29.10.1843, UBA An 28 f.
Brief Geel aan Potgieter, 23.10.1843, UBA An 29 e.
Blijkt uit de brief Jonckbloet aan Potgieter, 26.10.1843, UBA Al 72 b.
Brief Jonckbloet aan Potgieter, 26.10.1843 UBA Al 72 b.
Brief Pol aan Potgieter, 29.10.1843, UBA Al 127 j en z.
Idem.
Of het vervolg van een artikel werd in december ondertekend.
Brief Pol aan Potgieter, 29.10.1843, UBA Al 127 j en z.
Brief Helvetius van den Bergh aan Potgieter, 04.09.1843, UBA Af 12 d.
Brief Helvetius van den Bergh aan Potgieter, 14.12.1843, UBA Af 12 e. De geliefde vriend is
Gidsredacteur C.J. Fortuyn die augustus 1843 overleed, slechts dertig jaar oud.
Brief Geel aan Potgieter, 29.10.1843, UBA An 28 f.
Brief Beets aan Hasebroek, 11.11.1843, UBL Ltk Beets 49.
Brief Geel aan Potgieter, 29.10.1843, UBA An 28 f.
De correspondentie Potgieter - Geel stopte voor eveneens zo'n termijn.
Beets bijvoorbeeld correspondeerde indringend met haar, zie brief Beets aan Hasebroek,
20.01.1844, UBL Ltk Beets 49.
Brief Toussaint aan De redactie van De Gids, [29]. 12.1843, UBA Ah 94 d.
Zie J. Relleke en T. Jacobi, ‘Wie vormden de redactie van De Gids in de beginjaren 1837-1843?’,
in: Literatuur 1994, p. 210.
Zie noot 2.
Brief Bakhuizen van den Brink aan Van Vloten, [maart 1843]. Afschrift in: J. van Vloten, De
Levensbode, 1865, p. 6-8. Origineel niet gevonden.
Niet-ondertekende artikelen vielen onder verantwoording van De Gids, artikelen met naam
kwamen voor rekenschap van de auteur.
Van Vloten, 1865, p. 146. Ik haal de woorden van Van Vloten aan, die nu niet letterlijk citeert.
Daarom is niet duidelijk of het woord ‘kettersche’ door de redactie gebruikt werd, of een
invulling van Van Vloten is. Het lijkt een tendentieuze woordkeus van Van Vloten.
Zie noot 3.
Brief Geel aan Bakhuizen van den Brink, 08.03.1844, UBL L 1004. Afschrift in Verwey 1903.
Verwey, p. 309.
S. Muller Fz., ‘Briefwisseling van Bakhuizen van den Brink met zijne vrienden gedurende zijne
ballingschap (1844-1851)’, in: Onze eeuw, 1905, dl. 4, p. 223-256.
In het algemeen schreef Van Vloten in een stijl die steeds vol rancune en persoonlijke
hatelijkheden was, waardoor hij irritatie opwekte en veel vijanden maakte. Zie ook H. Reeser,
De huwelijksjaren van A.L.G. Bosboom-Toussaint, p.382, noot 86. Potgieter verwijderde zulke
medewerkers liefst, bijvoorbeeld ook O.G. Heldring bij de oprichting van De Gids.
Verwey, p. 309: ‘Men ziet al: zulk een recensie was die van Van Vloten’.
Verwey, p. 310.
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Brandtbrieven bij een trouwpartij
Iets over gender en genre aan het einde van de zeventiende eeuw
G.R.W. Dibbets
1 Inleiding
De beperkte grootte van het geïntendeerde publiek biedt de schrijver van een
particuliere brief - waarbij immers dikwijls niet meer dan één lezer verondersteld is
- de mogelijkheid het hart te luchten; de mate van vertrouwdheid met en ingeschatte
betrouwbaarheid van de beoogde lezer(s) speelt daarbij een voorname rol. Zo kan
een particuliere brief saillante details bevatten voor de lezer, of deze nu de adressaat
is of een ander aan wie het persoonlijke document in handen valt. Dat gaat ook op
als men ‘post’ van jaren, van eeuwen her zelfs onder ogen krijgt.
Bezig met het transcriberen van de overgebleven, maar sinds 12 juni 1894
verstrooide1 brieven van en aan de gereformeerde predikant Joannes Vollenhove
(1631-1708) - in de hoop dat een ‘volledige’ geannoteerde uitgave van de
correspondentie over een aantal jaren het licht mag zien - kreeg ik een brief onder
ogen van 16 juni 1682. Deze is geschreven door de remonstrantse predikant Joannes
Brandt (1660-1708). Onderaan heeft diens vader, de bekende Geeraerdt Brandt
(1626-1685) die eveneens remonstrants voorganger was, enkele regels toegevoegd,
wat er op wijst dat de brief van de zoon via de vader naar Vollenhove is verzonden.
Het komt me voor dat de woorden die bruidegom Joannes aan zijn bruid, en vader
Geeraerdt aan zijn aanstaande schoondochter hebben gewijd, interessante informatie
bevatten op het terrein van ‘gender’ en ‘genre’, over wat de ene eerwaarde heer zag
als de primaire taak van zijn vrouw, en de ander als lectuur. De brief leek me daarom
afzonderlijke publikatie waard.

2 Twee brieven met gevolgen
Wat was er aan de hand? Zoals hij een jaar eerder, in een brief van 18 juli 1681, had
gedaan toen zijn zoon Kaspar (1653-1696) met de Rotterdamse Sara Zwaardekroon
ging trouwen, zo heeft Geeraerdt Brandt blijkbaar zijn vriend Vollenhove in de laatste
voorjaarsdagen van 1682 gevraagd om, nu zoon Joannes en Wilhelmina Klopper
hun huwelijk gingen sluiten op 7 juli 1682, een gelegenheidsgedicht te vervaardigen.
Dit bruiloftsvers zou - zoals uit nog volgende gegevens moge blijken - niet door de
auteur tijdens het feest worden voorgedragen of overhandigd; het was bedoeld om
in een ‘feestbundel’ te worden opgenomen voor het jonge paar, wiens eer en aanzien
steeg o.a. naar mate de namen van de contribuanten aan de bundel klinkender waren:
dat Vollenhove hier een uitnodiging ontving, lag voor de hand.
Had Vollenhove in 1681 geen gedicht geschreven, ongetwijfeld in verband met
het recente (21 juni) overlijden van zijn vrouw Gesina Hake, in 1682 heeft hij op het
verzoek niet onwelwillend gereageerd (vgl. hieronder ‘gunstige toezegging’), en
teruggeschreven - de brief ontbreekt - dat hij met het oog op zijn gedicht toch wel
graag zou beschikken over enkele gegevens (‘zijn vrage’) aangaande de bruid: ook
aan haar immers moesten volgens de voor het epithalamium geldende Scaligeri-
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Hierboven de akte van ondertrouw van Joannes Brandt en Wilhelmina Klopper, door beiden
ondertekend (Gem. Arch. Amsterdam nr 693, blz. 149). Het lijkt erop dat de voor- en de achternaam
van de bruid door twee verschillende handen zijn geschreven: de voornaam door een kinderlijke hand
(zij was zeventien jaar), de achternaam door een die het schrijven gewoon was.

aanse regels woorden worden gewijd (Schenkeveld-van der Dussen 1974). Brandt
sr zal zijn zoon hebben opgedragen de befaamde en invloedrijke predikant, dichter,
taalkundige en vriend van de gevergde informatie te voorzien. Joannes' brief aan
Vollenhove, geschreven in Amsterdam op 16 juni 1682 en thans bewaard in de
Universiteitsbibliotheek te Amsterdam (sign. RK O 22a), luidt:
Eerwaarde Heer,
Gelijk [omdat] ik ten hooghsten in Uw Eerw. verplicht ben voor deszelfs
gunstige [vriendelijke] toezegging, zoo heb ik niet konnen nalaten Uw
Eerw. nopende zijn vrage te onderrechten.
Mijn bruidts afkomst is eerlijk [achtenswaard], van beide zijden. Zij is een
liefhebstere van boeken en naarstig in 't lezen der keurighste
[voortreffelijkste] schriften daar de Poësy mede onder is. In de Zangkunst
is ze verre gekomen. En of wel [ofschoon] mijn oordeel juist niet al te veel
is te betrouwen, als 't welk [omdat het] in den glans van hare deugden zich
blindt ziet, zoo ben ik echter verzekert dat het voorgemelde waarachtig is.
Uw Eerw. kan inzonderheit [vooral] stof hebben in haar leesgierigheit die
zoo groot is, dat ze andere zaken der vrouwelijke sexe meer eigen minder
acht en waardeert.
Wij zullen Uw gedicht met snakkende gedagten en oogen te gemoet zien,
als uit het welke [omdat eruit] zeker blijken zal, dat men Uw Eerw. inter
primos primus mag toeeigenen [als eerste onder de eersten betitelen],
terwijl ijder met rechte zich gelukkig acht om hem [zich] te noemen, gelijk
ik ook doe,
Eerwaarde Heer, Uw Ootmoedigste Dienaar Joannes Brant.
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Joannes Brandt was zich dus terdege bewust van Plato's wijsheid met betrekking tot
de verblinding ten gevolge van verliefdheid, die Plautus in Mercator (vs 82) met
amens amans zo bondig onder woorden had gebracht. In die wetenschap typeert
Brandt jr Wilhelmina Klopper als een gretige lezeres, niet zo maar van allerlei boekjes,
blaadjes en onbenulligheden, maar van de ‘keurighste schriften’. Van Literatuur dus
- waarmee hij haar laat voldoen aan een voorwaarde die Spies (1993) heeft
geformuleerd voor een vrouw die rond 1675 deel wilde nemen aan het beschaafde
leven: een zekere algemene belezenheid. Die ‘Literatuur’ heeft dan nog voor alle
duidelijkheid enige specificatie van Joannes gekregen: ‘daar de Poësy mede onder
is’, waarbij we ons ervan bewust moeten zijn dat, behalve gedichten in allerlei vorm
en over onderscheiden onderwerpen, met name ook heldendicht en tragedie onder
de poëzie werden gerekend. Vervolgens wordt haar vocale begaafdheid even
aangeroerd, waarna haar ‘leesgierigheit’ opnieuw ter sprake wordt gebracht. Die is
niet alleen groot, maar krijgt - naar Joannes' inschatting - van Wilhelmina zelfs
voorrang boven andere - aanvankelijk had Joannes zelfs ‘d'andere’ geschreven, maar
dat vond hij blijkbaar te vér gaand, zodat hij ‘d’ maar doorhaalde! - bezigheden waar
vrouwen zich op grond van hun sexe eigenlijk meer mee moesten inlaten:
leesgierigheid is daarmee vrouwen niet verboden maar heeft in de rangorde van de
hun toebedachte activiteiten een ondergeschikte plaats. Voorhuwelijkse kritiek van
de bijna tweeëntwintigjarige Hoornse predikant op zijn aanstaande echtgenote, aan
wie hij overigens de bevrediging van haar ‘leesgierigheit’ niet ontzegde? Angst? Of
hebben Joannes' woorden alleen betrekking op Wilhelmina's emotionele waardering
voor de boeken en hun inhoud, die wel geen problemen zou leveren in de praktijk
van het huwelijkse leven waar kerk, keuken, kinderen en (andere) vrouwelijke plichten
een voorname rol zouden spelen?
Vollenhoves gedicht is te vinden op p. 452-454 van diens Poëzy, te Amsterdam bij
Henrik Boom en de weduwe van Dirk Boom verschenen, waarvan een
auteursexemplaar het jaartal 1685 draagt (UBL sign. 1499 A 30), de overige 1686(zie
Rentier 1995). Het bestaat uit tien strofen van acht vier-trocheïsche regels.
Overeenkomstig de voorschriften van Scaliger looft Vollenhove bruidegom en bruid
(Schenkeveld-van der Dussen 1974). Joannes Brandt, Vollenhove welbekend, zijn
vier van de eerste vijf strofen gewijd, waarin o.a. diens dichterlijke talenten zijn
geprezen; de bruid, een onbekende voor Vollenhove, is naar verhouding onderbedeeld
doordat alleen strofe zes haar betreft. Daarna wendt de dichter zich in de strofen
zeven tot tien opnieuw tot de bruidegom om voor hem (en de huwelijksgasten) het
goede huwelijk, waarin ‘de trou twee trougenoten/ Tot een hart en ziel vergoten’
heeft, te plaatsen in zijn relatie tot God, ‘die Adam troude/ Eer de smaak van 't ooft
hem roude’. In één strofe, de vierde, laat Vollenhove zien dat hij aan het verzoek om
een gedicht gehoor móest geven: verdriet om het verlies van zijn vrouw - een jaar
eerder -, verschil in godsdienstig inzicht - de Branden waren remonstrant, Vollenhove
gereformeerd -, het heeft de dichter Vollenhove niet kunnen afhouden van het
schrijven van ‘myn’ plichtzang’: zijn stichtelijke, tot deugd opwekkende vers:
Wie ontzegt* met bruiloftstonen
Uw gelukkig feest te kronen?

*

weigert
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Na myn echtverlies verveelde*,
Hoe ons kerkleer* ooit* verscheelde,
Trekt Parnassus zich niet aan.

*

te zwaar viel
geloofsleer
*
reeds altijd
*

Al evenzeer in overeenstemming met Scaligers regels zien we in Vollenhoves vers
de sexuele begeerte van de bruidegom en - nog veel gematigder - van de bruid onder
woorden gebracht (strofe drie):
Brandt, aan 't branden nu en blaken
Door een vier van mont en kaken,
Diamantstraal, levend git
Van twee ogen (vier niet anders
Als door zulke stokebranders*
Kuisch te lesschen*) nu verhit
Om dat schone vier te kussen,
Brant met wederbrant te blussen.

*

brandstichters
doven

*)

Die terughoudendheid ten aanzien van de erotiek (Scaliger had van ‘sponsi sponsaeque
desideri[a]’: ‘de begeerten van bruidegom en bruid’ en ‘lascivia lususque’, van
‘wellust en dartelheid’ gesproken!) contrasteert nogal met de woorden die eraan
gewijd zijn in Vollenhoves ‘Echtkrans voor den hooghedelen en welgeboren here
Joan van Echten [...] en de hoogedele en welgebore joffer Anna Elisabet van Haarsolte
[...]’ uit 1655, geschreven dus door een ruim 25 jaar jongere Vollenhove (Vollenhove
1686: 397-408; zie Sparnaay 1996):
Terwyl haar stoet het drok heeft met bestrojen
Van 't bruitsbedt, zy* met d'eedle bruit te tojen,
Treedt Hymen* voor, de fakkeldrager Hymen,
En zingt het paar te bedt met deze rymen:
Gelukkig paar, 't welk hemelreien komen
Begroeten, tre nu in myn heiligdomen,
Daar kuische brant gelescht wort. Heer van Echten,
Wiens echtkrans nu de goden gunstig vlechten,
Wat gloet wil door uw bloedt en aders zwieren,
Nu zy ook blaakt, die zo veel minnevieren
Voorhene ontstak door koelheit, die u drukte!
[...]
En gy, ô licht der joffren, nooit te doven,
Omhels het lot, u toegeleit van boven.
[...]
Tre heen, ô bruit, en schroom niet in 't verbeelden
Van 's bruigoms komst, en vreugt, en minneweelden,
Die Kuischeit, tot haar' huisbou*, zelf betamen.

*

Venus
de huwelijksgod

*

*

gezinsstichting

Toch schreef Vollenhove (1686: 409-411) ‘Aan den lezer’ om toe te lichten waarom
deze ‘Echtkrans’ uit 1655 in Poëzy opgenomen is:
Voor onbeschaamt vertoog van bedtgeheimenissen, en alle taal, die eerbare
[op
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fatsoen gestelde] oren quetst, heb ik my hier zo wel gewacht, als altyt in
myne andere dichten, ook bruiloftdichten.
De reden waarom hij zich voor de aanwezigheid van dit eerste epithalamium van
zijn hand - dat buiten zijn medeweten al eerder gedrukt was - excuseert, is niet de
erotische ‘lichtzinnigheid’: de erin voorkomende ‘omwegen van fabelen en verzierde
[verzonnen] diensten van goden en godinnen’, de santenkraam heidendom, naar het
voorbeeld van veel andere, eveneens christelijke dichters gebruikt ‘om deze dichtstoffe
sieraat en luister te geven’, dwong hem tot het formuleren van een verontschuldigende
verklaring die zeker al in 1683 of 1684 geschreven zal zijn en in het begin van 1686
voor het kopende publiek te lezen was2. Het lijkt er dus op dat een verklaring voor
het verschil in erotische vurigheid tussen de beide gedichten niet gezocht moet worden
in een verandering in de norm van wat betamelijk was. In elk geval kunnen
Vollenhoves persoonlijke omstandigheden een rol hebben gespeeld. En bovendien
weet de dichter zich tezelfdertijd enerzijds vurig te uiten en anderzijds beheerst, ook
ten opzichte van zijn achtereenvolgende echtgenotes Gesina Hake en Katharina
Roosenboom (zie Stronks 1996).
Allerlei andere elementen waaraan in het epithalamium volgens Scaliger aandacht
geschonken moest worden, ontbreken gehéél in Vollenhoves gedicht voor Johannes
en Wilhelmina, dat zo een illustratie vormt van de ondergang van het conventionele
bruiloftsdicht, dat ‘sort of status symbol’ voor de middenklasse, dat juist in Holland
in de Renaissance zo in gebruik is geweest (Forster 1969: 94 en 105).
In de zesde en zevende strofe bevat het vers toespelingen op de gegevens die
Joannes aan Vollenhove had verstrekt, maar ze zijn vaag en ontsnappen bijna aan
de aandacht van wie de inhoud van de zojuist geciteerde brief niet kent:
En wat stof hier voor pöeten?
Daar d' aalouden* meest in zweten*:
Venus schoonheit, Pallas geest;
Geest, die nektar uit de boeken,
Als een by, weet op te zoeken*,
Door muzyktoon rou geneest.
Liet zich d' oude dichtkunst horen,
Zy gewaagde van Pandoren.
Leert nu zulk een bruit verlangen
Naar uw min- en maatgezangen,
Met haar hemelsch tongmuzyk?

Van Wilhelmina's muzikaliteit (‘Door muzyktoon rou geneest’), van haar zangtalent
(‘hemelsch tongmuzyk’) wordt gerept, en dat viel en valt, met enige goede wil van
de lezer van nu en toen, wel te rijmen met Joannes' ‘in de Zangkunst is ze verre
gekomen’. En dat ze boeken leest, goede boeken gezien het gebruik van het woord
‘nektar’, wordt clichématig gememoreerd, met het beeld van de purende bij uit o.a.
Lucretius' De natura rerum (3.11), maar Vollenhove blijft verre van Joannes'
‘leesgierigheit’ die, naar deze uitdrukkelijk hoopte (‘Uw Eerw. kan inzonderheit stof
hebben in haar leesgierigheit’), de dichter zou bezingen. En schuilt er in Vollenho-
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ves tekst ook niet een lichte waarschuwing: hij heeft geweten dat Pandora in de
klassieke traditie niet alleen de (eerste sterfelijke) vrouw was die door de goden met
geestelijke en lichamelijke gaven was beschonken (zodat hij dus Wilhelmina om
haar vele kwaliteiten prees), maar ook de ‘Eva’ wier vaas of doos veel onheil over
de wereld heeft gebracht. Daar kan evenwel tegen worden ingebracht dat Vollenhove
in de vermelde ‘Echtkrans’ uit 1655 ook Anna Elisabeth van Haarsolte een Pandora
heeft genoemd door ‘'s Lants Vryheit’ tegen Neptunus te laten zeggen: ‘Gy kent den
schat [overvloed] van uwe gunst, aan 't scheppen/ Van geen [deze] Pandoor zo wel
te kost gehangen [zo goed besteed]’.
Ook in andere mij bekende gedichten die bij gelegenheid van dit huwelijk zijn
geschreven, valt nauwelijks een toespeling op de zangtalenten en de belezenheid van
Wilhelmina Klopper te vinden: niet in ‘Ter bruiloft van myn’ broeder Johannes
Brandt [...], en juffrouw Willemina Kloppers' van Kaspar Brandt dat we aantreffen
in diens Poëzy3, niet in ‘De minnevlammen’ van de dominee uit Deventer Arnold
Moonen (1644-1711) dat opgenomen is in diens Poëzy3, en niet dan zeer vaag en
algemeen in de ‘Huwlykzang’ van vader Geeraerdt Brandt, in diens Poëzy5:
Die maagdebloem, die roos der jeugt,
Verheft* op geest, op wetenschap, en deugt,
Verlaat de pracht, daar alle dwaaze maagden,
Door 't aardtsch verblint,
Zich in behaagden,
Nu zy beter vint.

zich sterk aangetrokken
voelend

Het lijkt me dat Vollenhoves terughoudendheid is ingegeven door wat de
waarheidlievende Geeraerdt Brandt ongevraagd toegevoegd heeft aan de brief van
zijn zoon, hoogstwaarschijnlijk zonder hem dat mee te delen:
De Bruidt heeft wel eenige, maar geen grondige kennis van de muzijk
doch zingt wonderlijk wel [goed], vast [zeker] en lieffelijk. Zij is
inzonderheit beleezen [heeft met name veel gelezen] in de Romans en
comedien en andre vermaakelijke [verstrooiing biedende] boeken, 't geen
ik schrijve op dat uEerw. deeze snaar niet te hoogh trekke [hier niet te
hoog van opgeeft].
Zij is schoon van aanschijn, reizig, tenger, en welgeschapen van leden,
aardig [scherp] en vaardig [vlug] van geest en verstandt. Den 1 may 17
jaar geworden. Mijn zoon wordt den 6 jul. sdaaghs voor den troudagh 22
jaaren.
Vader Brandt was wel heel gedecideerd in zijn informatie over de vokale begaafdheid
van zijn nog zo jonge schoondochter: schreef hij aanvankelijk ‘De Bruidt meen ik
niet dat grondige kennis heeft van de muzyk’, de subtiele reserve (‘meen ik’) ten
aanzien van deze mededeling die daarin kon doorklinken, heeft hij weggenomen
door die tekst te vervangen door de bovenstaande. Wilhelmina beschikte dus niet
over het veelzijdige muzikale talent van een Maria Tesselschade, maar zal met haar
vocale getalenteerdheid entree hebben gehad tot het culturele sociale leven in
Amsterdam. Stemden zoon (‘In de Zangkunst is ze verre gekomen’) en vader Brandt
(‘zingt wonderlijk wel, vast en lieffelijk’) overeen ten aanzien van Wilhelmina's
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andere accentuering- die Geeraerdt Brandt heeft aangebracht op wat zijn zoon
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geschreven had over Wilhelmina's lectuur. Joannes sprak, behalve vaag over ‘boeken’,
met nadruk van de ‘keurighste schriften’ en haalde en passant nog even de ‘Poësy’
naar voren, letterlijk en figuurlijk met een hoofdletter. Brandt sr is wat minder
hoogdravend. Hij heeft blijkbaar gemeend dat hij overdreven had door in eerste
instantie ‘zeer beleezen’ te schrijven: ‘zeer’ werd doorgehaald en erboven werd
‘inzonderheit’ genoteerd. En daarnaast heeft hij andere genres naar voren geschoven
(die zijn zoon wellicht óók heeft aangeduid toen hij Wilhelmina Klopper als
‘liefhebstere van boeken’ beschreef) dan die welke Vondel -van wiens werk Geeraerdt
Brandt (met medewerking van Vollenhove) de editie Poëzy of verscheide gedichten
bezorgde die in 1682 bij Leonard Strik in Leeuwarden verscheen- in zijn Aenleidinge
‘hemelval en de spraeck der Goden’ had genoemd. Geeraerdt Brandt heeft dat zó
geformuleerd dat het niet eenduidige adjectief ‘vermaakelijke’: hier wellicht
‘interessante’ maar m.i. waarschijnlijker ‘verstrooiende’ betekenend, bij beklemtoning
van ‘andre’ tevens op de twee eerder genoemde categorieën betrekking heeft: ‘Romans
en comedien en andre vermaakelijke boeken’. In de marge had Geeraerdt Brandt
‘ook werken van Historien’ geschreven, dat door Vollenhove achter ‘comedien’
moest worden gelezen. Deze toevoeging heeft hij doorgehaald, waarschijnlijk omdat
hij, niet zonder grond, vreesde dat Vollenhove het woord historien niet in de betekenis
‘fictie’ maar in die van ‘geschiedwerk’ zou opvatten.
Romans, komedies en andere ‘vermaakelijke boeken’. Hiermee poogt Geeraerdt
Brandt duidelijk bij Vollenhove de indruk weg te nemen die de woorden van Joannes
bij deze gewekt kunnen hebben: dat Wilhelmina zich intensief en exclusief met de
hoogste literatuur (zoals ‘Poëzy’) bezighield. Want de twee genoemde genres en
zonder enige twijfel ook de ‘andre vermaakelijke boeken’ hebben niet behoord tot
de ‘hoge’ literatuur maar tot de ‘middelbare’, wellicht zelfs de ‘lage’ literatuur van
die dagen (Grootes 1984: 63 e.v.).
Wat heeft ze dan volgens Geeraerdt Brandt gelezen?
Pol heeft in zijn instructieve studie onder romans ‘fictioneel narratief proza’
verstaan (Pol 1987 I:14); het gebruik van ‘fictioneel’ zorgt daarin ‘voor afscheiding
ten opzichte van de ware geschiedenis’: de ‘Historien’ die Geeraerdt Brandt aan zijn
briefdeel had toegevoegd om ze er vervolgens in door te halen. Dat fictie en nonfictie,
romantiek en realiteit in het narratieve proza vermengd konden worden, laat bij
voorbeeld de voorrede van de Huidensdaegsche krygs-roman6 zien (zie Pol 1987 II:
48-49):
Op dat dan alle dese ernstelijke [serieuze] saken het hooft des Lesers niet
mogten moede maken, soo heeft hy [de auteur] door een seer aerdige
[fraaie] vermenging, ons daer in Historien van Liefde doen vinden, sijn
werk veel eer tot een Roman als tot een Historie geschikt [gemaakt,
ingericht] zijnde, soo dat men daer in heeft de wonderlijke
Helden-bedrijven van vele Edelmoedige en Verliefde Vorsten en Heeren,
nevens die van verscheide uitmuntende Heldinnen, Princessen en groote
Vrouwen, die door hare hevige Hertstochten tot glory, en het bevorderen
[(verlangen tot) vervulling] van hare liefden gedreven, veelsins [veelal;
op velerlei wijze] door de weereld swierende, door hare nieuws-gierigheden
dan licht oirsaek [aanleiding] vinden om andere de gelegentheden
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[omstandigheden, het reilen en zeilen] harer Landen, met de
geschiedenissen der voornaemste saken te doen verhalen, ofwel selfs te
vertellen wat sy elders gesien en gehoort hebben. [...] Dit boek dan, boven
de
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vercierselen [verdichtsels] eenes Romans, noch de rechte gronden en
waerheden van onse huidensdaegsche Geschiedenissen vervattende
[inhoudend], kan [...]
Voor wie de romans bedoeld waren, valt in zijn algemeenheid niet te zeggen. Maar:
‘waar het om liefdesthematiek gaat, vormt de jeugd, meer in het bijzonder jonge
dames, een in aanhef of inhoud van het voorwerk veelvuldig gesouligneerde groep’
(Pol 1987 I: 52; 84-85). En het zal duidelijk zijn dat de pas zeventienjarige Wilhelmina
Klopper (‘vroeg gezint het zoet der huwlyksvreugt/ Te smaken’, schreef haar zwager
Kaspar Brandt in zijn gedicht) tot de categorie behoorde bij wie ‘lust tot lesen om
de ledigheydt te min moeyelijck te vinden’ aanwezig was, zoals Pol een opmerkelijk
allitererende passage aanhaalt uit de voorrede tot de ‘Amsterdamsche Jonckvrouwen’
bij De volstandige Eudoxe7 (Pol 1987 I:53). Ook Wilhelmina zal zich hebben vermeid
met narratief proza van haar eigen tijd dat primair fictioneel was maar binnen de
diversiteit van ‘de roman’ van haar dagen ook historisch van inslag kon zijn. Wellicht
vormde dat laatste voor Geeraerdt Brandt de aanleiding om ‘ook werken van
Historien’ uit zijn brief te schrappen: de boeken die hij op het oog had waren geen
histories maar romans. De door Pol vermelde bibliografische werken bevatten
ongetwijfeld titels die Brandts schoondochter gelezen heeft (Pol 1987 I: 15-16).
Behalve ‘romans’ las Wilhelmina volgens Geeraerdt Brandt ‘comedien’: blijspelen
dus en (de vaak kortere) kluchten, die niet geschreven waren in de verheven taal van
de ‘Poësy’ en die gesitueerd waren in het milieu van de gewone burger. Hebben
daartoe de werken van Gerbrand Adriaensz Bredero (1585-1618) behoord, die tot in
1678 bij Jan Claasz ten Hoorn in Amsterdam te zamen herverschenen waren met
daarin diens Kluchten, Moortje en Spaansche Brabander? Of Pieter Cornelisz. Hoofts
(1581-1647) Warenar en -wat dichterbij in de tijd- De min in het Lazarushuis van
Willem Godschalck van Focquenbroch (ca. 1640-ca. 1670)? Heeft zij misschien
zitten genieten van werken van Nil volentibus arduum, zoals de blijspelen Het
spookend weeuwtje (1670, 21677) en De malle wedding, of gierige Geeraerdt (1671,
2
1679, 31681), het (vertaalde) ‘kluchtig blyspel’ Fielebout óf de dokter tegens dank
(1680) of David Lingelbachs (1641-na 1698?) ‘kluchtspel’ De bekeerde alchimist,
óf bedrogen bedrieger (1680)? Heeft Johan de Griecks (1628-1699)
anekdotenverzameling Den wysen geck (1670) deel uitgemaakt van haar ‘andre
vermaakelijke boeken’, opgedragen als dit werk was aan de ‘Soete Meysjens, Lieve
Schaepen’, of heeft ze zich meer geamuseerd met het suksesvolle kluchtboek De
geest van Jan Tamboer (1659) van Jan van Duisberg (1632/3-1702) met het ‘Plackaat
tot beneficie der huuwbaare maaghden’ en het ‘Plackaat tot beneficie van de
vrouwkens’? Dat waren stellig al evenmin werken die naar de mening van Geeraerdt
Brandt en zijn generatiegenoten dienden ‘om tot wijsheid en zo tot deugd te komen’
of die geheel ‘in het teken van de opvoeding van de kinderen’ stonden zoals bij
voorbeeld Coornhert en Cats hadden voorgehouden (Spies 1993: 283). Hun mening
heeft Brandt sr. ten volle gedeeld. Dat blijkt uit de zin waarmee hij het ‘Leven van
Joost van den Vondel’ opent, voor het eerst gepubliceerd in de hierboven al genoemde
uitgave J.v. Vondels Poëzy of verscheide gedichten, die verschenen is in het jaar van
het huwelijk van Joannes Brandt en Wilhelmina Klopper:
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Gelyk de Poëzy, wel gebruikt, kracht heeft om de deught met vermaak
den menschen in te boezemen, en den gemoederen een afkeer van snoode
stukken [slechte daden] in
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te planten, tot het goede door 't loven t' ontsteken, en van 't quaade door
't laaken af te schrikken, met onsterffelyke eere te kroonen, of met een
onuitwisbaar smaadtteken te brandtmerken [...].

3 Nasleep
Geeraerdt Brandts brief van 30 juni 1682 (UBA RK O 17l) aan Vollenhove had een
dubbel doel. Hij moest Vollenhove herinneren aan de nadering van de trouwdag (‘Ik
zie met verlangen uw gedicht op 't huwlijk van mijn zoon te gemoet’, ‘De jonge
luiden trouwen den 7 Juli’): het gedicht zou anders te laat arriveren voor de drukker.
Daarnaast begeleidde hij Geeraerdt Brandts poëtische feestgave, ‘daar ik uw Eerw.
schave ten aanzien van de stof of zin en taal over verzoeke’: het oog van de meester
die zo vaak als een Aristarchus optrad ten aanzien van Brandts proza en poëzie, zou
de vaderlijke woorden ongetwijfeld te stade komen. De brief van de laatste junidag
heeft Vollenhove bereikt toen hij op 1 juli zijn antwoord aan Brandt al geschreven
en zijn epithalamium voor verzending gereed had; dat blijkt uit een naschrift dat aan
de brief onder de ondertekening is toegevoegd en waarin tevens naar voren komt dat
Vollenhove is ingegaan op Brandts verzoek om diens gedicht eens met een kritisch
oog te lezen:
Dit briefje was naulijx geschreven, toen ik het uwe met uwen bruiloftzang
ontfing, dien ik heel schoon vinde, en vader en zone bij zulke stof recht
passende. Over mijn werk zullen veellicht [wellicht] allerhande oordelen
zo gunstig en goet niet vallen. Ik heb op uw verzoek enige verscheidenheit
[enkele alternatieven] veel eer dan veranderinge hier en daar van een letter
of woordeken daar bij gezet, uw oordeel die onderwerpende [...]. Zie of
mijn ontwerp u beter aansta.
Brandts reactie op Vollenhoves bijdrage en diens ‘verscheidenheit’ etc. was, zoals
gebruikelijk, enthousiast (brief 3 juli):
Groote dank ben ik en mijn zoon, ja zoonen, uw Eerw. voor 't Bruiloftvaars
schuldigh dat bij uw uitneemenste dichten magh staan en standt houden
[overeind blijven]. 't Is mij ten hooghsten aangenaam om de kunst en om
de gunst [sympathie]. Uit de keur van fraajicheit heb ik gekoozen 't geen
mij best beviel.
De brieven flitsen in de eerste julidagen als brandbrieven heen en weer tussen Den
Haag en Amsterdam: op 5 juli excuseert Vollenhove zich bij Geeraerdt Brandt: ‘'t
Geve Uw Eerw. niet vreemt, dat ik gisteren de proef niet te rugge zont’, waaruit blijkt
dat er op 4 juli een gedrukte versie van Vollenhoves gedicht in Den Haag bezorgd
is. En hoe hectisch het er bij het drukken van de gedichten aan is toegegaan, moge
blijken uit Brandts informatie in zijn brief van 13 juli (UBA RK O 17n), zes dagen
dus na het feest: het gedicht ‘van den Heer Moonen, en van uw broeder8 quam 's
middaghs naa 't trouwen en kon naaulijks gereedt worden of klaar raken’.
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In diezelfde brief meldt Brandt dat hij Vollenhove enkele exemplaren toegestuurd
heeft van alle gedrukte feestgedichten:
Hier nevens gaan eenige afdruksels van de bruiloftdichten op mijn zoons
huwelijk, uw Eerw. nochmaals bedankende voor d'onverdiende eere, daar
ik mijn deel in vinde [aantref].
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De feestbundel moest de Haagse dominee bereiken via Adriaen Moetjens,
boekhandelaar aan het Binnenhof (na 1651-1717) (brief d.d. 16 juli; UBA RK O
17o):
De Bruiloftdichten, die Boom in een paksken aan den Boekverkoper
Moetjes heeft gezonden, vertrou ik dat Uw Eerw. zijn ter hand gekomen.
We mogen hieruit niet concluderen dat de Amsterdamse Hendrik Boom (1644-1709)
de drukker is geweest van de verzamelde poëtische feestgaven voor Joannes en
Wilhelmina Brandt-Klopper: dat was het werk geweest (zie brief 3 juli 1682) van
Vollenhoves neef van moederszijde, de Amsterdamse drukker Herman Aaltsen
(1620/1-1692?). Het is jammer dat er van dit drukwerk: een plano of een bundeltje,
tot nu toe geen exemplaar wordt vermeld, door Bouman (1982) noch in de database
‘Nederlandse gelegenheidsgedichten tot 1800’ in de Koninklijke Bibliotheek in Den
Haag, waarin de vier grootste Nederlandse collecties gelegenheidsgedichten zijn
beschreven (brief dr. J.A. Gruys d.d. 19.10.1995).

4 Slot
De twee Branden zijn het duidelijk onderling eens over de (eenzijdige) muzikale
begaafdheid van de aanstaande echtgenote en schoondochter Wilhelmina Klopper
in de informatie die ze op 16 juni 1682 aan Joannes Vollenhove zenden. Beiden ook
achten haar een toegewijde, misschien zelfs (te) hartstochtelijke lezeres: ‘liefhebstere
van boeken, naarstig in 't lezer [...]’ naast ‘is inzonderheit beleezen [...]’. Maar van
hier af lijken de opvattingen van zoon en vader Brandt niet meer te stroken. De
jongste, de aanstaande echtgenoot, heeft de hoge literatuur beklemtoond - waardoor
Wilhelmina een vrouw van haar tijd werd die toegang had tot het sociale leven van
de betere stand; daarvoor ruimde zij tijd in die - naar Joannes' mening - wellicht aan
andere vrouwelijke taken wellicht beter zou zijn besteed. Geeraerdt Brandt, als oudste
misschien wat traditioneler dan zijn zoon en als schoonvader misschien kritischer,
heeft alleen middelbare en lage ‘literatuur’ in Wilhelmina's handen gezien: we kunnen
ons niet aan de indruk onttrekken dat de ‘Romans en comedien en andre vermaakelijke
boeken’ met enig misprijzen zijn genoemd. Misprijzen, om de kwaliteit van de
inhoud, om het niveau van de genoemde genres, of vooral om de uren die daaraan
werden verdaan? Zitten de domineeszoon Joannes en de domineesvader Geeraerd
Brandt daarmee toch weer bijna op één lijn?
Uiteraard geven de mededelingen van 16 juni 1682 geen beeld van ‘de’ opvattingen
van ‘de’ zeventiende-eeuwse Nederlandse man (of een groepering daarbinnen:
predikanten) omtrent ‘de’ (bijna-)gehuwde vrouw: één bruidegom en één schoonvader
hebben zich uitgelaten over bepaalde kwaliteiten van één jonge vrouw. Eén van die
hoedanigheden: de leesgierigheid, biedt aanknopingspunten bij het onderzoek naar
de literaire genres: de al bekende hiërarchie van de genres wordt bevestigd door de
uitlatingen van vader en zoon Brandt. De opmerkingen die deze twee predikanten
hebben geplaatst met betrekking tot die leesgierigheid van deze éne vrouw:
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Wilhelmina Klopper, vormen een bescheiden bijdrage tot het beeld van de positie
van de vrouw aan het einde van de zeventiende eeuw in een Hollandse stad9.

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 2

153
Biografische informatie Op 7 juli 1682 traden in Amsterdam Joannes Brandt en
Wilhelmina of Willemina Klopper(s) in het huwelijk, nadat hun ondertrouw vanaf
11 juni aan de pui van het Amsterdamse stadhuis bekend was gemaakt.
De bruidegom was in Nieuwkoop geboren op 6 juli 1660, als jongste van de drie
zonen van de predikant, dichter, (kerk)historicus, biograaf en teksteditor Geeraerdt
Brandt (Amsterdam, 25 juli 1626 - Rotterdam, 12 oktober 1685) en de artistiek
getalenteerde Susanna van Baerle (Leiden, 20 januari 1622 - Amsterdam, 11 juni
1674). Hij was enkele maanden vóór zijn huwelijk door de remonstrantse gemeente
van Hoorn als predikant aangesteld (Kaspar Brandt: ‘O Hooren, stort vry t'uwen
vollen horen/ Een milden stroom van zegewenschen uit/ Op 't hoofd van uwen Herder
en zyn Bruidt’). Joannes Brandt verwierf ook als dichter een zekere faam, terwijl in
de achttiende eeuw zijn prekenbundels ten voorbeeld worden gesteld van goed
taalgebruik.
De bruid was op 1 mei 1665 in Amsterdam geboren, waar ze op 3 mei in de in
1659 opgerichte gereformeerde Eilandskerk op het Bickerseiland door ds Schuyleeris
werd gedoopt als Willemijn. Ze was de dochter van Jan Klopper en Joanna van Zeller,
en woonde tot aan haar huwelijk aan de Herengracht (Kaspar Brandt: ‘de
Heregraftgodinnen [...]/ Bezegelen dit minlyk trouwverbondt [...]’) waar haar vader
zijn nering dreef. Deze was, evenals zijn broer Nicolaes (Amsterdam, 1636 Amsterdam, 1681), als reder ter walvisvaart en traankoper in het voetspoor getreden
van zijn vader Claes Jansz. Klopper (Oostzaan, ca. 1600 - Amsterdam, 21 juni 1666),
die aan de Keizersgracht het pand ‘In de Hoop’ had bezeten en op 27 november 1645
de mouterij ‘Het Nagtglas’, gelegen achter de Herengracht 30-34, had aangekocht
en in een pakhuis heeft veranderd (zie Elias 1903-1905 I: 337-338, De la Fontaine
Verwey e.a. 1976:404).
Van Hoogstraten & Schuer 1733 II: 375 vermeldt dat het echtpaar Brandt-Klopper
vijf kinderen heeft gehad: 1. Joannes (Hoorn, 1 september 1683 - Warmond, 17
december 1708); 2. Gerardt ('s-Gravenhage, 1 mei 1685 - Nijmegen, 13 januari 1725);
3. Susanna Wilhelmina ('s-Gravenhage, 22 april 1687 -?); 4. Joanna Elisabeth
('s-Gravenhage, 4 februari 1690 -?); 5. Kornelia Henderina ('s-Gravenhage, 11 april
1692 - 's-Gravenhage, 29 januari 1693). Susanna Wilhelmina trouwde met Jacob van
Merken en werd de moeder van de bekende schrijfster Lucretia Wilhelmina (van
Winter -) van Merken (Amsterdam, 21 augustus 1721 - Leiden, 24 oktober 1789).
Wilhelmina Klopper heeft haar man Joannes, die als remonstrants predikant in
Amsterdam op 13 januari 1708 is overleden, overleefd: volgens Van Hoogstraten &
Schuer 1733 II: 375 is zij op 28 februari 1717 in Warmond gestorven en werd zij
enkele dagen later te Voorhout begraven.

Literatuur
Bouman, J., 1982, Nederlandse gelegenheidsgedichten voor 1700 in de
Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage. Nieuwkoop.
Dibbets, G.R.W., 1992, ‘Moonens “Nederduitsche spraekkunst” (1706) in
brieven aan Vollenhove’. In: Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde
108: 256-275.

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 2

154
Dibbets, G.R.W., 1996, ‘Vollenhoves “Aan de Nederduitsche schryvers”
uitgebreid’. In: Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde 112 (ter perse).
Elias, J.E., 1903-1905, De vroedschap van Amsterdam, 1578-1795. 2 dln.
Haarlem.
Fontaine Verwey, H. de la e.a., 1976, Vier eeuwen Herengracht.
Geveltekeningen van alle huizen aan de gracht, twee historische overzichten,
en de beschrijving van elk pand met zijn eigenaars en bewoners. Amsterdam.
Forster, L., 1969, The icy fire. Five studies in European Petrarchism. Cambridge.
Grootes, E.K., 1984, Het literaire leven in de zeventiende eeuw. Culemborg.
Hoogstraten, D. van, & J.L. Schuer, 1733, Groot algemeen historisch,
geographisch, genealogisch en oordeelkundig woordenboek. 7 dln.
Amsterdam-Utrecht-'s-Gravenhage-Leiden.
Pol, L.R., 1987, Romanbeschouwing in voorredes 1600-1755. I. Onderzoek.
II. Teksten. Utrecht.
Rentier, J., 1995, ‘Handexemplaar van Vollenhoves Poezy teruggevonden’.
In: Documentaal 24: 129.
Schenkeveld-van der Dussen, M.A., 1974, ‘Bruilofts- en liefdeslyriek in de
18e eeuw: de rol van de literaire conventies’. In: De nieuwe taalgids 67: 449-461.
Sparnaay, D.V., 1996, ‘“Wat wil de galm, die mijn gehoor komt strelen”.
Analyse, varianten en apologie van J. Vollenhoves Grotius-imitatio’. In:
Nederlandse letterkunde 1 (1996): 261-276.
Spies, M., 1993, ‘Oudejaarsavond 1675: Cornelia van der Veer schaduwt
Katharina Lescailje als deze van het huis van haar vriendin Sara de Canjoncle
naar dat van haar zuster gaat’. In: M.A. Schenkeveld-van der Dussen (ed.),
Nederlandse literatuur, een geschiedenis. Groningen: 282-287.
Stronks, E., 1996, ‘“Een nektardoos en avontslaatje”. Liefdesgedichten van de
predikant Joannes Vollenhove’. In: Tijdschrift voor Nederlandse taal- en
letterkunde 112:46-56.
Vollenhove, J., 1686, Poëzy. Amsterdam.

Eindnoten:
1 Op die datum werd in Leiden de collectie autografen die eens in het bezit van Vollenhove was
geweest en binnen de familie bewaard was, geveild. Zie Dibbets 1992.
2 Zie voor de trage gang van zaken bij het zetten van de bundel: Dibbets 1996.
3 De bundel verscheen te Amsterdam voor de wed. B. Visschers, wed. G. Slaats, en P. Visser in
1725. Zie pp. 115-117.
3 Verschenen bij François Halma te Amsterdam en Willem vande Water in Utrecht in 1700. Zie
pp. 194-198.
5 Bij Aart Dirksz Ooszaan te Amsterdam in 1688 verschenen. Zie pp. 346-348.
6 Voor Timotheus ten Hoorn in 1681 in Amsterdam verschenen.
7 Amsterdam: Gerrit Jansen, 1636.
8 Bedoeld is Bernard Vollenhove (1633-1694).
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‘Aan den boschvijver’
Aspecten van H. Roland Holst, Tusschen tijd en eeuwigheid*
Margaretha H. Schenkeveld
In 1934 verscheen Tusschen tijd en eeuwigheid, de tiende dichtbundel van Henriette
Roland Holst. Blijkens het colofon zijn de gedichten geschreven tussen 1927 en
1933. Het is deze bundel die aan Huizinga de voorspelling in de pen moet hebben
gegeven: ‘In later eeuwen zullen menschen Hollandsch leeren om hem te kunnen
lezen.’1 Na de verschijning van Elsbeth Etty's Liefde is heel het leven niet. Henriette
Roland Holst 1869-1952 heb ik Tusschen tijd en eeuwigheid gelezen tegen de
achtergrond van deze biografie. Ik vroeg me af wat de biografie zou opleveren voor
een hernieuwde lectuur van de bundel en anderzijds of deze poëzie mogelijk iets kon
toevoegen aan de biografie.
Literaire werken, aldus Jan Fontijn,2 zijn egodocumenten van een bijzondere soort.
Zo beschouwt Elsbeth Etty ze ook. Zij wijst erop dat Henriette Roland Holst er geen
geheim van heeft gemaakt dat haar literaire werk sterk autobiografisch is. Daarom
heeft Elsbeth Etty het onderzocht op biografische aspecten, maar die heeft ze alleen
verwerkt als andere bronnen ze bevestigden.3 Ze is vooral terughoudend als het de
poëzie betreft, van de biografieën die Henriette Roland Holst geschreven heeft, maakt
ze veel vrijer en royaler gebruik. Ik merk op dat in het kader van een
levensbeschrijving literaire werken in de eerste plaats levensfeiten zijn, waarvan
ontstaan en effect beschreven moeten worden, en in de tweede plaats egodocumenten
van een bijzonder karakter. Ten aanzien van Henriette Roland Holst geldt dat de
sterk autobiografische aard van haar poëzie het gebruik van deze egodocumenten
niet al te ingewikkeld maakt. Maar men moet steeds op zijn hoede zijn en ze nooit
als één-op-één waarheden beschouwen. ‘Het leed der menschheid laat mij vaak niet
slapen’ is geen medische waarheid, deze beroemde regel geeft de beleving van de
dichteres weer.
Over het tijdvak 1927 tot 1933 verstrekt de biografie tal van gegevens.4 Na haar
vertrek uit de Communistische Partij Holland in november '27 ontplooit Henriette
Roland Holst opnieuw een verbazende activiteit. Nu zij de schepen van de
communistische partij achter zich verbrand heeft, vaart ze verder in de ‘boot’ van
het ethisch en religieus socialisme. In die kringen is zij gauw thuis en wacht haar
veel werk: conferenties in binnen- en buitenland, toespraken, cursussen. Zeker als
zij - het was in '28 - is toegetreden tot de Arbeidersgemeenschap der Woodbrookers,
een gemeenschap van christen-socialisten, die hun eerste conferentie-oord in Barchem
hadden en sinds '31 dankzij een enorme gift van Henriette Roland Holst een tweede
in Bentveld. Intussen ijvert en schrijft ze voor de Liga tegen imperialisme en koloniale
onderdrukking en blijft ze tot begin '30 redactiesecretaresse van het revolutionaire
maandblad Klassenstrijd later De nieuwe weg. Dit betekent onder meer een intensieve
briefwisseling met mede-redacteur Sneevliet en het onophoudelijk schrijven van
stukken voor het blad. Samen met Sneevliet spant ze zich in om in Nederland asiel
te krijgen voor de in Rusland in ongenade gevallen Trotski. In 1931 steekt ze energie
in een poging linkse groeperingen van buiten de SDAP bijeen te brengen in een
federatie. Driekwart jaar later blijkt dit op een mislukking uitgelo-
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pen te zijn. Ze is actief voor de Jongeren Vredesactie en voert radicale actie tegen
de maatregelen van de regering in verband met de muiterij op ‘De zeven provinciën’.
Samengevat in de woorden van Elsbeth Etty: ‘Na haar breuk met de c.p. stortte zij
zich eens te meer in activiteiten [...] zoals strijd tegen het kolonialisme, tegen het
opkomend fascisme en vooral tegen schending van de mensenrechten.’5
Haar literaire productie is bijzonder groot - zoals vaker nadat haar denken een
wending heeft genomen. Elsbeth Etty ziet er elke keer een drang in bij Henriette
Roland Holst om te getuigen van wat zij zag als een wedergeboorte. Zij schrijft nu
lekespelen, als eerste Kinderen van dezen tijd in opdracht van de jubilerende
Vrijzinnig Christelijke Studenten Bond. Er volgen er nog drie in deze jaren. Verder
wijdt ze zich aan een omvangrijke biografie van Tolstoi en kortere van Landauer,
Gezelle en Gorter. Er zijn ook reeksen boekbesprekingen van haar hand en in '29
gaf zij bijvoorbeeld in vijf steden een cursus voor de Volksuniversiteit over
‘hoogtepunten van Nederlandse poëzie’.6
Tegelijk is daar de dichteres van ‘hooge’ poëzie (Huizinga)7 in haar bundel
Tusschen tijd en eeuwigheid, 43 gedichten verdeeld over drie afdelingen: ‘Uit het
innerlijk rijk’, ‘Rondgang door het jaar’, ‘Van tijd naar eeuwigheid’. De bundel, die
m.i. inderdaad behoort tot het beste wat ze geschreven heeft, is dus tot stand gekomen
in deze drukke, emotievolle jaren, waarin bovendien haar gezondheid ernstig te lijden
had.8 Iets heel opvallends aan de bundel is dat de eerste afdeling zich zo duidelijk
onderscheidt van de volgende twee. Ik zeg eerst iets over II en III.9
‘Rondgang door het jaar’ bestaat uit natuurgedichten (vaak
‘Natureingang’-gedichten): de dichteres reageert in ieder gedicht op wat zij ziet of
ondergaat. Meestal loopt haar reactie parallel met het natuurverschijnsel, soms is er
juist een tegenstelling. Zo maakt het voorjaarsweer het hart bereid voor de komst
van de lente, maar, klaagt ze,
O voorwist in ons óók het diepste weten,
dat menschheid eens stijgt uit een kuil van pijn,
hoe zouden we ons brood met vreugde eten!
Maar hier moet alles raadsel zijn. (p. 37)

In een ander gedicht (IX) vraagt ze zich af:
maakt dit dor getijde
de menschgezichten waarlijk nu zoo strak
en hard? Of zie'k der menschen traanloos lijden
zich spieg'len in veld en wei, in boom en tak?10 (p. 43)

Merkwaardig is het slotgedicht. Het voorlaatste, één van de mooiste van deze afdeling,
heet ‘Aan den boschvijver’. De titel heeft blijkens het gedicht zelf een dubbele
betekenis. De eerste strofe suggereert als interpretatie ‘gezeten aan de rand van’, de
laatste is een aanspraak aan de bosvijver. Aan R. Antonissen heeft de dichteres zelf
meegedeeld dat de meeste gedichten van de bundel ontstaan zijn bij de bosvijver op
de Buissche Heide.11 ‘Aan den boschvijver’ is een gedicht van zelfinkeer en besef
van genade, bestemd, zou men zeggen, om de ‘rondgang’ te besluiten. Maar er volgt
nog een gedicht ‘De oogst’, een loflied op de oogstende boeren, die niet weinig
geidealiseerd worden:
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[Zij] werken en weten
diep diep van binnen, wat goed is en wijs.
Er is een wet, te hoog voor woorden.
Haar te hebben geschonden maakt krachteloos
het volk der steden,
ongedurig zijn zij en broos.
Maar nog schonden de boeren haar niet:
daarom zinge'eeuwge zekerheden
door hun bloed een lied. (p. 53)

Mogelijk heeft de dichteres het opgenomen om een paar thematische overeenkomsten
met voorafgaande gedichten, maar, hoe dan ook, het valt uit de toon, past niet in de
beslotenheid van ‘Rondgang’.
De derde afdeling bestaat net als de tweede uit ‘zuivere’ lyriek: het is een ‘ik’ die
haar verlangens uit, zich rekenschap geeft van wat te doen met ‘de smadelijke
geheimen,/ uit de duistere sfeer van het bloed’, die de wondermacht van de slaap en
de droom ervaart, gedachten overweegt aan de dood die verschillende reacties oproept:
woorden van dank, een laatste wens. Het zijn ook weer gedichten waarin geen ander
mens dan de dichteres zelf aanwezig is en het is diep-religieuze poëzie. Zo passen
de tweede en derde afdeling in hun opeenvolging goed bij elkaar.
De eerste afdeling ‘Uit het innerlijk rijk’ draagt een ander karakter. Hierin
overheersen gedichten gedragen door het persoonlijk voornaamwoord ‘wij’, niet
‘ik’. Als de ‘ik’ in het spel is, dan is dat om wat ze te zeggen heeft de kracht van
persoonlijke ervaring bij te zetten. Ook de versregels ‘Het leed der menschheid laat
mij vaak niet slapen,/ haar schuld doorvlaagt mij als een bittre vlaag’ (VI) functioneren
zo. De eerste strofe begint met ‘Ik denk, dat wij...’, de derde ‘Ik denk dat wij...’, de
slotstrofe ‘Ik denk dit, omdat ik dit alles draag/ in mij. Zoo heeft God mij geschapen:’.
Ditzelfde patroon vindt men ook elders (VII,1 ‘ik’, VII,2 ‘wij’). Veel van deze
gedichten zijn vermaningen (X-XIV), bijvoorbeeld XIII: ‘Maak van de driften van
uw lijf u vrij.’ ‘Uit het innerlijk rijk’ mist het geconcentreerde en gespannene dat
vooral de derde afdeling kenmerkt. Wat grondhouding betreft is de groep te
vergelijken met de 55 sonnetten van de bundel Vernieuwingen, geschreven van juli
tot september 1928, dus binnen het tijdvak waarin de poëzie van Tusschen tijd en
eeuwigheid ontstond. Elsbeth Etty en ook anderen noemen die bundel moraliserend
en didactisch. Dezelfde termen zijn van toepassing op ‘Uit het innerlijk rijk’. Alleen,
waarover gemoraliseerd en wat onderwezen wordt, is verschillend. Vernieuwingen
is in de woorden van Elsbeth Etty ‘een poëtische vertaling van haar [HRH] veranderde
politieke opvattingen’.12 Het zijn ook allemaal gedichten met een ‘wij’ of een ‘gij’/‘u’.
Ze zijn bedoeld voor een publiek van toehoorders, die er wat van moeten leren en
als een goede voorganger sluit de dichteres soms zichzelf in: ‘wij’, ‘ons’. Precies zo
(afgezien van de introductie, te vergelijken met de voorzang van Vernieuwingen) is
de eerste afdeling van Tusschen tijd en eeuwigheid retorische poëzie, een toespraak
tot een publiek van gelijkgezinden, die wat moeten leren, nu op ethisch terrein, zaken
die ‘het innerlijk rijk’ betreffen.
De bundel heeft méér verbanden met de biografie dan uit het motief ‘slaap’,
‘slapeloosheid’ en ‘moeheid’ blijkt, de trek ervan waarop Elsbeth Etty heeft gewezen.
Met Vernieuwingen draagt Henriette Roland Holst haar nieuwe politieke ideeën uit,
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met het eerste deel van de volgende bundel drukt ze haar nieuwe gehoor - de ethisch
en religieus socialisten - op het hart wat hun nieuwe levensrichting moet zijn. De
gedichten zijn nauw verbonden met wat zij in deze jaren voor de Woodbrookers en
het Religieus Socialistisch Verbond doet: de ethische consequenties van haar nieuwe
overtuiging laten zien en aanbevelen aan gelijkdenkenden. Deze gedichten zijn
lekepreken.
Ik ben er zeker van dat de grondige èn levendige biografie van Elsbeth Etty mij
heeft geholpen de aard te bepalen van de poëzie van Tusschen tijd en eeuwigheid.
De besprekingen, contemporaine en latere, die ik gelezen heb, spreken alle van
‘zuivere’ lyriek. Maar dit geldt niet voor de hele bundel: ‘zuivere’ lyriek vindt men
alleen in de tweede en derde afdeling. Daar is de dichteres met zichzelf alleen,
voelend, peinzend, mediterend.
Kennis van de biografie èn analyse hebben dus dit inzicht in de aard van de bundel
opgeleverd. Nu bewandel ik de omgekeerde weg, die van de bundel naar de biografie.
De eerste afdeling ervan is, zoals gezegd, de poëtische vertaling van haar inspanningen
voor kringen als die van het Religieus Socialistisch Verbond en de Woodbrookers.
De twee andere afdelingen zijn een klein wonder. Bij alle turbulentie van haar
openbare leven en bedrijvigheid heeft Henriette Roland Holst de morele kracht gehad
om, al dan niet bij de bosvijver, ‘stil te zijn, niets te doen, te wachten’ - in de woorden
van een van de vermaningen (‘Uit het innerlijk rijk’ XIV), die de invloed verraadt
van wat zij ‘het Oosten’ noemde.13 Dankzij die houding ten opzichte van de haar
omringende wereld ondergaat zij uitzonderlijke, sterk religieuze ervaringen. Dat zij
daarvan kan dichten, is ook een gevolg van deze houding. Zij schreef aan Huizinga,
in antwoord op zijn brief over Tusschen tijd en eeuwigheid, dat zij zijn lof juist
daarom zo waardeerde, ‘omdat het wezenlijke van ons werk als dichters ons wordt
ingegeven en buiten de kontrole omgaat van onze redelijke vermogens, al hebben
die toch ook weer aan ieder gedicht aandeel.’14
Tot een biografisch feit als dit, afzondering, rust, concentratie, kunnen we pas
concluderen als we de bundel zorgvuldig gelezen en ontleed hebben. Er blijkt een
levensfeit tevoorschijn te komen, niet van geringer belang dan bijvoorbeeld de
inspanningen van Henriette Roland Holst om samen met anderen tekst en opvoering
van Kinderen van dezen tijd zo goed mogelijk te doen zijn.15 Dat de biografe dit feit
niet noemt, is consequent gezien haar standpunt dat zij niets ontleent aan het literaire
werk wat geen steun vindt in de andere bronnen. Maar één aanwijzing in die richting
is er toch wel: de mededeling aan Antonissen. Er zou verder gezocht kunnen worden
naar uitingen over afzondering en meditatie (‘meditatie’ is in elk geval een woord
dat geregeld voorkomt in ‘Wat het Oosten mij schonk’). Of zouden die voorwaarden
voor Henriette Roland Holst zo vanzelfsprekend zijn geworden in deze jaren dat zij
erover gezwegen heeft?
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Stand van zaken:
De voortgang van het twintigste-eeuwse poëtica-onderzoek
Het gaat goed met het poëtica-onderzoek in Nederland. Het vakgebied heeft een
stevig fundament in het werk van J.J. Oversteegen (1969 en 1982) en A.L. Sötemann
(1985). Er verschenen in het afgelopen decennium dissertaties en oraties (o.a. W.J.
Van den Akker 1985, W. Kusters 1986 en G.J. Dorleijn 1989) waarin
onderzoeksvragen en -methoden werden aangescherpt. De verschillende praktische
mogelijkheden van het poëtica-onderzoek werden naast elkaar gezet (Berndsen e.a.
1993). En er werd discussie gevoerd over koerswijzigingen (C. van Rees en G.J.
Dorleijn 1994 en O. Heynders 1995) waarbij accent werd gelegd op institutionele
aspecten enerzijds en comparatistische uitgangspunten anderzijds. Dat die discussie
nog niet is beslecht, bewijst de levendigheid van het onderzoeksveld.
Poëticaonderzoek was (Van Bork, Laan 1986) en is nog steeds een van de pijlers
van de geschiedschrijving van de Nederlandse literatuur.
In bovenstaand overzicht markeert 1985 een belangrijk moment. In dat jaar immers
verscheen de bundel Over poetica en poëzie, waarin W.J. van den Akker en G.J.
Dorleijn een aantal baanbrekende beschouwingen van hun leermeester Sötemann
hadden verzameld. Naast de plaatsbepalingen van Nijhoff en Kouwenaar als
modernistische dichters vond men daar de belangrijke beschouwing ‘Poetics and
periods in literary history; a first draft’ waarin het voorstel werd gedaan voor een
literatuurgeschiedenis op basis van literatuuropvattingen. In hetzelfde jaar
promoveerde Van den Akker op een studie over Nijhoffs versexterne poëtica; kort
daarop verdedigde Wiel Kusters de Utrechtse dissertatie De killer; over poëzie en
poëtica van Gerrit Kouwenaar. Al eerder was C.W. van de Waterings proefschrift
over een aantal poëticale gedichten van Lucebert. Buiten het kader van de Utrechtse
school, maar binnen het terrein van het poëtica-onderzoek, viel Bekkerings Nijmeegse
dissertatie over Vestdijks poëtica.
Aanvankelijk zag het ernaar uit dat met het aantreden van Sötemanns leerlingen
Van den Akker en Dorleijn als hoogleraren moderne letterkunde in Utrecht en
Groningen het onderzoek op dit terrein verder zou worden uitgebouwd. Hun beider
artikel ‘Poëtica en literatuurgeschiedschrijving’ (1991) wettigde de verwachting dat
er ernst gemaakt ging worden met een kernpunt uit de aanbevelingen die te vinden
zijn bij Sötemann: het desideratum van een literatuurgeschiedenis op basis van
literatuuropvattingen. Ze benadrukten de noodzaak dat poëticale analyse zoveel
mogelijk plaats zou moeten vinden binnen literairhistorische en literair-sociale context,
‘zonder overigens terug te vallen op een loutere parafrase van auteursgeschriften
onder ontlening van de beschrijvende termen van de auteurs zelf.’ (Van den Akker
en Dorleijn 1991: 523)
Inmiddels zijn uit dit programma de eerste resultaten voortgevloeid. In het eerste
nummer van Nederlandse letterkunde (1996) publiceerden Van den Akker en Dorleijn
een pilot-study die vooruitloopt op een geschiedenis van de Nederlandse poëzie van
de afgelopen honderd jaar. Dit stuk laat echter een enorm verschil zien met de
standpuntbepaling van Van den Akker en Dorleijn 1991. Er wordt nadruk-
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kelijk afstand genomen van collega-literatuurhistorici die zich bij hun ordening en
beschrijving van het verleden laten leiden door literarhistorische classicificering en
canonisering. Van den Akker en Dorleijn funderen hun aanpak op een zo omvangrijk
mogelijk feitenbestand, kwantitatieve analyses van de literaire produktie en receptie
en verdiscontering van de ‘literair-sociale context’, ofwel de institutionele factoren.
In dit artikel komt de term ‘poëtica’ niet meer voor, en de van Oversteegen afkomstige
notie ‘literatuuropvatting’ evenmin. Daarmee zijn Sötemanns erfopvolgers beland
in de buurt van het standpunt van de Tilburgse literatuursociologen Verdaasdonk en
Van Rees, die sinds 1980 institutioneel onderzoek van het literaire veld voorstaan
en praktiseren, daarbij geleid door de overweging dat hermeneutisch georiënteerd
onderzoek, of dat nu gericht is op de interpretatie van afzonderlijke teksten of op de
synthetiserende beschrijving van historische fenomenen en/of perioden, afhangt van
- per definitie subjectieve en dus niet falisifieerbare - literatuuropvattingen. De
wending van Van den Akker en Dorleijn werd voorbereid door Van Rees en Dorleijn
1994 waarin gepleit werd voor complementariteit van een reconstructieve en
institutionele benadering van literatuuropvattingen.
Intussen verschenen er twee Utrechtse dissertaties, waarin sprake is van een zekere
continuïteit ten opzichte van Sötemann 1985 en Van den Akker 1985. Peperkamp
1995 en Anten 1996 kiezen beide het perspectief van de poëticale studie, maar dan
wel binnen een optiek die, in vergelijking met het autonomisme van weleer en in
overeensteming met Van den Akker en Dorleijn 1991, is uitgebreid tot de literairof zelfs cultuurhistorische context. In Peperkamps proefschrift is, net als bij de nog
tamelijk exclusief ergocentrisch georiënteerde studies van Van den Watering en
Kusters, sprake van de analyse van een beperkt corpus poëticale poëzie (in dit geval
een gedicht van 844 regels). Bij Anten gaat het om de samenhang tussen de
geëxpliciteerde poëtica zoals die haar neerslag heeft gekregen in essayistiek c.q.
Literatuurkritiek en de impliciete poëtica die valt af te leiden uit narratieve praktijk.
Peperkamp behandelt in zijn studie een gedicht van Leo Vroman, Anten kiest voor
een aantal teksten van F. Bordewijk. Opvallend is dat beiden het poëticale perspectief
kiezen tot vertrekpunt voor literairhistorische beschouwingen over Nederlandse
auteurs die, anders dan bijvoorbeeld Kloos, Van Deyssel, Van Ostaijen, Nijhoff, Ter
Braak, Du Perron en Kouwenaar, poëticaal gezien nauwelijks opgang hebben gemaakt,
laat staan navolging hebben gekregen. Vroman en Bordewijk zijn, in weerwil van
hun hoge plaats in de canon van de Nederlandse letteren, betrekkelijk geisoleerde
figuren gebleven. Dat levert in het geval van deze nieuwe poëticale studies de
merkwaardige situatie op dat er tot twee maal toe een literairhistorisch beeld wordt
geschetst dat bij gebrek aan verbindingsmogelijkheden (stromingen, bewegingen,
tijdschriften, etc.) statisch blijft.
Van Peperkamp en Anten kiest eerstgenoemde het duidelijkst positie: discussies die
zich op het vakgebied afspelen, worden door hem op verschillende momenten in het
betoog aan de orde gesteld.
Zoals gezegd staat één gedicht centraal in Peperkamps proefschrift: Leo Vromans
‘Over de dichtkunst’, geschreven in 1959 en ruim een jaar later samen met ‘Ballade’
gepubliceerd onder de titel Twee gedichten. De dichter liet een fragment uit een brief
aan Bert Voeten voorafgaan, en poneerde daarin een aantal poëticale stellingnamen.
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het dichterschap. De onderzoeker moet tussen de verschillende uitspraken door
manoevreren en proberen de nuances van Vromans polemische opmerkingen te
begrijpen, zonder dat hij ze neutraliseert tot uitspraken waar de dichter op vast te
pinnen is. Het lukt Peperkamp dit te doen en zo de weerbarstigheid en diversiteit van
Vromans werk en literatuuropvatting in ere te houden. Het ene gedicht vormt als het
ware een ijkpunt voor het hele oeuvre, zonder dat de pretentie wordt gewekt dat dat
oeuvre nu in z'n geheel behandeld is.
Peperkamp interpreteert het gedicht van Vroman vanuit een poëticaal perspectief,
waarbij hij niet alleen expliciete, maar ook impliciete aanwijzingen in beschouwing
neemt. Ook besteedt hij uitgebreid aandacht aan de genese, varianten en context van
het gedicht. Particuliere en gepubliceerde correspondentie van en aan de dichter
wordt daarbij betrokken. Hij verantwoordt zijn aanpak door te verwijzen naar
vigerende methoden van poëtica-onderzoek en geeft nauwgezet aan welke vragen
hij op welke manier wil beantwoorden. De opzet van het betoog is goed
gestructureerd. Toch worstelt Peperkamp, als een ‘echte’ academische interpretator,
met de status van zijn handelen. Hij beschouwt het als een probleem dat hij de
reconstructie van een poëticaal programma nastreeft, terwijl door de dichter juist het
gebruik van incoherente literaire procédé's wordt voorgestaan (p. 18). Hij heeft
behoefte aan legitimatie, maar zou moeten beseffen dat de legitimatie van
interpretaties weinig ‘hard’ te maken is. Interpretaties kunnen nauwelijks
‘intersubjectief’ zijn en blijven door de tijd heen, zij kunnen wel overtuigen en in
die hoedanigheid stand houden, omdat zij helder geschreven, subtiel geformuleerd
en goed gedokumenteerd zijn.
De dokumentatie bestaat in dit geval vooral uit intertekstuele verbanden die
Peperkamp signaleert tussen Vromans tekst en andere teksten. In het derde hoofdstuk
van zijn dissertatie wijst hij erop dat Vroman bij het schrijven van zijn gedicht gebruik
heeft gemaakt van teksten uit The New York Times, het Oude Testament (Genesis),
zijn eigen proefschrift over bloedstolling en teksten van andere natuurwetenschapppers
over biogenetica. In deze intertekstuele verbanden demonstreert Vroman zijn
preoccupatie met mimetische en pragmatische poëticale tendensen. Poëzie blijkt te
kunnen worden opgevat als ‘essentially an imitation of aspects in the universe’ (p.
82). Deze constatering wordt door Peperkamp in het vierde hoofdstuk nader
uitgewerkt. Mimesis blijkt in dienst te staan van een de-automatiseringseffect: de
dichter wil zijn lezers ‘het vanzelfsprekende (...) doen zien in een onvanzelfsprekend
verband. (...) Vroman tracht ons in èn met zijn poëzie verwonderd te doen staan over
zaken waar wij door onverschilligheid en conditionering geen weet (meer) van
hebben.’ (p. 101). Peperkamp verwijst in dit verband kort naar de theorie van Sklovski,
maar zou daar, juist binnen een literairhistorisch kader, veel langer bij stil hebben
kunnen staan: bij uitstek het formalistische vervreemdingsaspect (het gewone met
literaire middelen ongewoon laten zijn) is in de jaren vijftig een veel beproefd poëtisch
middel geweest en werd door Paul Rodenko bijvoorbeeld uitgebreid beschreven. De
door Rodenko gesignaleerde ‘kortsluitingsmomenten’ in poëzie hebben een soortgelijk
effect als de ‘stijlverschuivingen’ in het gedicht van Vroman. En juist dit aspect van
zijn dichterschap nuanceert misschien wel de bijzondere positie die Vroman in de
Nederlandse poëzie krijgt toegekend.
De correspondentie van Vroman met Voeten en de discussies die beiden
voorafgaande aan de publikatie van ‘Over de dichtkunst’ voerden, bevestigen
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sluiten in dit geval dus nauw aan op tekstinterne. Maar die externe uitspraken leggen
daarnaast een ander accent, dat als ideologie of maatschappijkritiek beschouwd kan
worden. Het vervreemden binnen de poëzie dient kennelijk af en toe een buitenliterair
doel. De mimetische poëticale tendens moet klaarblijkelijk ook verbonden worden
met een bepaalde mate van idealisme. Of hiermee voldoende inzicht wordt gegeven
in Vromans ‘literairpolitieke strategie’ valt te betwijfelen. Peperkamp wekt de indruk
dat de dichter zich bewust afzijdig hield van groepsvorming. Hij wilde niet ingedeeld
worden maar de ‘uniciteit van zijn onderneming’ blijven uitdragen. Tegelijkertijd
schreef hij brieven als commentaar bij zijn poëzie en deed hij zijn best zijn werk uit
te leggen en waar dan ook gepubliceerd te krijgen.
De mimetisch-pragmatische literatuuropvatting van Vroman wordt door Peperkamp
tenslotte afgezet tegen de zuiver autonomistische traditie die de Nederlandse
poëziegeschiedenis in de twintigste eeuw zou domineren. De redenering wordt hier
wel wat te makkelijk. Uitspraken als ‘autonomistische poëzie is moeilijk,
ontoegankelijk’ en ‘de notoir weerbarstige poëzie van Vijftig zou aan dit
[autonomistische] lijstje kunnen worden toegevoegd’ (p. 155) zijn misleidend en
versimpelend, en polariseren de mimetische positie van Vroman te zeer. Als hij
tenslotte in enkele pagina's nog tot ‘postmodernist’ wordt uitgeroepen, verliest
Peperkamp de nauwgezetheid van zijn argumentatie wel wat uit het oog. Het
alledaagse, de heterogeniteit, de genrevervagingen en stijlverschuivingen zijn niet
uitsluitend postmoderne kenmerken, zelfs niet wanneer zij ‘tot een min of meer
consistent poëticaal programma zijn omgesmeed’. Peperkamp had voor deze
literairhistorische plaatsbepaling meer tijd moeten nemen, juist ook omdat
verschillende poëticale accenten niet zondermeer leiden tot een verschil in
poëziepraktijk en andersom. Dat Vromans gedicht ‘het begin markeert van een nieuwe
postmodernistische tendens in de Nederlandstalige poëziegeschiedenis’ lijkt dan ook
een nogal overtrokken slot van een poëticastudie die zo heel precies begon.
Anten oriënteert zich in zijn inleiding nadrukkelijk op de uitgangspunten van de
Utrechtse school. Zelf spreekt hij, in navolging van Van den Akker & Dorleijn 1991
van het ‘bescheiden multiperspectivisme’ waarop hij zijn onderzoek heeft gefundeerd.
Binnen dat multiperspectivisme onderscheidt hij drie tradities: 1. de uitsluitend op
de tekst gerichte, een coherente betekenisstructuur nastrevende interpretatiepraktijk
van Sötemann en zijn leerlingen (Anten had ook melding kunnen maken van Hellinga,
D'Oliveira, Fens en Oversteegen); 2. het poëtica-onderzoek en 3. de recente aandacht
binnen de neerlandistiek voor de cultuurhistorische en sociologische context van
literaire teksten. De ondertitel van zijn boek, Over poëtica en proza van F. Bordewijk,
geeft al aan dat er op het tweede aspect een zekere nadruk ligt. Dat blijkt ook nog
eens uit de opzet van de studie. Anten begint met een hoofdstuk waarin hij, met een
aantal literatuurkritieken als corpus, de poëtica van Bordewijk reconstrueert. Op
basis daarvan komt hij tot nieuwe interpretaties van de verhalende teksten Knorrende
beesten, Studiën in volksstructuur en De doopvont.
Wat allereerst opvalt is dat Anten buitengewoon behoedzaam omgaat met het op
Abrams 1953 teruggaande, door Sötemann 1985 en Van den Akker 1985 bijgestelde
vierledige schema van poëticale constanten. Impliciet lijkt hij een bevinding van Van
den Akker en Dorleijn 1991 te beamen: het schema blijft wat de mimetische en
pragmatische poëtica betreft leeg. Alleen de autonomistische (ook wel
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‘symbolistische’ of ‘modernistische’) en de expressieve (ook wel ‘romantische’)
poëti-
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ca worden ingevuld. Antens bevinding doet overigens merkwaardig aan in het licht
van Peperkamps bevindingen ten aanzien van Vromans gedicht ‘Over de dichtkunst’,
waarin de mimetische en pragmatische kanten nu juist sterk heten te zijn aangezet.
Anten schrijft Bordewijk een autonomistische poëtica toe en brengt hem daartoe
in het gezelschap van Nijhoff en anderen, maar als het gaat om Bordewijks
opvattingen als criticus te karakteriseren, gebruikt hij de term ‘autonomistisch’ niet.
Dan grijpt hij terug op sinds de romantiek algemeen verbreide, maar vandaag de dag
nietszeggende concepten als ‘eenheid, verbeelding en originaliteit’ die blijkens een
afsluitende opmerking op pagina 88 worden gezien als de constanten van Bordewijks
poëticale theorie en literaire praktijk.
Anten laat zich in overwegende mate leiden door die elementen die de criticus
Bordewijk zelf stipuleert als de belangrijkste in zijn literatuuropvattingen. Wanneer
Bordewijk op grond van zijn scepsis jegens het rationalisme en zijn weerzin tegen
het in Nederland gebruikelijke realisme in het verhalend proza komt tot een apologie
van het surrealisme, dan vormt dat standpunt voor Anten voldoende aanleiding om
het door hem geanalyseerde corpus teksten te beschouwen als realiseringen van een
- min of meer - surrealistische poëtica. Deze werkwijze draagt bij tot het plichtmatige
en voorspelbare karakter van zijn dissertatie. De reconstructie van de werkexterne
poëtica leidt zonder veel overwegingen tot de aanname van een analoge werkinterne
poëtica vanwaaruit het gehele oeuvre literatuurhistorisch te classificeren valt. Het is
om deze reden dat Anten naar aanleiding van Knorrende beesten een argumentatie
opzet die ertoe dienen moet om Bordewijk niet als aanhanger van de nieuwe
zakelijkheid maar als praktisant van het magisch realisme of surrealisme te afficheren.
Hij polemiseert daartoe met Goedegebuure 1992, zonder in te zien dat daar nu juist
werd geopereerd vanuit de overweging dat ten aanzien van het werk van een
individueel auteur periode- en stromingsconcepten niet meer zijn dan categorieën
met een heuristische en dus voorlopige waarde. Iets soortgelijks hebben wij al eerder
gestipuleerd in Goedegebuure en Heynders 1991.
Serieuzer dan dit punt van kritiek is de vraag naar de toegevoegde waarde die
Antens poëticale uitgangspunt heeft. Ook zonder dat hij Bordewijks kritieken zou
hebben geanalyseerd op de onderliggende literatuuropvattingen, had hij uit kunnen
komen bij de slotsom dat Knorrende beesten en Studiën in volksstructuur voortkomen
uit een niet-realistische romanpoëtica. In dit geval is er dus niet of nauwelijks sprake
van literatuurgeschiedschrijving op basis van literatuuropvattingen, maar van het
koppelen van een geabstraheerde literatuuropvatting aan periodeconcepten waarmee
narratieve teksten zijn geëtiketteerd. Een dergelijke werkwijze komt ons voor als
een moeizaam verlopende invuloefening, ook al heeft Het bekoorlijk vernis der rede
dan ongetwijfeld zijn verdiensten voor de Bordewijk-kunde.
Concluderend stellen we vast dat de hier besproken bijdragen aan het
poëticaonderzoek getuigen van de recente heroriëntatie op de literairhistorische en
literairsociale context, maar er niet goed in slagen om het bestaande beeld van de
geschiedenis van twintigste-eeuwse Nederlandse literatuur bij te stellen. Dat ligt
maar ten dele aan de omstandigheid dat er met Vroman en Bordewijk werd gekozen
voor geisoleerde figuren. We hebben betoogd dat Vromans werk veel sterker in
verband had kunnen worden gebracht met de poëtica en de poëzie van de Vijftigers
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van de expli-
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ciete en impliciete poëtica die al grotendeels bekend was. Men had de hardop
denkende dichter Vroman en de literairkritisch opererende romancier Bordewijk
meer recht gedaan door het eigene van hun stemmen te laten opklinken tegen de
achtergrond van een aantal tegenstemmen, op een manier die al is voorgedaan in
Oversteegens Vorm of vent, dat nog altijd niet overtroffen standaardwerk op het
gebied van de modern (istisch) e poëtica.
Jaap Goedegebuure en Odile Heynders

Literatuur
Akker, W.J. van den. 1985. Een dichter schreit niet; de poëtica van M. Nijhoff.
Utrecht: Veen.
Akker, W.J. van den en G.J. Dorleijn. 1991. ‘Poëtica en
literatuurgeschiedschrijving’. In: De nieuwe taalgids 84, p. 508-526.
Akker, W.J. van den en G.J. Dorleijn. 1996. ‘Over de geschiedschrijving van
de moderne Nederlandse poëzie; problemen, getallen en suggesties. In:
Nederlandse letterkunde 1, p. 2-29.
Anten, Hans. 1996. Het bekoorlijk vernis van de rede; over poëtica en proza
van F. Bordewijk. Groningen: Historische Uitgeverij.
Bekkering, Harry. 1989. Veroverde traditie; de poëticale opvattingen van S.
Vestdijk. Amsterdam: De Bezige Bij.
Berndsen, F.A.H., H. van Dijk en G.J. de Vries, Poëtica-onderzoek in de
praktijk. Groningen: Passage.
Bork, G.J. van en N. Laan. 1986. Twee eeuwen literatuurgeschiedenis.
Poëticale opvattingen in de Nederlandse literatuur. Groningen:
Wolters-Noordhoff.
Dorleijn, G.J.. 1989. Terug naar de auteur. Over de dichter M. Nijhoff. Baarn.
Goedegebuure, Jaap en Odile Heynders. 1991. ‘“Het breekbare ligt open”;
een beschouwing over impliciete poëticaliteit en problemen van interpretatie’.
In: De nieuwe taalgids 84, p. 527-538.
Heynders, Odile. 1995. ‘De toekomst van het poëtica-onderzoek: problemen
van een reconstructieve-institutionele benadering. In: Spektator 24, p. 3-20.
Kusters, Wiel. 1985. De killer; over poëzie en poëtica van Gerrit Kouwenaar.
Amsterdam: Querido.
Peperkamp, B.J. 1995. Over de dichtkunst, een lezing met demonstraties;
interpretatieve en literair-historische beschouwingen over een programmatisch
gedicht van Leo Vroman. Assen: Van Gorcum.
Rees, C.J. van en G.J. Dorleijn. 1994. ‘Literatuuropvattingen in het literaire
veld: over de integratie van twee benaderingen’. In: Spektator 23, p. 91-114.
Sötemann, A.L. 1985. Over poëtica en poëzie. Groningen: Wolters Noordhoff.
Watering, C. van de. 1979. Met de ogen dicht; een interpretatie van enkele
gedichten van Lucebert als toegang tot diens poëzie en poëtica. Muiderberg:
Coutinho.

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 2

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 2

168

Grensverkeer
Brandaan polyglot
Brandaan loopt verre havens aan. In de tweede helft van 1996 zijn, kort na elkaar,
in het buitenland twee boeken over De reis van Sint Brandaan verschenen.1 Het ene
introduceert de Comburgse tekst bij het Zuidafrikaanse publiek en schenkt daarnaast
ook aandacht aan de Brandaan-sonnetten van D.J. Opperman; het tweede is een
produkt van de universiteit van Cagliari op het eiland Sardinië en presenteert de Reis,
vertegenwoordigd door de Hoogduitse prozaversie en het Middelnederlandse gedicht,
voor Italiaanse lezers. Beide boeken behelzen een niet-rijmende
versvoor-vers-vertaling van het Middelnederlandse gedicht.2 Aan deze vertalingen
wil ik in dit artikel eerst enkele opmerkingen wijden, om vervolgens na te gaan welke
nieuwe inzichten de Brandanistiek aan deze publikaties kan ontlenen.
De Zuidafrikaanse Brandaan-editie is bezorgd door de hoogleraren G.J. de Klerk
en H.J. Schutte, van wie de eerste de uitgave van de tekst en de vertaling (met
taalkundige toelichting) voor zijn rekening heeft genomen, terwijl de tweede tekent
voor de inleiding, waarin de bespreking van Oppermans ‘Brandaan’ is geïncorporeerd.
De Klerk heeft de Comburgse redactie als basistekst gekozen - een alleszins
begrijpelijke beslissing: de Brandaan-tekst in het handschrift-Van Hulthem mist
immers het begin, de eerste 322 verzen. Maar kiezen doet verliezen: allerlei niet te
versmaden lezingen van Hulthem dreigen zo buiten zicht te blijven. De Klerks
editiewijze doet ietwat hybridisch aan: als hij de spelling van u en v en i en j handhaaft
‘om iets van die oorspronklike sfeer van die Middelnederlandse manuskrip te bewaar’,
bevreemdt de toevoeging van een - toch tenminste even sfeerbepalende - moderne
interpunctie. De vertaling heeft geen poëtische pretenties, maar streeft naar een zo
precies mogelijke weergave. Voor zover ik dit kan beoordelen, heeft De Klerk de
sfeer van het gedicht goed weten te treffen. Bij wijze van proefje citeer ik enkele
regels uit het relaas van Brandaans ontmoeting met de zeemeter, het mannetje op het
blad dat de zee meet met zijn griffel. Het is de weergave van C 2075-85:
In sy linkerhand
het hy 'n kommetjie gehou.
In die ander hand slegs 'n priem
wat nie eintlik groot was nie.
Daarna het hy dit nogal moeilik gehad:
hy het die priem in die see gesteek
en het dit in die kommetjie laat drup
wat hy in sy hand vasgehou het.
Wanneer hy die kommetjie vol laat word het,
het hy die inhoud dadelik weer uitgegooi.
So het hy maar strykdeur gemeet en leeggemaak.

Ook Marie-Louise Rotsaert, de auteur van San Brandano, Un antitipo germanico,
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heeft de tekst van het Comburgse handschrift als uitgangspunt genomen, met dien
verstande dat zij een aantal belangrijke varianten uit Hulthem in de marge van haar
editie citeert. Haar weergave van de verzen C 2075-85 luidt als volgt:
Nella mano sinistra
un nappo reggeva,
nell'altra un semplice calamo
che piuttosto piccola era.
Aveva con ciò il suo da fare:
nel mare immergeva il calamo
e lo facea sgocciolare
nel nappo che teneva in mano.
Appena questo era colmo
subito lo svuotava.
Così misurava e svuotava.

Bij de vertaling van C 2079, Daer mede was hem vele wee, kiest Rotsaert voor de
interpretatie dat de kleine man, in het Italiaans zeer fraai il piccolo talassomensore
genoemd, het er danig druk mee had, terwijl De Klerk lijkt te suggereren dat het de
zeemeter heel wat moeite kostte de druppels van de stift in het napje te doen belanden.
Het verschil lijkt onbetekenend, maar is wellicht toch niet zonder gewicht als men
tracht vast te stellen of het mannetje op het blad wellicht beschouwd moet worden
als een zondaar die op deze wijze boete doet. Daarbij moet mijns inziens ook rekening
worden gehouden met de mogelijkheid dat in deze verzen een subtiele verwijzing
verborgen is naar het bijbelboek Ecclesiasticus (Jesus Sirach, 18:8), waar gesproken
wordt van jaren die zich Quasi gutta aquae maris... Et sicut calculus arenae (‘als
een druppel water van de zee... als een korrel zand’) tot de eeuwigheid verhouden.
Ook op andere plaatsen signaleren verschillen tussen de twee vertalingen
tekstplaatsen waarvan de interpretatie nog onbevredigend of discutabel is. Als
voorbeeld noem ik C 2042-44, waar gesproken wordt over de demonische wezens
waarmee de Walseranden in oorlog zijn. Deze wezens waren, zo verzekert de
Walserand Brandaan, kwaadaardiger dan ooit
sint dat hem God, die goede,
ghedoghede den twifel
dat si moesten metten duuel.

Wat betekent twifel hier? Rotsaert houdt het op twijfel:
da quando il Signore Iddio
lasciò che in preda al dubbio
si schierassero col Maligno.

(‘sinds de goede God toeliet dat zij, aan twijfel ten prooi, zich opstelden met de
Boze’). De Klerk vat twifel, mijns inziens terecht, op als desperatio, de zware zonde
van wanhoop aan Gods genade, maar zijn weergave (‘soos sedert die dag toe die
goeie God / hulle tot wanhoop gedryf het en beslis het / dat hulle by die duwel
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hoort’) laat ghedoghede onvertaald. God heeft hen niet tot wanhoop gedreven, Hij
heeft toegelaten dat zij zich aan wanhoop overgaven omdat zij zich bij de duivel
moesten aansluiten.
Maar genoeg over de vertalingen (al wil ik in dit verband toch nog even terloops
melding maken van het bestaan van een - nog onuitgegeven - vertaling van de
Brandaan in het Fries, van de hand van de dichter Klaas Bruinsma, die ook de
Reynaert heeft vertaald).3 De taalgevoelige neerlandicus zal in de vergelijking van
deze teksten een genoegen kunnen vinden dat verwant is met het plezier dat de
muziekliefhebber beleeft aan het beluisteren van een vertrouwde melodie in een
ongewone orkestratie. Maar beide boeken hebben meer te bieden.
Voor wat de Afrikaanse editie betreft moet dan vooral worden gewezen op H.J.
Schutte's indringende bespreking van Oppermans acht Brandaan-sonnetten uit de
bundel Engel uit die klip (1950), die als een hoogtepunt van de Afrikaanse poëzie
worden beschouwd, maar hier te lande slechts bij weinigen bekend zijn. Het zijn
indrukwekkende gedichten, waarin de ik, een dichter, zich met Brandaan identificeert.
Zoals Brandaan zijn boek in het vuur werpt, geeft de dichter, twijfelend aan de waarde
van zijn kunst, in het eerste sonnet een bundel verzen aan de vlammen prijs,
Maar blaaie
en die boek se band krul om en slaan
tot vlerke oop dat daar met geel-blou swaaie
'n engel toornig in die klipboog staan:
‘Jy het die waarheid in die vuur verbrand
...’

Brandaan moest een negenjarige zeereis ondernemen om Gods wonderen te
beschrijven; de ik van deze gedichten moet, op last van de engel, de waarheid gaan
zoeken ‘in die gramadoelas [de afgelegen streken] van jou land’. De zes volgende
sonnetten beschrijven existentiële ervaringen, gesitueerd in de multiculturele
werkelijkheid van Zuid-Afrika, ervaringen die alle, direct of indirect, hun
inspiratiebron vinden in een van Brandaans avonturen. Zo verschijnt in het sonnet
‘Kronos’ de zeeslang die Brandaans schip omsingelt, in de gedaante ‘van 'n groot
bruin boa wat sy stert vasbyt’. Soms waant de ik zich een ogenblik verlost van de
beklemming van de tijd,
Maar snags sien ek hy hou die kosmos styf
gevange in die Melkweg van sy lyf.

In het slotsonnet, ‘Man met horries’ (delirium, dronkemanswaanzin) komt de ik tot
het inzicht dat hij het kwaad, de monsters die zijn fantasie belagen, kan ontkrachten
door het in woorden te vangen. Oppermans poeticale Brandaan-cyclus is een prachtig
voorbeeld van dichterlijke metamorfose: het omvormingsproces levert een nieuwe
creatie op, die niettemin verbonden blijft met de oorspronkelijke gestalte.
Zoals Schutte in zijn inleiding op het Middelnederlandse gedicht aansluit bij het
Nederlandse Brandaan-onderzoek, zo bouwt Marie-Louise Rotsaert in haar San
Brandano voort op het werk van Italiaanse Brandanisten als Orlandi, Grignani,
Magnani, Cigni en Bartoli, die zich vooral met de Navigatio Sancti Brendani Abba-
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tis en met de vroeg-12e-eeuwse Anglo-Normandische bewerking hiervan door
Benedeit hebben beziggehouden. Deze belangstelling van Italiaanse zijde valt te
verklaren als men bedenkt dat de Navigatio tot de bronnen van Dante's Divina
Commedia wordt gerekend. Helaas heeft Rotsaert, zoals uit een voetnoot op p. 12
blijkt, geen rekening kunnen houden met het belangrijke boek van Clara Strijbosch
uit 1995 (ik waag de veronderstelling dat zij een aantal van haar conclusies zou
hebben herzien als zij dit wèl had gedaan).4
Een nieuw element in het debat over de relatie tussen Navigatio en Reis is de door
Rotsaert verdedigde hypothese dat ook de versie van Benedeit tot de bronnen van
de Reis zou hebben behoord, en wel via het intermediair van een ‘terugvertaling’ in
het Latijn.5 Bij een dergelijke gecompliceerde samenhang vergt de bewijsvoering
een zorgvuldige toetsing van alle bewijsplaatsen, wat in dit geval wordt bemoeilijkt
doordat het variantenmateriaal op weinig overzichtelijke wijze in een appendix is
bijeengeplaatst. Maar als de hypothese blijkt te kloppen, wordt de werkwijze van de
oorspronkelijke dichter van de Reis nog interessanter dan wij al vermoedden.
Marie-Louise Rotsaert beschouwt de Brandaan van de Reis-versie als een ‘antitipo
germanico’ van de Brandaanfiguur die in de Navigatio en door Benedeit wordt
getekend. Zij blijkt hierbij te doelen op de transformatie van bepaalde motieven uit
de Navigatio, zoals de peregrinatio pro Deo, die in de Reis lijkt te zijn vervangen
door een ‘peregrinazione penitenziale’, een boetevaart. In de Navigatio is het aardse
paradijs Brandaans einddoel; in de Reis vindt hij zijn bestemming in het hemelse
paradijs. Is hier, zoals de schrijfster suggereert, sprake van een (in dit geval dan wel
geheel buiten-bijbels) typologisch verband? Is de Brandaan van de Navigatio als
typus, en die van de Reis als antitypus te beschouwen? Het komt mij voor dat de term
antitypus daarvoor wel èrg ver moet worden opgerekt. Wat niet wegneemt, dat er
voor de gedachte dat de Reis in zekere zin als een ‘modern’, twaalfde-eeuws antwoord
op de Navigatio kan zijn geconcipieerd, veel te zeggen valt. De discussie wordt
voortgezet.
W.P. Gerritsen

Eindnoten:
1 G.J. de Klerk en H.J. Schutte (eds.): Brandaan. Ontstaan, aard en ontwikkeling van 'n Ierse
verhaal. Uitgawe van die Middelnederlandse teks Van Sente Brandane volgens die Comburgse
handskrif, in Afrikaans hertaal en van taalkundige toeligting voorsien deur G.J. de Klerk, tesame
met ‘Brandaan’ deur D.J. Opperman, ingelei deur H.J. Schutte (Kaapstad: Tafelberg-Uitgewers,
1996). Marie-Louise Rotsaert: San Brandano. Un antitipo germanico (Roma: Bulzoni editore,
1996; Università degli studi di Cagliari, Dipartimento di filologie e letterature moderne 12).
2 Het werk van Rotsaert bevat bovendien een - bijzonder welkome - editie van de Hoogduitse
prozaversie van de Reis naar het handschrift Gotha.
3 De vertaler was zo vriendelijk, mij zijn ongepubliceerde tekst (De reis fan Sint Brandaan, oerset
troch Klaas Bruinsma, neffens it Comburgse hanskrift) ter inzage te zenden. Te hopen valt dat
deze vertaling, in rijmende verzen, binnenkort in druk zal verschijnen. Het volgende citaat,
corresponderend met C 2075-85, geeft een voorproefje:
Hy hâldde yn'e lofter hân
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in skaal, en yn'e rjochter hân
in simpel grif; lykas't bestek
fan't fintsje wie syn mjitstêf ek.
En boppedien siet hy yn't wee:
Hieltyd stiek hy it grif yn see.
Dan liet er't wetter fan de tippe
yn't skaaltsje yn syn hân del drippe.
Mar as er't fol hie, geat er steech
it komke yn'e see wer leech.
Sa die dy man: hy meat en geat.
4 Clara B.M. Strijbosch: De bronnen van De reis van Sint Brandaan (Hilversum: Verloren, 1995;
Middeleeuwse studies en bronnen XLIV).
5 Zie hiervoor E. Pfitzner: Das anglonormannische Gedicht von Brendan als Quelle einer
lateinischen Prosafassung (Halle, 1910) en de editie van deze Latijnse tekst in het werk van
E.G.R. Waters: The Anglo-Norman Voyage of St. Brendan by Benedeit, A poem of the early
twelfth century (Oxford, 1928; herdruk Genève: Slatkine, 1974).
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Kortaf
Ton Anbeek, Het donkere hart. Romantische obsessies in de moderne
Nederlandstalige literatuur. Amsterdam, Amsterdam University Press,
1996. (ISBN 90-5356-209-5)
Anbeek wilde in deze studie laten zien ‘dat allerlei ideeën uit de romantiek zich zo
diep in onze literatuur [...] hebben genesteld, dat wij ze nauwelijks meer als romantisch
herkennen.’ Zelf noemt hij de uitkomst van zijn onderzoek ‘nogal tegendraads’ (p.
174). In de literatuurgeschiedenis wordt immers steeds weer beklemtoond dat de
Nederlandse literatuur geen ‘echte’ romantische schrijvers heeft voortgebracht en
dat de doorbraak van de romantiek pas aan het eind van de negentiende eeuw heeft
plaatsgehad, in de poëzie van de Tachtigers, die zich beriepen op de ‘grote’
romantische dichters in Engeland. Bij de wel meer gehoorde redenering dat in
Nederland alle ontwikkelingen later kwamen en ook veel minder extreme vormen
aannamen dan elders, past ook het beeld dat de romantiek in Nederland vrijwel geen
voet aan de grond zou hebben gekregen, wat hier dus wordt tegengesproken.
Anbeeks visie mag dan al minder tegendraads zijn dan hij wil doen uitschijnen,
zij is in ieder geval verfrissend: Anbeek houdt ervan een en ander overhoop te halen.
Geijkte termen en standaardideeën worden kritisch onder de loep genomen en zonodig
geïroniseerd. Zo het begrip romantiek zelf. Het gaat, volgens Anbeek (maar niet
alleen volgens hem), om een ‘ongrijpbaar’ verschijnsel (p. 9) en een ‘grillig begrip’
(p. 11), waarop de literatuurhistoricus moeilijk greep kan krijgen. Nieuw is dit zeker
niet. In zijn standaardwerk over Het metafysisch grondpatroon van het romantische
literaire denken (1966) citeert C. de Deugd een studie van F.L. Lucas, die maar liefst
11.396 (elfduizend én, jawel) ‘discussions of romanticism’ heeft geteld. Het wezen
zelf van de romantiek, dat zich verzette tegen de over-beregeling van het classicisme,
maakt een precieze definitie inderdaad onmogelijk, zoals Anbeek ook zelf aangeeft.
Bovendien vertoont het ontstaan van de romantiek in Europees verband
chronologische verschillen en wordt de term inhoudelijk van land tot land anders
ingevuld. Maar niemand zal daarom laten de term romantiek te hanteren. Integendeel.
In de bekende studie van Hugo Friedrich, Die Struktur der modernen Lyrik wordt
erop gewezen dat met de romantiek een nieuwe esthetiek werd geïntroduceerd die
doorwerkt tot op vandaag. Velen beschouwen, met Friedrich, de literatuur van 1850
tot heden als één groot geheel, erfenis van de romantiek. De studies van A.L.
Sötemann over poëtica en poëzie hebben ons inmiddels ook geleerd dat we dit kunnen
nuanceren en dat er in deze periode verschillende (met name vier) poëtica's aanwezig
zijn, waaronder de romantische of expressieve.
Het is jammer dat Anbeek deze poëticale achtergrond niet meeneemt in zijn verhaal:
dan zou wat hier als enigszins bevreemdend of dan toch tegendraads wordt
aangediend, juist evident lijken. Ook de ontleding van het ‘romantische type’ op
grond van overeenkomsten in het profiel van auteurs die op het eerste
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gezicht niets met elkaar te maken hebben (zoals Slauerhoff en Jeroen Brouwers) kan
dan óók met een verwijzing naar hun (verwante) poëticale opvattingen verduidelijkt
worden. Overigens zou men, op dezelfde manier, ook de twee ‘groten’ uit de
negentiende-eeuwse literatuur, met name Guido Gezelle en Multatuli, als romantische
types naast elkaar kunnen stellen door te wijzen op de identieke basisstructuur van
hun persoonlijkheid, die beheerst wordt door hun innerlijke verscheurdheid.
Anbeek heeft gekozen voor een aantal, vooral inhoudelijke of thematische aspecten
om de doorwerking van het romantische erfgoed in de Nederlandstalige literatuur
aan te tonen. Hij stelt heel nadrukkelijk, zowel in de ‘Inleiding’ als in het ‘Besluit’
van zijn boek, dat hij geen compleet overzicht heeft willen geven. Hij koos voor een
aantal representatieve auteurs en thema's.
Als zodanig is Anbeeks studie een heel inspirerend boek, dat uitnodigt tot
meedenken en mee-associëren, en meteen ook aangeeft wat hier nog niet is uitgewerkt
maar zeker verder onderzoek verdient: zoals het thema van het landschap en de
muziek, of auteurs als Komrij en Nooteboom. Anbeeks aanpak herinnert aan die van
Mario Praz, in diens beroemde studies The Romantic Agony en Lust, dood en duivel
in de literatuur van de Romantiek, maar hij heeft, zoals hij zelf aangeeft, zich ook
laten inspireren door het ‘stimulerend boek’ van de kunsthistoricus R. Rosenblum,
die in Modern Painting and the Northern Romantic Tradition, liet zien dat ook in de
moderne schilderkunst ‘het romantische erfgoed in onze tijd veel sterker leeft dan
men gewoonlijk denkt’ (p. 180).
Stimulerend in het boek van Anbeek is vooral de verrassende manier waarop
namen bij elkaar worden gehaald. Zo wordt in het eerste deel, getiteld ‘De onschuld’,
de zogenaamde ‘witte’ romantiek behandeld, met thema's als ‘het kind’ en ‘het
donkere hart’. Hierbij worden niet alleen Feith, Multatuli, Van der Leeuw, de
Vijftigers, Du Perron en Van Dis op één lijn gebracht, maar zet Anbeek ook Walschap
en Geeraerts tegenover elkaar als beoefenaars van de Belgische Congo-literatuur.
Ze vertegenwoordigen volgens hem respectievelijk de ideeën van de Verlichting
(Walschap) en het romantische heimwee naar het (primitieve) paradijs (Geeraerts).
Onder het kopje ‘Vlaamse primitieven’ is verder overigens nog sprake van het
Vlaamse vitalisme als een ‘autochtone stroming’ - een visie die m.i. beter genuanceerd
zou kunnen worden, bijvoorbeeld door Wolkers naast Geeraerts te stellen. De
behandeling van de Vlaamse heimatliteratuur in dit hoofdstukje lijkt me trouwens
over het algemeen te berusten op grove over-simplificaties en de term ‘streekliteratuur’
kan opnieuw en correcter bekeken worden als men rekening houdt met het werk van
Timmermans en Claes.
Het meest op dreef is Anbeek in deel II, ‘De nachtzijde’, waarin hij ‘De grote
Drie’ (Hermans, Reve en Mulisch) typeert in hun romantische aspecten: respectievelijk
de gefascineerdheid door de irrationele aspecten van de mens, de kritiek op de
Verlichtingsidealen (vooruitgang) en de atheïstische remythologisering. Vervolgens
gaat hij sporen van decadentisme of ‘zwarte’ romantiek na in de ‘duivelse kunst’
van De Haan, Teirlinck en Reve en analyseert hij nog de romantische ironie bij Reve.
Ongewoon, maar innemend, is Anbeeks zeer persoonlijke positionering, waar hij
onder meer naar aanleiding van de ‘vertroostende’ functie van literatuur (in deel III)
toegeeft dat hij in dit boek in eerste instantie zijn eigen houding tegenover de
‘romantische obsessies’ heeft willen bepalen. Het naar
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voren komen van de niet-rationele aspecten van de mens behoort inderdaad tot de
meer bedenkelijke en voor de toekomst zeer bedreigende erfstukken van de romantiek.
Anne Marie Musschoot

R. van Stipriaan, Leugens en vermaak. Boccaccio's novellen in de
kluchtcultuur van de Nederlandse renaissance. Amsterdam (Amsterdam
University Press), 1996. Ook verschenen als proefschrift Universiteit van
Amsterdam. (ISBN 90-5356-201-X; f 69,50)
J.A. Worp is wel gekenschetst als de ijverigste der neerlandici, en het is werkelijk
verbluffend om zijn artikel over ‘Drama's en kluchten naar den Decamerone’, precies
een eeuw geleden verschenen in Noorden Zuid te leggen naast het proefschrift van
René van Stipriaan. Niet één belangrijke Decamerone-bewerking in het Nederlandse
toneelrepertoire is aan Worps aandacht ontsnapt. Moeten wij moedeloos worden bij
deze eruditie, die niets meer overlaat voor latere generaties onderzoekers?
Geenszins, zo blijkt uit deze studie Leugens en vermaak. Hoe knap het overzicht
van Worp ook is, aan de diepgang van het moderne onderzoek kan hij niet tippen.
Het gaat goed met de studie van het Renaissance-drama: in de laatste jaren verschenen
belangrijke studies over de middelen waarmee de auteurs hun bedoelingen
bewerkstelligen. Begrippen als argumentatiestructuur, morele instructie en uitbeelding
van hartstochten zijn gemeengoed geworden. Deze studies werpen nu hun vruchten
af. Van Stipriaan heeft zich ten doel gesteld niet de taal en de ‘aard der gevallen’
maar de geest en de strekking van zeventiende-eeuwse toneelstukken te analyseren.
Hij ziet als doelstelling van het komische toneel: de eigen wanen en de bedrieglijke
wereld te leren doorgronden. Niet morele vraagstukken bepalen de gang van het
toneel, maar ‘beoordelingsexcessen’: probleemsituaties waarin de personages verzeild
raken, doordat zij niet in staat zijn uitspraken of gedrag van hun medespelers juist
te taxeren. Deze methode wordt getoetst en uitgewerkt aan de hand van de kluchten
die op de Decamerone gebaseerd zijn, maar daarnaast treffen we analyses aan van
treur- en blijspelen van Coster, Hooft en Bredero. Zodoende wordt de vraag naar de
toepasbaarheid van zijn theorie door Van Stipriaan zelf beantwoord: inderdaad kan
men de passages, waarin personages hun situatie moeten beoordelen en daarbij door
juist of onjuist inzicht het handelingsverloop bepalen, in toneelstukken van
uiteenlopende genres analyseren. Aan de hand van die analyse komt men tot beter
inzicht in de bedoelingen van de auteurs, die - zo toont Van Stipriaan aan - niet zozeer
uit blijken te zijn op het afwegen van goed en kwaad, als wel op het uitbeelden van
bedrog en op het aanleren van manieren om dit te herkennen en te pareren. En dan
blijkt - anders dan tot nu toe werd aangenomen - de klucht helemaal geen concessie
te zijn aan het publiek uit de lagere volksklasse, maar een functie te hebben bij het
verbeteren van de mentale gezondheid van de Amsterdamse elite.
Het meest werk maakt Van Stipriaan van de Boccaccio-bewerkingen. Pas in het
begin van de zeventiende eeuw waren alle honderd novellen van Boccaccio in het
Nederlands vertaald: Dirk Volckertsz. Coornhert en Gerrit Hendricxsz. van Breughel
vertaalden er ieder vijftig. Het raamwerk werd de Nederlandse lezer dus onthouden.
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Hoewel de teksten uit het Frans werden vertaald, kunnen ze als getrouw worden
beschouwd, zij het dat al te erotische of katholieke passages
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het nogal eens moesten ontgelden. Deze teksten werden geregeld herdrukt, en
ongetwijfeld konden Nederlandse auteurs de Decamerone ook lezen in Franse of
Italiaanse edities. Toch is de oudst bekende Decamerone-bewerking (de
Vriendts-spieghel van Zacharias Heyns) pas in 1602 verschenen: in de zestiende
eeuw kende men wel enkele motieven uit de Decamerone, maar men zag blijkbaar
geen mogelijkheden om gebruik te maken van de thematiek van deze novellen.
De kern van Leugens en vermaak wordt gevormd door een uitvoerige bespreking
van drie kluchten die hun thema aan de Decamerone ontlenen: Andrea de Piere,
peerde-kooper door W.D. Hooft (1628, herdr. 1634 en 1646), Doeden van A.
Bormeester (1643, herdr. 1735), en Hans van Tongen door J. Nooseman (1644, herdr.
1660). Zij behoren niet tot de canon van bekende en populaire toneelstukken, maar
zijn de moeite van het lezen waard. De analyse van de toevoegingen en wijzigingen
ten opzichte van de Decamerone (soms worden verschillende intriges van Boccaccio
gecontamineerd), leidt tot een helder inzicht in het door hartstochten verblinde
verstand van de hoofdpersonen. Zo is Hans van Tongen de enige in het spel van
Nooseman die niet in staat is het onderscheid tussen waarheid en schijn goed te
hanteren. De paardenhandelaar Andrea weet daarentegen uit de meest ellendige
omstandigheden nog munt te slaan en hoewel zijn lot niet benijdenswaard is, houdt
hij aan het avontuur waarbij hij zijn kleren en zijn geld verliest, een kostbare
kardinaalsring over. In dit spel en in Doeden blijken verschillende subtiele
veranderingen ten opzichte van de Decamerone te zijn aangebracht om handelingen
te motiveren en om de verdwazing van de hoofdpersoon scherper uit te beelden.
Het onderzochte materiaal omvat echter veel meer dan deze drie toneelstukken.
Het is verbazingwekkend op hoeveel uiteenlopende wijzen novellenstof in
toneelstukken blijkt te kunnen worden aangebracht. Kenmerkend is wel steeds dat
in de loop van het verhaal waanideeën en bedriegerijen het handelingsverloop bepalen,
en dat door deze wereld van schijn het gezonde verstand getoetst en gevoed wordt.
Niet op de manier van de wetenschap of de logica maar op een eigen, ludieke en
fictionele wijze.
In zijn slotbeschouwing stelt Van Stipriaan Bredero's Rodd'rick ende Alphonsus
ter discussie, waarover Sonja Witstein in haar boek van 1975 concludeerde dat
Bredero de wisselvalligheid van de fortuin en de al dan niet gewenste reacties van
de mensen daarop wilde tonen. Van Stipriaan gaat uit van een meer ‘dynamische’
opvatting van de menselijke hartstochten, en vindt het ‘zeker te beperkt om in deze
veranderlijkheid slechts het toeval of Vrouwe Fortuna aan het werk te zien.’ Dat
laatste is zeker niet de opvatting van Sonja Witstein, maar inderdaad geeft het
analyseren van de wanen, oordelen en beslissingen van Rodderick op Van Stipriaans
manier nieuwe mogelijkheden. De methode blijkt dan niet alleenzaligmakend te zijn,
want juist de spelen van Bredero tonen aan hoezeer het keurslijf van sociale
mogelijkheden de zeventiende-eeuwse mensen beperkte in hun handelingsvrijheid:
een geslepen oordeel is geen passepartout voor succes.
Beslist onhandig is, dat de eindnoten achter in het boek bij elkaar staan maar per
hoofdstuk genummerd zijn, zodat het opslaan van een noot een tijdrovend karwei is.
Ook zou een klein beetje meer rugmarge het gebruik vergemakkelijkt hebben: nu is
men gedwongen het boek uit de band te drukken om het te kunnen lezen. Deze prettig
leesbare studie die een interessant onderwerp grondig
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aanpakt, had een betere lay-out verdiend.
Ton Harmsen

Toos Streng, ‘Realisme’ in de kunst-en literatuurbeschouwing in Nederland
tot 1875. Een begripshistorische studie. Amsterdam University Press 1995,
564 blz. ISBN 90 5356 086 6.
Deze dissertatie getuigt van bewonderenswaardig en moedig monnikkenwerk. Zo'n
honderdtal Nederlandse tijdschriften uit de periode 1835-1875 zijn doorgewerkt om
de opkomst en ontwikkelingsgang van het begrip realisme in de kunst- en
literatuurbeschouwing na te gaan. Het boek bevat drie delen. In het eerste deel maken
we kennis met de geschiedenis van de term buiten en in Nederland tot 1855. Het
lange tweede deel schetst ons de eigenlijke introductie van het begrip in Nederland
na 1855, de verwarring en discussie, die het in de eerste helft van de jaren zestig
veroorzaakte, en tenslotte de ontwikkeling, die het begrip daarna doormaakte tot
1875, toen de term een mate van neutraliteit verworven had, waardoor realisme als
terminus technicus kon blijven voortbestaan. Dit deel betitelt de auteur als het deel
van de scribenten. Het bevat uitvoerige sterk parafraserende besprekingen en
samenvattingen van artikelen van bekende maar ook minder bekende auteurs als T.
van Westrheene, C. Vosmaer, C.W. Opzoomer, W.J.A. Jonckbloet en niet te vergeten
Jan ten Brink. Mede omdat in dit gedeelte de scribenten meer voor het voetlicht
treden is het verreweg het meest leesbare gedeelte geworden. Het biedt een zeer
informatief panorama van de literatuuren kunstkritiek uit het derde kwart van de
vorige eeuw. Het derde deel vat dat alles nog eens samen door het gebruik van het
begrip realisme systematisch na te gaan in beschouwingen over schilderkunst,
beeldhouwkunst en letterkunde en in die over ‘onderwijs, wetenschap en
samenleving’. Dat laatste deel bevat dan ook vele onnodige herhalingen van wat in
het tweede deel al zo uitvoerig besproken is. Was dit deel nu per se nodig geweest?
De laatste twee hoofdstukken bevatten iets nieuws: het voorlaatste handelt over de
betekenis en aard van het achtervoegsel ‘isme’ en in het allerlaatste wordt het de
lezer enigszins duidelijk gemaakt, tot wat voor algemene inzichten deze
begripshistorische arbeid ons heeft gebracht.
Begripsgeschiedenis is een waardevol historisch deelgebied, dat binnen de
(literatuur-)geschiedenis een beperkte relatieve autonomie mag claimen. Zonder een
duidelijke probleem- en vraagstelling vanuit andere deelgebieden verzandt
begripshistorische arbeid al snel in wat genoemd is een louter ‘positivistisch
registreren’. Wie begripsgeschiedenis al te veel verzelfstandigt, loopt snel het risico
in een dergelijke valkuil te lopen. Naarmate de lezer vordert en zich verdiept in de
materie van deze studie vraagt hij zich steeds meer af, waartoe al deze inspanning
moet leiden en waarom het uiteindelijk allemaal te doen is. Welke centrale vraag is
de leidraad bij dit onderzoek geweest? In de inleiding lezen we dat het aanvankelijke
plan was een onderzoek te starten naar de veranderende opvattingen over de roman
in de negentiende eeuw. Tot een fundamentele romankritiek kwam het in Nederland
niet, hetgeen volgens de auteur te maken had met het hardnekkig voortbestaan van
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lezen uit de sterk pejoratieve betekenis, die het begrip realisme nog lange tijd bezat.
Het is met name dit gegeven waardoor deze studie naar het begrip realisme steeds
meer op
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zichzelf kwam te staan. ‘De historische ontwikkeling van de term ‘realisme’, die
aanvankelijk niet meer dan een motief in mijn onderzoek vormde, verzelfstandigde
zich tot een thema’ (blz.8) Deze verzelfstandiging maakt dat de oorspronkelijke
vraagstelling totaal uit het gezichtsveld is verdwenen, wat toch weer niet wil zeggen
dat deze begripshistorische studie in het luchtledige hangt. Er wordt op meer dan
een plaats langdurig stil gestaan bij de bezwaren, die men jegens het realisme
koesterde: de realist selecteert te weinig (neemt alles uit de werkelijkheid over),
verwaarloost esthetische normen (hij is te vulgair) en draagt geen ideaal of hogere
gedachte uit (vgl. 262-266 en 292-297). Aanvankelijk kon men het realisme hooguit
waarderen als een noodzakelijke (maar doorgeslagen) reactie op de romantiek. Een
duidelijk meer positieve connotatie krijgt het begrip wanneer bepaalde auteurs
(Jonckbloet met name) realisme gaan verbinden met het nationale nuchtere en
praktische volkskarakter van de Nederlander. (230-241) Dit punt had een wat nadere
uitwerking verdiend.
Als ik het goed zie komt de auteur tot twee algemene conclusies aangaande de
betekenis van het realisme-debat in het derde kwart van de vorige eeuw. Ten eerste:
het debat toont ons de taaiheid van de idealistische kunsttheorie (335). Het begrip
realisme is in die zin een belangrijke ‘indicator’. Maar er is meer volgens de auteur.
Heel die discussie over het realisme had ook een uitwerking naar de toekomst toe.
Het debat zorgde (onbewust en ongewild) ook voor een doorbraak: ‘tussen 1850 en
1875 wordt het pad gebaand voor de impressionisten en de symbolisten in de
schilderkunst, voor de idealistische stromingen in de romanbeschouwing en de
l'art-pour-l'art' beweging in de poezie’ (336). Dit is een belangrijke constatering, die
naar mijn idee toch los staat van het voorafgaande feitelijke begripshistorische
onderzoek. Het is eerder een nog te bewijzen these dan een conclusie. Het zou unfair
zijn de schrijfster op dit punt al te zeer te bekritiseren. Haar dissertatie zal een
onmisbaar naslagwerk blijven voor al diegenen, die belangstelling hebben voor de
kunst-en literatuurkritiek uit de tweede helft van de negentiende eeuw.
P.B.M. Blaas

Mireille Vinck- van Caekenberghe, Een onderzoek naar het leven, het werk
en de literaire opvattingen van Cornelis van Ghistele (1510/1511-1573),
rederijker en humanist. Gent, Koninklijke Academie voor Nederlandse
Taal- en Letterkunde, 1996. ISBN 90-72474-16-3. Prijs: BF 1.950,-, te
bestellen bij het secretariaat van de Academie (Koningstraat 18, B-9000
Gent).
In 1982 promoveerde M. Vinck- van Caekenberghe op een dissertatie over de
Antwerpse auteur Cornells van Ghistele. De Koninklijke Academie voor Nederlandse
Taal- en Letterkunde, die een eerdere versie van de studie in 1977 bekroonde, ging
in 1995 over tot uitgave van de dissertatie.
De opbouw van het boek is gelijk aan de driedeling in de titel. Het eerste hoofdstuk
betreft de biografie van Van Ghistele. Zijn werk wordt besproken in de volgende
drie hoofdstukken, respectievelijk over het Latijnse dichtwerk, het oorspronkelijke
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Nederlandse werk en de vertalingen. Het vijfde hoofdstuk is gewijd aan de
literatuuropvattingen. Daarna volgt een bibliografie met beschrijvingen van de
handschriften en drukken waarin Van Ghisteles oeuvre is overgeleverd en reprodukties
van de titelbladen van de verschillende edities. Tenslotte bevatten de bijlagen onder
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meer liminaria uit verschillende werken en een selectie uit de archivalia.
De grote verdiensten van het boek zijn de resultaten van de biografische
naspeuringen en het brede kader waarin het oeuvre van Van Ghistele behandeld
wordt. Per werk krijgt een specifiek gezichtspunt de nadruk, zoals de
overleveringsproblematiek, de religieuze context, de vertaaltheorie of de relatie met
klassieke en contemporaine bronnen. Tijdens het lezen valt echter ook een aantal
uitspraken op die enigszins afbreuk doen aan het betoog.
De schrijfster opent de inleiding met een citaat uit de Spaanschen Brabander,
waarin Bredero de spot drijft met een aantal rederijkers (onder wie Van Ghistele)
door loftuitingen aan hun adres in de mond te leggen van de Antwerpse
oplichter/opschepper Jerolimo. Een van de argumenten die zij vervolgens geeft voor
een studie naar Van Ghistele, is dat ‘het onderzoek van achtergrondfiguren als Van
Ghistele [kan] helpen het beeld van werkelijk grote figuren als Bredero scherper te
stellen’ (p. XII). Twee pagina's verder betreurt de schrijfster het echter dat Van
Ghistele vaak ‘als “repoussoir” gebruikt [wordt] om de kwaliteiten van de auteur die
op dat ogenblik in het brandpunt van de belangstelling staat, beter te doen uitkomen’
(p. XIV-XV). Ook later in de studie komt zij terug op deze ‘onbillijkheid’ (p. 277).
Toch besluit zij haar studie weer met een verwijzing naar Bredero, zij het om aan te
geven hoezeer deze afhankelijk was van Van Ghisteles vertalingen van de klassieken.
Er komen in het betoog meer paradoxen voor. Op p. 3 wordt over biografisch
onderzoek gezegd: ‘Het is natuurlijk altijd aangenaam om iets meer te weten over
de levensomstandigheden, de familiale, sociale en financiële toestand, de
beroepsbezigheden, de kennissenkring en dergelijke meer van de auteur die men
bestudeert’. Volgens mij is op deze uitspraak in zijn algemeenheid al iets af te dingen,
maar ook met betrekking tot Van Ghistele lijkt kennis over zijn leven niet altijd
‘aangenaam’, zoals de volgende opmerking doet vermoeden: ‘Al stemmen sommige
gegevens niet bepaald gunstig, toch volstaan zij niet om een negatief oordeel over
Van Ghistele als mens te vellen’ (p. 73). Tegen hem pleiten volgens de schrijfster
zijn ‘materiële ingesteldheid’ en ‘intellectuele matheid’ (p. 74). Vooral de laatste
karaktertrek doet merkwaardig aan voor wie de studie heeft gelezen.
Er bestaat tevens discrepantie tussen de reactie van de schrijfster op waardeoordelen
van anderen over rederijkersliteratuur en haar eigen uitspraken over de kwaliteit van
deze literatuur. Over de eerste zegt zij: ‘De verwaarlozing waarvan Van Ghistele in
de literatuurgeschiedenis het slachtoffer is geworden, hangt samen met de
esthetiserende, vooral uit de romantiek overgeërfde principes inzake de originaliteit
van het kunstwerk, die onze literatuurhistorici vooral geleid hebben’ (p. XIX). Dan
volgt een pleidooi voor een nieuwe benadering, die vooral in het teken staat van de
polysysteemtheorie en de herwaardering van vertalingen. Aan het begin van het
hoofdstuk over literatuuropvattingen merkt de schrijfster bovendien op: ‘Willen we
een 16de-eeuwse auteur echter enigszins op zijn juiste waarde schatten, dan doen
we er goed aan onze moderne esthetica van ons af te zetten en te trachten ons
vertrouwd te maken met de normen van zijn eigen tijd’ (p. 273). Alles lijkt dus in
orde; hier zal een historische benadering volgen waarin het ‘andere’, het ongewone
van zestiende-eeuwse literatuur alle ruimte zal krijgen en niet veroordeeld zal worden
op grond van hedendaagse maatstaven. Bij de bespreking echter van een refrein tot
lof van rhetorica, juist een van
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de bronnen die gebruikt worden om de literatuuropvattingen van Van Ghistele te
achterhalen, laat de schrijfster zich ontvallen: ‘Zo gezien zijn deze beginverzen van
ons refrein nog zo kwaad niet, maar spijtig genoeg heeft de schrijver zijn inspanningen
niet volgehouden, iets wat wel meer voorkomt bij onze rederijkers. Het gedicht
ontaardt immers geleidelijk in een opeenstapeling van slogans ter verdediging en
verheerlijking van retorica, aaneengeregen door een behoorlijk aantal Bourgondische
leenwoorden en stoplappen’ (p. 282). Een andere anachronistische uitspraak is de
volgende: ‘Zuiver esthetische literatuurbeoefening treffen we zoals gezegd, bij onze
rederijkers niet aan. Hun opvolgers, de dichters van de renaissance, waren echter
evenmin te vinden voor een “l'art pour l'art”-opvatting van de literatuur’ (p. 320).
Dit lijkt trouwens weer in tegenspraak met de volgende opmerking uit het besluit
van het boek: ‘Al zijn [Van Ghisteles, NM] Nederlandstalig werk zit geprangd binnen
de grenzen van deze verstarde esthetiek’ (p. 393). Op de laatste pagina luidt het
tenslotte: ‘Van Ghistele was geen groot Nederlands dichter, alleen een middelmatig
versificator in retoricale trant en zijn werken hebben dan ook slechts geringe
literair-esthetische waarde’ (p. 397).
Hoe jammer is het dat een studie, waarvan elke bladzij meer bewondering en
belangstelling voor de onderzochte auteur oproept, besluit met een irrelevant
waarde-oordeel waardoor men in één klap terug is bij de gemeenplaats dat alleen het
cultuurhistorisch belang van de literaire produkten van rederijkers hun veronderstelde
onleesbaarheid kan goedmaken.
Nelleke Moser

Elisabeth Leijnse, Symbolisme en nieuwe mystiek in Nederland voor 1900.
Een onderzoek naar de Nederlandse receptie van Maurice Maeterlinck. Met
de uitgave van een handschrift van Lodewijk van Deyssel. Diffusion Librairie
DROZ S.A. Genève, 1995. Bibliothèque de la Faculté de Philosophie et
Lettres de l'Université de Liège - Fascicule CCLXII. (ISBN 2-87019-262-2)
In haar dissertatie Symbolisme en nieuwe mystiek in Nederland voor 1900 die al in
1992 werd verdedigd, maar waarvan pas vorig jaar de handelseditie is verschenen,
heeft Elisabeth Leijnse zich een tweeledig doel gesteld.
Ten eerste wilde zij een wetenschappelijk verantwoorde uitgave maken van een
tot dusver onuitgegeven tekst van Lodewijk van Deyssel. Het gaat hier om een
gedeelte van het manuscript over Maeterlincks toneelstuk Aglavaine et Sélysette dat
gediend heeft als basis voor Van Deyssels wèl uitgegeven beschouwingen ‘Het
schoone beeld’ en ‘Aanteekeningen bij Maeterlinck’. Beide verschenen respectievelijk
in de vierde en de zesde bundel van zijn Verzamelde opstellen. De door Leijnse
gepresenteerde tekst omvat alles wat er nog van het manuscript over bleef nadat Van
Deyssel die twee beschouwingen eruit had gelicht. Leijnse's uitgave van dit
‘restmanuscript’ maakt het de lezer mogelijk om, wanneer hij de Verzamelde opstellen
ernaast legt, zicht te krijgen op Van Deyssels complete oorspronkelijke tekst.
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Ten tweede - maar misschien wel in de eerste plaats - wilde zij dit restmanuscript
plaatsen in de macro-context van de Maeterlinck-receptie in Nederland en ook in de
micro-context van de esthetische ontwikkeling van Van Deyssel.
Haar studie valt dan ook in twee delen uiteen. Deel I behandelt de
Maeterlinck-ontvangst in Nederland tot
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1900 en vervolgens Lodewijk van Deyssels receptie van Maeterlinck. Deel II bevat
een materieel-technische beschrijving van het restmanuscript en de tekst zelf plus
annotaties. Aan dit alles gaat een uitgebreide verantwoording van de wijze van
editeren vooraf. Het gedeelte over de receptie bij Van Deyssel uit deel I functioneert
in dit verband tevens als commentaar bij de uitgave. Bij wijze van bijlage volgt
tenslotte nog een aantal samenvattingen van Maeterlincks drama's tot 1895. Het boek
besluit met een résumé in het Frans en een register van personen en titels.
Laat ik beginnen met iets meer te zeggen over het tweede deel van de studie.
Leijnse heeft ernaar gestreefd een schone, leesbare tekst te leveren, die het de lezer
mogelijk moet maken het moedermanuscript te reconstrueren. In die opzet lijkt ze
mij volledig geslaagd. Wat is naar haar mening nu het belang van een dergelijke
uitgave? Ik citeer Leijnse: ‘Ten eerste gaat het om een belangwekkende bron in het
onderzoek naar Van Deyssels (gedeeltelijk door Maeterlinck gestuwde) kritische en
esthetische ontwikkeling tijdens de jaren negentig. [...] Ten tweede kan het
restmanuscript ook vanuit een produktie-esthetisch oogpunt stof leveren voor de
studie van Van Deyssels kritische werkzaamheid.’ (p. 345) Ik denk dat Leijnse met
haar boek deze twee onderzoeksmogelijkheden die Van Deyssels tekst biedt ook
feitelijk heeft gerealiseerd: aan de beschrijving van het manuscript heeft zij een
interessante analyse van het schrijfproces toegevoegd en een uitgebreide beschrijving
van Van Deyssels kritische en esthetische ontwikkeling in de jaren '90 vindt de lezer
in deel I.
Dat eerste deel laat op zich al een aantal van Leijnses uitgangspunten zien. Zo
ruimt zij een bijzondere plaats in voor Van Deyssels receptie van Maeterlinck en
neemt zij hem niet mee in haar bespreking van de Maeterlinck receptie als geheel.
Haar argument hiervoor is dat Van Deyssel op een bijzonder egocentrische manier
met Maeterlinck is omgegaan; hem als het ware naar zijn eigen hand heeft gezet. Ik
citeer: ‘Zo'n egocentrische werkwijze impliceert dat sommige van zijn kritieken waaronder ook die over Maeterlinck - niet bijzonder geschikt zijn voor een close
reading als autonome teksten.’ (p. 24) Nu zijn kritieken dat nooit, denk ik, zeker niet
wanneer het gaat om kritieken van schrijvers en dichters zelf. Allerlei belangen spelen
daarin een rol en kennis van die belangen is voor de interpretator wenselijk. In dat
opzicht is Van Deyssel helemaal geen uitzondering. Wel is waar dat Maeterlinck een
grote rol gespeeld heeft als katalysator bij de ontwikkeling van zijn mystiek gekleurde
poëticale opvattingen. Om die reden verdient deze receptie wel afzonderlijk aandacht,
zeker in het licht van de uitgave van het restmanuscript. Leijnse toont dit ook aan in
een bijzonder verhelderend stuk over Van Deyssel als literair criticus. Ze laat zien
dat terwijl hij reflecteert op Aglavaine et Sélysette een nieuwe fase in zijn poëtica
vorm krijgt.
Een ander punt is de manier waarop zij de Maeterlinck-receptie in Nederland in
haar studie een plaats geeft. Het is haar duidelijk niet alleen te doen om een
reconstructie tout court van die ontvangst als achtergrond waartegen de eigenzinnige
manier waarop Van Deyssel met Maeterlinck omsprong zich aftekent. Wat zij tevens
wil is de receptie gebruiken om inzicht te krijgen in diverse verschuivingen in de
samenleving uit de jaren '90. Ik citeer: ‘Er ontstaat een kaleidoscopisch zicht op niet
alleen literair-esthetische en dramaturgische, maar ook morele, godsdienstige en
maatschappelijke veranderingen.’ (p. 17). Het komt erop neer dat zij de
verwachtingshorizon (in de zin van Jausz) wil
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reconstrueren aan de hand van de Maeterlinck-receptie. Vandaar ook de brede titel
van het boek Symbolisme en nieuwe mystiek in Nederland voor 1900. Aan die
werkwijze ligt de vooronderstelling ten grondslag dat juist het werk van Maeterlinck
voor een aantal jaren de trend zette (om daarna trouwens, zoals zoveel trendsetters,
ook weer razensnel uit de gratie te raken). Deze doelstelling bracht met zich mee dat
de Maeterlinckreceptie gerelateerd moest worden aan een groot aantal bredere
contexten: die van het symbolisme, die van de nieuwe mystiek, en die van de
ontwikkeling van het theater, om de drie belangrijkste maar even te noemen.
Als reconstructie van de brede verwachtingshorizon van de jaren '90 stelt het boek
naar mijn mening teleur. Zo omvat bijvoorbeeld volgens Leynse het symbolisme in
Nederland in die jaren niet meer dan de receptie van het Franse symbolisme, (p. 50)
Wanneer je inderdaad, zoals zij doet, het symbolisme beperkt tot expliciete referenties
aan die stroming dan is dat misschien een acceptabele kijk op de situatie. Maar
wanneer je - en daarvoor zou ik toch willen pleiten - een wat groter zoeklicht hanteert,
dan wordt de visie alsof er in die jaren helemaal geen Nederlands symbolisme is
geweest uiterst aanvechtbaar.
Het verschijnsel nieuwe mystiek krijgt een betere behandeling. Leijnse gaat in op
de betekenissen die er indertijd aan dit begrip werden toegekend en behandelt
achtereenvolgens de relatie ervan tot het protestantisme, het socialisme, de wetenschap
en de filosofie. Dat zij hierbij vruchtbaar gebruik gemaakt heeft van een aantal studies
op dit terrein spreekt vanzelf.
Minder uit de verf komt de context van de ontwikkeling van het theater in de jaren
negentig. Misschien is een oorzaak daarvan het grotendeels ontbreken van secundaire
literatuur over dit onderwerp op het moment dat Leijnse haar manuscript afsloot.
Mededelingen als ‘slechts in de mate waarin Pelléas et Mélisande nièt brak met de
genreverwachting die het traditionele drama oproept, kon het aanslaan bij het gros
van de toeschouwers’ (p. 134) blijven een beetje in de lucht hangen, wanneer niet
duidelijk wordt gemaakt wat er hier onder ‘het traditionele drama’ wordt verstaan.
Nog los daarvan zou ik zelf die visie op de Maeterlinck-receptie in de schouwburg
overigens niet willen onderschrijven.
De minder sterke kanten van dit proefschrift houden naar mijn mening direct
verband met de opzet ervan. Leijnse trekt als het ware steeds grotere kringen om het
Van Deyssel-manuscript heen: de receptie van Maeterlinck door van Deyssel in de
jaren '90, de gehele Maeterlinck receptie en tenslotte de complete verwachtingshorizon
van die periode. Zij doet dit met de gedachte dat de Maeterlinck-ontvangst als
breekijzer kan dienen voor de periode als geheel. Dit uitgangspunt lijkt me niet zo
gelukkig. Natuurlijk roept de Maeterlinck-receptie een beeld op van de jaren '90,
zeker voorzover Maeterlinck raakte aan allerlei voor die tijd karakteristieke kwesties.
Maar veel nieuws voegt die niet aan dat beeld toe. Eerder is het zo dat kennis van
de bredere context noodzakelijk is om die receptie adequaat te kunnen interpreteren,
in plaats van het omgekeerde. En verder lijkt me, nog afgezien van deze specifieke
invalshoek, de reconstructie van de verwachtingshorizon in de jaren '90 op zichzelf
ook een te veelomvattende doelstelling om bevredigend te kunnen worden
gerealiseerd.
Wanneer het laatste gedeelte van deze bespreking ook maar iets zou afdoen aan
alle waardering die ik voor Leijnses dissertatie heb, zou mij dat bijzonder spij-
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ten. Ik wil dan ook graag eindigen met het uitspreken van mijn bewondering voor
de uiterst nauwgezette en scherpzinnige wijze waarop zij de verhouding Van
Deyssel-Maeterlinck in beeld heeft gebracht en van mijn persoonlijke vreugde over
de verschij ning in druk van Van Deyssels manuscript.
M.G. Kemperink

Paul Wackers e.a. (red.), Verraders en bruggenbouwers. Verkenningen
naar de relatie tussen Latinitas en Middelnederlandse letterkunde,
Prometheus: Amsterdam 1996 (Nederlandse literatuur en cultuur in de
middeleeuwen XV). 363 pp. ISSN 0926-9746; ISBN 90-5333-450-5.
The title of this interesting addition to the growing number of studies on the
interrelationship of Latin and vernacular in the Middle Ages is derived from the
Italian proverb ‘Translators are traitors’, marking out a world where the spheres of
Latin and vernacular literary culture are at odds with one another and in which the
act of reception between the cultures can be likened to the building of a bridge. What
is so interesting is to discover how well established the bridges are and to find that
they are in fact built on and inhabited: not only by laybrothers and the sisters of the
Devotio moderna, and the ‘paramedics’ who occupied the middle ground between
university trained doctors and more humble lay practitioners (and by one of whom
the Brabant medical miscellany in a Vienna manuscript discussed by E. Huizenga
may have been compiled), but also, it seems, for the author and dedicatee of the Latin
Reynardus vulpes in late-thirteenthcentury Bruges. L.J. Engels considers that the
Latin Reinaert translation simply makes explicit a perspective that is implicit in the
vernacular souce, a work that must have been well known to the family of the noble
dedicatee, Jan van Vlaanderen (provost of Sint-Donaas in Bruges), and he stresses
the closeness of the Latin rendering and its vernacular original rather than the
difference between the texts.
Latin and vernacular are set in relation to a range of other oppositions: truth and
fable (in P. Berendrecht's study of Maerlant's Alexander renderings), monastery and
world (in J. Reynaert's study of the vernacular reception of contemptus mundi
literature), clergy and laity, male and female, academic doctors and lay medical
practitioners, prose and verse. Neat divisions, such as that between the theological
content of the Speculum humanae salvationis and the mentality of a lay audience
who need biblical allusions explaining to them, undoubtedly existed and they can be
observed in most examples of medieval translation literature, but the most interesting
studies are those that look at the exceptions to the rule. Vernacular literature is, after
all, almost always a cultural compromise. A. van Gijsen observes that the translation
of John of Ashendene's Summa iudicialis de accidentibus mundi, preserved in the
translator's own copy from about 1480, may have been made for his own personal
use rather than to communicate the work to others. W. Scheepsma, whilst noting that
the collections of the lives of brethren are generally written in Latin for use in their
own houses and that the lives of sisters are generally in the vernacular and were read
only in female houses, makes a special study of the three exceptions that prove the
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in Deventer, a Frenswegen collection of the lives of brethren in vernacular translation
for
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the use of Augustinian laybrothers, a Brussels manuscript containing the lives of
sisters in Latin for use by the men of the Heer-Florenshuis in Deventer.
The traditional method for analysing the relationship of Latin and vernacular is to
focus on translation technique (signalled in the general editor's introduction in the
section on ‘Translation in theory and practice’). That is the principal method espoused
by L.J. Engels (with reference to the Reinaert translation), by M. Goris (comparing
two fifteenth-century Boethius translations) and by J.B. Oosterman (on the Spieghel
der menscheliker behoudenesse): it remains a basic tool for enquiries in this area and
is susceptible of some refinements (see, for example, the analysis of the German
Cyrillusfabeln of Ulrich von Pottenstein by U. Bodemann, 1988, not mentioned by
any of the authors in this collection). The phenomenon of translation can be set in a
broader cultural context, as in R. Copeland's difficult, but important study of Rhetoric,
Hermeneutics and Translation in the Middle Ages (Cambridge 1991), a perspective
hardly represented here (and not cited in the notes). Three studies, however, are of
particular interest in this context in that they use different methods to reconstitute
the transfer from Latin to vernacular as a transfer from Latin literary culture
(‘Latinitas’) to vernacular literary culture. P. Berendrecht constructs a dynamic model
of translation for Jacob van Maerlant by looking at his rendering of the Alexander
sections of Vincent of Beauvais' Speculum historiale in the Spieghel historiael against
the background of his much earlier translation of Walter of Châtillon's Alexandreis
in Alexanders geesten. M.-J. Govers discusses the Semiramis story in Dire Potter's
Der minnen loep against the background of the development of the legend in Latin
historical writing, thus confronting the vernacular version not just with a single Latin
‘source’, but rather with the whole Latin tradition. J. Reynaert's study of contemptus
in medieval Dutch bases his analysis of the vernacular reception of the De miseria
conditionis humanae of Innocent III and draws attention to its association, in the
manuscript transmission, with the Pseudo-Bernardine Meditationes piissimae de
cognitione humanae conditionis, with the result that his final remarks on Jan van
Boendale's treatment of the contemptus theme in Jans teestije relate it to the interplay
of a set of Latin texts, not to a single ‘source’. The most important question of all
will always be about the function of the texts in different languages, a question that
may give rise to some scepticism about the general tenor of L.J. Engels' view of
Reynardus vulpes. This is where questions of reception (a concept one might have
expected to be more prominent) and manuscript transmission come into their own.
P. Wackers makes important remarks about the phenomenon of bilingual manuscripts
in his general introduction. E. Huizenga offers a splendid demonstration of what can
be learned from the study of a ‘Sammelhandschrift’. J.B. Voorbij and J.A.A.M.
Biemans give an exemplary account of how the study of the manuscripts can shed
light on the nature of the functional differences between the Speculum historiale of
Vincent of Beauvais and Maerlant's Spieghel historiael. Whereas P. Berendrecht's
understanding of the cultural difference between Speculum and Spieghel prioritizes
the question of genre, that proposed by Voorbij and Biemans lays greater stress on
the use made of the multi-volume sets of manuscripts. Literary and codicological
perspectives complement each other in a most instructive way throughout the book.
Nigel F. Palmer
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Els Stronks, Stichten of schitteren. De poëzie van zeventiende-eeuwse
gereformeerde predikanten, Den Hertog Houten, 347 p., f 49,50.
Zes zeventiende-eeuwse predikantenlevens en een lange rij stichtelijke liedboekjes
en dichtbundels vormden het materiaal voor het proefschrift van Els Stronks over
de poëzie van zeventiende-eeuwse gereformeerde predikanten. Voor velen zijn er
aardiger onderwerpen denkbaar en een opponens veronderstelde tijdens de verdediging
van het proefschrift dat de onderzoekster wel het minst aantrekkelijke prieel van de
zeventiende-eeuwse lusthof van liedjes en versjes was ingewandeld. Over smaak
valt te twisten, en de lezer van deze studie zal bij de rondleiding door dit prieel stellig
niet in slaap vallen. Stronks schreef een boeiend werk waarin ze veel interessant
onderzoeksmateriaal presenteerde en analyseerde.
Het onderzoek werd bepaald door een drieledige vraag, namelijk ‘met welk
oogmerk gereformeerde predikanten dichtten, wat het karakter van hun gedichten
en liederen was en wat hun poëzie voor de gelovigen betekende’ (p. 14). Deze drie
aspecten komen aan de orde in de hoofdstukken over de liederen van respectievelijk
Franciscus Ridderus (1620-1683), Willem Sluiter (1627-1673), Jodocus van
Lodenstein (1620-1677) en over de gedichten van Jacobus Revius (1568-1658),
Joannes Vollenhove (1631-1708) en Arnold Moonen (1644-1711). In het laatste
hoofdstuk gaat Stronks in op de visie van de gereformeerde dichter ten aanzien van
het gebruik van mythologie, terwijl ze in het eerste hoofdstuk een overzicht geeft
van het zeventiende-eeuwse gereformeerde lied.
Het gereformeerde lied kwam in het tweede decennium van de zeventiende eeuw
opnieuw in de belangstelling. De voorzichtige opleving werd gemarkeerd door een
bundel van Bernardus Busschoff rond 1624. Busschoff aarzelde niet wereldse
melodieën voor zijn stichtelijke liederen te gebruiken: ‘De wijs en weeght Godt niet,
of die is zwaer of licht / Sijn wacker oogh besiet de kerne van 't Gedicht’. Deze
bundel is vaak herdrukt en heeft veel invloed gehad op gereformeerde liedbundels
in de zeventiende en achttiende eeuw. Groeide het aantal liedbundels tot 1650
langzaam, tussen 1650 en 1700 kan gesproken worden van een echte bloeiperiode.
Stronks plaatst de bundels die in de tweede helft van de zeventiende eeuw verschenen,
in het kader van het vroomheidsoffensief van de Nadere Reformatie. De liederen
waren eenvoudig en aansprekend van taal en melodie. De bundels waren sober
uitgevoerd en dus goedkoop, zoals onder andere uit de veilingcatalogi is af te leiden.
En dit stichtelijk en didactisch getoonzette materiaal vormde een goed medium om
de idealen van de Nadere Reformatie gestalte te geven.
Het overzicht van de zeventiende-eeuwse liedcultuur vormt een zinvolle
achtergrond voor de volgende drie hoofdstukken. Van Ridderus staat zijn bundel
Dagelijksche huyscatechisatie centraal. Ridderus' populariteit blijkt uit het feit dat
zijn boeken even vaak in reeds ontsloten inboedels uit de periode 1650-1750 worden
aangetroffen als de boeken van Cats. De Dagelijksche huyscatechisatie vormt een
vademecum voor huiscatechisatie, die gegeven werd aan kinderen en dienstpersoneel.
Er zijn 31 (een maand) oefeningen opgenomen voor de ochtend, de middag en de
avond. 's Morgens stond de geloofsleer centraal, 's middags de christelijke levensstijl
en 's avonds de bijbelse geschiedenis. Vanaf de tweede druk voegde Ridderus aan
iedere oefeningen een lied toe, zodat bij het onderwijs ook gezongen kon worden.
Het verbaast niet dat
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de liederen in deze didactische omgeving nogal instructief van toon zijn. Het
taalgebruik is eenvoudig en ook de keuze van bekende melodieën sluit goed bij aan
bij de doelgroep.
Zeker even geliefd als het werk van Ridderus waren de liederen van de
Achterhoekse predikant-dichter Sluiter. Hij liet verschillende bundels na die elk
minstens vijftien herdrukken beleefden. Sluiter was zich goed bewust van de
gebruiksmogelijkheden van het bevindelijke lied en hij spitste de liedteksten toe op
wisselende levensomstandigheden. Stronks noemt hem één van de slagvaardigste
lieddichters van het vroomheidsoffensief van de Nadere Reformatie. Sluiter koos
bewust voor een eenvoudige stijl en hij meed terwille van het ongeletterde gemeentelid
de hoogdravende taal van de literator. Toch werden zijn gedichten ook door geleerd
publiek gewaardeerd, zoals onder ander blijkt uit de lovende woorden van Katharine
Lescailje. Zijn naarstig streven om de bundels binnen zijn gemeente ingang te doen
vinden lijkt veel succes gehad te hebben. Ook in de kring van stichtelijke dichters
sloeg Sluiters werk aan. Vooral de toespitsing op verschillende gebruiksmogelijkheden
vond navolging.
Jodocus van Lodenstein is als lieddichter bekend geworden door zijn bundel
Uytspanningen, die in ruim een eeuw twintig drukken beleefde. Stronks ziet bij
Lodenstein niet dezelfde aandacht voor de praktijk van het dagelijks leven als bij
Ridderus en Sluiter. Lodenstein adviseert christenen zich te onttrekken aan het aardse
gewoel, waardoor praktische gedragsvoorschriften overbodig zouden zijn. De liederen
van Lodenstein zijn meer gericht op de onderhouding en herstelling van de
gemeenschap met God. Noch de teksten, noch de melodieën zijn bij Lodenstein even
eenvoudig. Dit heeft vreemd genoeg de populariteit van de bundel niet in de weg
gestaan. Lodenstein zong en besprak zijn liederen op de gezelschappen die hij bezocht.
Stronks laat zien dat na Lodenstein meer liedbundels uitgegeven werden met als
expliciet doel het gebruik op conventikels. Ook de melodieën van Lodenstein vonden
gretig aftrek bij latere stichtelijke dichters. Stronks weet veel referenties aan de
liederen van Lodenstein te verzamelen en ze concludeert dat Lodensteins liederen
vaker dan het werk van welke andere zeventiende-eeuwse gereformeerde dichter
geciteerd en aangehaald worden als bronnen van wijsheid, troost en welsprekendheid
Het tweede deel van deze studie bevat een onderzoek naar geleerde
predikantdichters: Revius, Moonen en Vollenhove.
Revius maakte in 1610-1612 een studiereis langs hugenotenacademies in Frankrijk
en veel invloeden daarvan zijn in zijn poëzie terug te vinden. Voor wat betreft de
zestiende-eeuwse Franse poëzie van de Pleiàde groep was daarop al gewezen door
W.A.P. Smit. Strengholt heeft vervolgens aangetoond dat Revius inspiratie opdeed
uit gedichtenbundels die later in de geest van de Pleiàde verschenen. Stronks levert
aantrekkelijke nieuwe gegevens. Qua vormgeving en wijze van publiceren zou Revius
bij de opzet van zijn deel met geestelijke poëzie uit de Over-ysselsche sangen en
dichten schatplichtig geweest zijn aan bundels die rond 1600 in Frankrijk werden
uitgebracht door dichters als Lazare de Selve en Jean Loys. Op het spoor gezet door
lofdichten veronderstelt Stronks dat Revius voor de titel en de samenstelling van zijn
bundel op een idee gebracht werd door de bundel Zeeuse nachtegael (1623). Hoewel
Revius door een verwijzing naar de populaire lieddichter Busschoff zijn bundel
opende met een knipoog naar de gereformeerde zanger,
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schreef hij niet voor het brede publiek van de liedboekjes. Zijn bundel was er niet
op vormgegeven en hij heeft deze groep dan ook niet bereikt. Teleurstellend was het
voor de dichter dat ook het geleerde publiek dat hij voor ogen had, geen interesse in
zijn bundel toonde. Gegevens uit de drukgeschiedenis, het feit dat de liederen van
Revius in de contrafactuur geen rol van betekenis hebben gespeeld, en het slechts
zeer sporadisch voorkomen van Revius' bundel in veilingcatalogi en inboedels wijzen
op het gebrek aan succes. Stronks toont aan dat Revius de indruk wekte in taalkundig
en verstechnisch opzicht de nieuwste ontwikkelingen niet gevolgd te hebben. Hij
heeft mogelijk in Deventer de discussies gemist die in het tweede decennium van de
zeventiende eeuw in Holland over de verfijning en beschaving van het Nederlands
gevoerd werden. Zijn bundel zou voor de literaire fijnproevers daarmee een
verouderde uitstraling gehad hebben.
Voor de studie naar de dichters Vollenhove en Moonen maakte Stronks gebruik
van de correspondentie tussen de beide dichters. Uit de briefwisseling van Vollenhove
(waarvan een uitgave wordt voorbereid door G.R.W. Dibbets) blijkt dat deze van
mening is dat predikanten zich ‘zoo zeer niet [moeten] toeleggen, om te behagen,
als om te stichten’. Hoewel Vollenhove vrijwel geen gedicht schreef zonder een
stichtelijke boodschap, wilde hij zich graag presenteren als de geleerde dichter waarbij
hij in zijn gelegenheidsgedichten vondsten uit de klassieken verwerkte. In dit opzicht
weet ik niet of de tegenstelling die door Stronks als een soort leitmotiv voor dit
hoofdstuk gekozen wordt (p. 208-210, 218) als zou bij de poeta doctus Vollenhove
het predikambt naar de achtergrond geschoven zijn, Vollenhove wel recht doet. Hij
was immers ook de geleerde predikant, die voor zijn preken rijkelijk putte uit Griekse
en Latijnse geschriften. Ook als dominee wilde Vollenhove stichting en geleerdheid
combineren (p. 218).
Bij de dichter die als laatste in het vizier komt, lijkt de balans tussen stichten en
schitteren door te slaan naar de andere kant. De predikant Arnold Moonen heeft veel
(gelegenheids)gedichten geschreven waarin geen stichtelijke elementen terug te
vinden zijn. Moonen was een ambitieus dichter en hij kon zich als geleerd dichter
maar moeilijk binnen de perken die het predikantschap stelde, bewegen.
Het deel van de onderzoeksvraag waar de titel naar verwijst, laat zich mooi
inkaderen met het onderzoek naar de mythologische gegevens. Het laatste hoofdstuk
is een studie op zich geworden. Heinsius voerde een pleidooi voor het verwerken
van heidense fabelen, hoewel hij daarbij als dichter een gematigder standpunt innam
dan als geleerde. Revius volgde zijn leermeester hierin niet. Hij achtte de heidense
fabelen ongeschikt bronmateriaal. Spaarzaam gebruikte hij historische elementen uit
de klassieke erfenis. Stronks wijst erop dat het veel geciteerde poëticale gedicht over
dit onderwerp, ‘Heydens Houwelijck’, niet door Revius zelf gepubliceerd is. De
besproken lieddichters wezen het gebruik van mythologie volgens Stronks rigoureus
af. En dat is juist, hoewel de vruchten van hun klassieke opleiding soms onverwacht
door de gedichten heenschitteren. Zelfs bij Lodenstein is het leven soms sterker dan
de leer, bijvoorbeeld als hij in zijn lied ‘'t Verheven Herte van een Christen die Gode
leeft’ het hemelse leven van de christen vergelijkt met de opstand van de Giganten:
Grootmoedig Hert! Dat (...) trapt op bergen en spitsen als vlackten: Regtschape
Reusen, sonder Hemeltwist. (zie aantekeningen bij Uytspanningen van L. Strengholt,
editie in voorbereiding).
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Vollenhove stond van de zes besproken predikanten het meest positief tegenover het
gebruik van mythologische elementen, maar de speelruimte was gezien zijn ambt
beperkt.
De onderzoeksvragen komen in de studie goed uit de verf en juist daarom mis ik
node een samenvatting waarin op basis van de beschrijving van de zes
dominee-dichters conclusies geformuleerd worden. Uit het laatste hoofdstuk blijkt
des te meer dat de vraag naar de schrijversintentie, hoewel die slechts afgeleid en
niet direct beantwoord kan worden, een bruikbare manier is om de dichters en
lieddichters te vergelijken. Ik had het wel aardig gevonden als Stronks zich ook
uitgesproken had over het verband tussen het gebruik van mythologie en piëtistisch
dichterschap. Ook in de beschrijvingen van de aard van de poëzie - de tweede
onderzoeksvraag - komen typisch piëtistische aspecten minder aan de orde. Stronks
richt zich met name op liederen en gedichten die een (nadere) reformatie beoogden,
waardoor de poëzie soms gereduceerd dreigt te worden tot een op rijm gezette
gedragscode. Hier en daar wordt naar mijn mening onvoldoende verband gelegd
tussen de aard van de liederen en de doelgroep. Als bijvoorbeeld geconstateerd wordt
dat Sluiters oproepen tot bezinning in een belerende en in een vertroostende
toonzetting voorkomen (p. 92-93), moet daarbij de vraag betrokken worden of Sluiter
zich richt tot onbekeerde dan wel tot bekeerde lezers. En als in een vergelijking bij
Ridderus een ‘eenzijdig didaktische toonzetting’ geconstateerd wordt, mag dat niet
losgemaakt worden van het feit dat de liederen bedoeld zijn in het kader van
catechetisch onderwijs. Het onderzoek naar de de betekenis van het dichtwerk voor
de gelovigen levert heel wat waardevolle gegevens op, bij de beschrijving waarvan
Stronks blijkt te beseffen dat de kennis van het gebruik van het gereformeerde lied
ten dele blijft (hoofdstuk 5).
Met het proefschrift van Stronks is een monografie verschenen waar niemand
omheen kan die onderzoek wil doen of zich wil oriënteren op het gebied van de
calvinistische zeventiende-eeuwse poëzie. Oudere studies over afzonderlijke
gereformeerde dichters zijn in deze overzichtsstudie kritisch verwerkt en op talloze
plaatsen verrijkt door nieuwe gezichtspunten. Het feit dat iemand zonder directe
affiniteit juist dit prieel van de lusthof der poëzie inwandelt en daarvan binnen korte
tijd zo'n gedegen, respectvolle en leesbare beschrijving weet te geven, is een
uitstekende prestatie die getuigt van een juiste wetenschappelijke attitude. Het boek
is aantrekkelijk uitgevoerd en bevat enkele illustraties.
S.D. Post

Lutgarde Nachtergaele, Apollo op vrijersvoeten. Een onderzoek naar de
thematische coherentie in de ‘Verzamelde verhalen’ van S. Vestdijk. Receuil
de travaux d'histoire et de philologie, 7e serie, fascicule 3.
Louvain-la-Neuve 1996. 477 pp. Prijs B. Fr. 1.500.
Aan de dertig verhalen die Simon Vestdijk tijdens zijn leven in vier bundels
publiceerde, is relatief weinig aandacht besteed. Een uitzondering vormen de
beschouwingen die in 1991 in nummer 70 van de Vestdijkkroniek verschenen. Deze

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 2

aflevering bevat de resultaten van een onderzoekscollege over Vestdijks verhalen
dat onder leiding van Wilbert Smulders aan de Universiteit Utrecht gegeven werd.
In de inleiding op de zes analyses wordt de nogal eens geformuleerde hypothese dat
de novellen Vestdijks gehele oeuvre in klein bestek of zelfs in optima forma
vertegenwoordigen gerelativeerd: de thema-
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tische samenhang is eerder te onderkennen tussen de verhalen van een bundel dan
tussen de bundels onderling. De ontkenning van deze visie is voor Lutgarde
Nachtergaele het uitgangspunt van haar studie. Ze verwoordt dit standpunt wat
extremer dan in bovengenoemde inleiding - de vier bundels hebben weinig met elkaar
te maken - om vervolgens haar doelstelling te formuleren: het aantonen dat het geheel
der novellen wel een grote thematische coherentie bezit.
In het eerste deel van haar boek bespreekt Nachtergaele de literair-kritische methode
op grond waarvan zij in het tweede deel de novellen analyseert. Deze methode is de
‘in het Nederlandstalige gebied’ weinig bekende ‘thematische kritiek’ die in de jaren
zestig werd ontwikkeld door onder meer de Geneefse critici J.P. Richard, G. Poulet,
J. Starobinski en J. Rousset. Zij behoren tot de richting binnen de ergocentrische
‘nouvelle critique’ die de tekst weliswaar centraal stelt maar tevens gebruik maakt
van interpretatieschema's ontleend aan bij voorbeeld de psychoanalyse, de sociologie
of de filosofie. Aangezien de fenomenologie bij uitstek de achtergrond vormt van
de thematische kritiek, wordt eerst een korte introductie gegeven op de filosofie van
Husserl, Merleau-Ponty, Heidegger en Sartre. Dan volgt een paragraaf gewijd aan
de begrippen thema en motief. In grote lijnen komt de begripsbepaling overeen met
wat sinds de in het Nederlandstalige gebied wel bekende maar door de schrijfster
niet genoemde studies van Blok en Sötemann common sense is. Het eerste deel wordt
afgesloten met een bespreking van de theoretische beginselen van de vier belangrijkste
vertegenwoordigers van de thematische kritiek. De fenomenologische zienswijze
bepaalt in hoge mate het verschil tussen hun benadering en die van Nachtergaele
enerzijds en die van de meer structuralistisch georiënteerden anderzijds. De
thematische criticus postuleert immers een nauwe relatie tussen auteur en personages:
‘De innerlijkheid van het (hoofd)personage weerspiegelt de innerlijkheid van de
auteur, zijn ervaringswereld is die van de auteur.’ Bovendien beperkt hij zich bij het
opsporen van de thematische constanten niet tot het fictionele werk: ook essays,
dagboeken, correspondenties, enz. worden als gelijkwaardige teksten in de
beschouwing betrokken. De negatie van genreverschillen is een indicatie voor de
vergaande veronachtzaming van vormgevingsprincipes die kenmerkend is voor deze
thematische benadering.
Deel twee, de thematische analyse van de novellen, bevat vijf hoofdstukken waarin
de belevingswereld van ‘de Vestdijkiaanse mens’, dat wil hier dus zeggen van zowel
de auteur als zijn hoofdpersonages, wordt gepresenteerd. Achtereenvolgens komen
de volgende aspecten van de ‘Vestdijkiaanse existentiële beleving’ aan bod: de
verhouding tot de tijd (hoofdstuk 1), tot de ruimte (2), tot de wereld der voorwerpen
(3) en de verhouding tot de ander (4). Op basis hiervan geeft het vijfde hoofdstuk
een beschrijving van wat als de kern van de innerlijke waarheid van de auteur wordt
aangeduid. Dat is de ‘cogito-ervaring’ of zelfervaring waarin ‘de Vestdijkiaanse
mens zichzelf het meest intens ervaart, en zijn diepere zelf, de geheime, duistere
drijfveren van zijn denken en handelen worden geopenbaard’.
De interpretatieve parafrases van verhalen uit De dood betrapt (1935), Narcissus
op vrijersvoeten (1938), Stomme getuigen (1947) en De fantasia en andere verhalen
(1949) waaruit deze hoofdstukken grotendeels bestaan, laten zich bondig samenvatten
met noties als conflict, tweespalt, dualiteit en ambivalentie. Nachtergaele weet
overtuigend duidelijk te maken dat het literaire uni-
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versum van Vestdijks novellen op tal van niveaus beheerst wordt door een niet
aflatende strijd tussen conflicterende strevingen. Het is de cogito-ervaring waarin
het personage zich bewust wordt van zijn fundamentele gespletenheid, waarin het
ervaart hoezeer zijn gemoedsleven verscheurd wordt door de tegenstelling tussen
chaos en orde, identificatie en isolement, hart en verstand, drift en ascese, kortom
tussen het Dionysische en het Apollinische.
Dat deze antithese de kern uitmaakt van de Vestdijkiaanse belevingswereld blijkt
niet alleen uit de analyses van de fictionele teksten. In de vele referenties aan Vestdijks
essays en de secundaire literatuur vindt men de bevestiging van deze opinie. Het is
evenwel jammer dat de schrijfster in haar streven de thematische convergentie van
de verhalen aan het licht te brengen, verzuimt in te gaan op de nuances die volgens
de auteurs in de eerder genoemde aflevering van de Vestdijkkroniek verantwoordelijk
zijn voor de thematische samenhang tussen de verhalen per bundel.
Hans Anten

P. Sars, Adriaan van Dis; de zandkastelen van je jeugd. Nijmegen-Leuven
1996. De school van de literatuur [1]. ISBN 90 6168 484 6. Prijs: f 19.90.
J. Joosten, Tom Lanoye; de ontoereikendheid van het abstracte.
Nijmegen-Leuven 1996. De school van de literatuur [2]. ISBN 90 6168485
4. Prijs: f 19.90.
De uitgeverijen Sun en Kritak hebben een nieuwe reeks van secundaire literatuur
opgezet, onder redactie van E. Wagemans en H. Peters. De naam van de reeks, ‘De
school van de literatuur’, suggereert dat scholieren van het voortgezet onderwijs de
doelgroep vormen, ondanks het voor hen wellicht té subtiele Lucebert-hypogram.
Uit de aard en de opzet van de twee eerste delen van de reeks noch uit de begeleidende
teksten van de uitgeverijen is echter op te maken dat deze serie de bedoeld is om aan
te sluiten bij recente ontwikkelingen in het voortgezet onderwijs (de geboorte van
een vak als Europese literatuurgechiedenis, om iets te noemen, of CKV). De
achterzijde van het omslag noemt een minder homogene doelgroep: ‘jonge,
beginnende lezers en gevorderde liefhebbers’. Zo'n publiek kan mijns inziens niet
met één soort teksten doelmatig bereikt worden. Ook de behandelde materie is
heterogeen: ‘nieuwe en oude schrijvers’, Vlaamse en Nederlandse. Na de eerste twee
delen over Adriaan van Dis en Tom Lanoye worden uitgaven over Haasse, Van der
Heijden, Reve en Boon in het vooruitzicht gesteld. Deze auteurs, met uitzondering
wellicht van Van der Heijden, lijken mij vooral oud, niet nieuw.
‘Elk deel’, zo blijkt uit een begeleidend schrijven der uitgeverijen, ‘is opgebouwd
volgens een telkens terugkerend stramien’ met de volgende onderdelen: biografie,
wereldbeschouwing en filosofische achtergronden, inhoud van de werken,
contemporaine literaire ontvangst, plaats in de literaire traditie, bibliografie. Dat weinig revolutionaire - stramien is in het deel over Lanoye duidelijk zichtbaar, doordat
het boek helder thematisch geordend is; in het deel over Van Dis is het verdwenen
onder een hoogpolig weefsel van overal op elkaar inhakende dwarsverbanden, zoals
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die tussen stijl en thematiek, en leven en werken. Over Lanoye schrijft Joosten
werkelijk zeer verhelderend en onderhoudend, niet wars trouwens van positieve én
negatieve oordelen over zowel het werk van Lanoye als dat van diens critici. Sars
echter schrijft over Van Dis te idolaat en te zeer bezeten van de interrelaties die overal
te zien zouden
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zijn om nog werkelijk helder te kunnen zijn; dat neemt overigens niet weg dat dit
dikke deel wel de nodige informatie biedt.
Men heeft zich met deze serie ten doel gesteld om de lezer 1) in te wijden in het
werk van een auteur, 2) vertrouwd te maken met de werking van fictie, 3) liefde voor
auteur en werk bij te brengen, en 4) plezier in het lezen bij te brengen. Ik denk dat
de doelen 1 en 3 wel bereikt worden, zij het niet in eerste instantie bij de scholieren,
al komen de 96 pagina's over Lanoye dichter in hun buurt dan de 149 over Van Dis.
Ik denk dat de informatie die deze boeken bieden vooral in goede aarde valt bij de
gevorderde liefhebber. De werking van fictie is een onderwerp dat in deze twee
boeken niet of nauwelijks uit de verf komt. En of je plezier in het lezen van literatuur
krijgt door erover te lezen, is mij niet bekend, maar het enthousiasme van Sars en
Joosten kan zeker aanstekelijk zijn. Een van de aantrekkelijke kanten van deze boeken
is namelijk dat ze inderdaad geschreven zijn door ‘kenners die tevens liefhebber van
het werk zijn’. Joosten en Sars gaan in hun enthousiasme wellicht het interessebereik
van scholieren meermalen te buiten, maar die grensverlegging kan heel goed gezien
worden als een bijzonder aantrekkelijk aspect van deze serie.
Het deel over Van Dis komt mijns inziens helaas wat minder uit de verf, doordat
Sars er niet in slaagt de problematische verwarring van literatuur, journalistiek en
autobiografie, danwel van werkelijkheid en fictie in leven en werk van Van Dis op
één plaats aan de orde te stellen en daarmee als afgedaan te beschouwen; het hele
boek is er nu op een verwarrende wijze van doortrokken. Ook het probleem dat Van
Dis' bekende-Nederlanderschap zijn schrijversfaam zou bevoordelen, wordt niet
puntig afgehandeld, en van een thematische ordening van het oeuvre komt het ook
niet: ‘De thema's zijn meestal onontwarbaar met elkaar vervlochten’ (67). Daarbij
komt dat Sars zijn problemen presenteert in een niet altijd even boeiende stijl; een
citaat uit de inleiding van het eerste hoofdstuk ter illustratie: ‘Het is geen [...] toeval
dat Nathan Sid en zijn auteur patent hebben op de vermenging van werkelijkheid en
fictie. Want juist de mystificaties rondom de identiteit van de persoon zijn een Indische
erfenis van ongeziene herkomst, waardoor het hele schrijverschap wordt gevoed’
(9). Ook is hij niet afkerig van diepzinnigheden als: ‘Vanaf het moment dat hij de
macht van de taal ontdekte, was lezen voor hem al een vorm van schrijven’ (58) en
‘De vele vormen van reizen zijn wijzen van schrijven’ (67). Anderzijds is Sars wel
zo vriendelijk zijn wellicht ook jonge lezers uit te leggen wat de HBS, de MULO, de
SDAP of De nieuwe linie is. Bijzonder is dat hij een bibliografisch overzicht biedt
van Van Dis' werken op audiocassette en compact-disc en de met dertien bladzijden
wel erg lange, des ondanks niet volledige, bibliografie afsluit met een ‘Keuze uit
audiovisueel materiaal met en over Adriaan van Dis’. Soortgelijke onderdelen zou
men toch vooral bij een meer multimediaal georiënteerd letterkundige als Lanoye
verwachten, wiens bibliografische gegevens makkelijk op vier bladzijden blijken te
passen, maar die evenmin volledig zijn en wel doordat ze slechts betrekking hebben
op de ‘Gebruikte en aangehaalde literatuur’. De onvolledigheid van de bibliografische
gegevens in beide delen acht ik een tekort.
Over het boek over Lanoye, kan ik verder kort zijn: het is vrolijk, aangenaam en
toch to the point geschreven, helder, overzichtelijk en informatief. Joosten brengt
duidelijk tot uitdrukking dat fun bepaald niet het enige is waar Lanoye aandacht voor
heeft: ‘De vrolij-
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ke boodschapper verhult een hoogst sombere boodschap, met als esssentie dat de
mens alleen leeft, niets meer dan dat concrete leven heeft, en er eigenlijk niet aan
kan ontsnappen - tenzij misschien een beetje door te schrijven’ (24).
Met weinig, maar genoeg omhaal van woorden weet Joosten als de kern van
Lanoyes thematiek aan te wijzen: de banaliteit van alles, dus ook van het schrijven.
Daarnaast schetst hij duidelijk de verschuiving van Lanoyes standpunt: aanvankelijk
vond hij dat zijn eigen literatuur dan ook maar banaal moest zijn, later vindt hij dat
door middel van literatuur tenminste die banaliteit aan de orde gesteld moet worden;
Lanoye gaat van een door de banale werkelijkheid opgelegd ‘anything goes’ naar
een sombere nuancering daarvan.
Tot een oordeel van deze serie kan ik, op basis van slechts de twee eerste delen,
natuurlijk niet komen: de uitwerking van het stramien in elk dezer delen loopt te zeer
uiteen. Wel lijkt me duidelijk dat dat stramien weinig nieuws biedt. Er is voor wie
behendig gebruik weet te maken van onder andere een serie als Uitgelezen, een
uittrekselboek, het Kritisch literatuur lexicon, het Lexicon van literaire werken en
de LiteRom al heel veel informatie op de markt. Het synthetisch karakter van de
informatie, de betrekkelijke uitgebreidheid ervan maar vooral het grote enthousiasme
van Joosten en Sars en hopelijk ook van de auteurs van de komende delen, lijken me
vooralsnog de pluspunten van deze nieuwe serie.
Fabian R.W. Stolk

V.D. Roeper en G.D.J. Wildeman, Reizen op papier. Journalen en
reisverslagen van Nederlandse ontdekkingsreizigers, kooplieden en
avonturiers. Jaarboek 1996. Vereeniging Nederlandsch Historisch
Scheepvaartmuseum, Stichting Nederlands Scheepvaartmuseum
Amsterdam, Walburg Pers, 1996. ISBN 90 6011 965 7. 160 blz., f 49,50
Dat Nederlanders van oudsher reislustig zijn, is een cliché, maar zoals met goede
clichés het geval is, ligt er een werkelijkheid achter verborgen. Daarmee is men in
1996 herhaaldelijk geconfronteerd en we kunnen dan ook terugzien op een jaar met
een rijke oogst aan boeken over reizende Nederlanders in vroeger eeuwen. Zo is er
de heruitgave van schipper Bontekoe's Iournael ofte gedenckwaerdige beschrijvinghe
(1646) (ed. V.D. Roeper, Terra Incoginita, Amsterdam 1996). Er is een descriptieve
bibliografie van het Iournael, waarin alle nog bestaande drukken in binnen- en
buitenland beschreven zijn (door G. Verhoeven en P. Verkruijsse, Walburg Pers,
Zutphen 1996). De reis- en overwinteringsperikelen van Barentsz en Van Heemskerck,
zoals opgetekend door hun medeopvarende Gerrit de Veer, zijn in modern Nederlands
beschikbaar gekomen (Om de Noord. De tochten van Willem Barentsz en Jacob van
Heemskerck en de overwintering op Nova Zembla, ed. V. Roeper en D. Wildeman,
SUN, Nijmegen 1996). En tussen al die verhalen van reizende mannen biedt de
uitgave van twee dagboeken van vrouwelijke passagiers op achttiende-eeuwse
VOC-schepen de nodige variatie (Op reis met de VOC [...], ed. M.L. Barend van
Haeften, Walburg Pers, Zutphen 1996). Hieraan zal te zijner tijd in deze rubriek een
bespreking gewijd worden.
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Tot slot is er: het zesde Jaarboek van de Vereeniging Nederlandsch Historisch
Scheepvaartmuseum en het Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam. Reizen op
papier heet het en onder dat motto nemen V.D. Roeper en G.J.D. Wildeman de lezer
mee op een vakkundig toegelichte en fraai geïllu-
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streerde wereldreis door het maritieme verleden. De hoofdstukken zijn chronologisch
en thematisch geordend. Achtereenvolgens lezen we over de allereerste reizen naar
het Heilige Land, China en Oost-Indië, over reizen in dienst van de VOC en WIC
en over reizende walvisvaarders, over gezantschaps-, marineen wetenschappelijke
reizen en over allerlei privéreizen. Het hoofdstuk ‘Reizen op papier’, gewijd aan de
totstandkoming van reisverslagen, sluit deze tour d'horizon af. Wie zelfstandig door
zou willen reizen, kan terecht in de beredeneerde bronnenopgave en de lijst van
geraadpleegde literatuur. Een inspirerend boek.
Marijke Meijer Drees
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Periodiek
Nelleke Moser
Thomas Vaessens
De Achttiende Eeuw (1996, 1-2) is een themanummer gewijd aan de Franse revolutie
en bevat de bijdragen van het in 1995 gehouden symposium ‘Het vuur van de
revolutie. De Nederlanden rond 1795’. Voor letterkundigen is vooral de bijdrage van
A. Hanou van belang, ‘Literaire en politieke vrijheidsstrijd 170-1800: raakvlakken?’.
Hanou gaat na of de vernieuwingen op politiek gebied ook vernieuwingen in de
literatuur teweeg brachten.
In de vierde aflevering van de Cahiers voor Nederlandse letterkunde (1997, 1)
zijn twee artikelen over moderne poëzie opgenomen. Odile Heynders vergelijkt
gedichten van Jan Hanlo en Paul Rodenko: ‘De man die alleen op weg ging’. J.M.J.
Sicking plaatst kanttekeningen bij Favereys gedicht ‘Gorter aan zee’ in ‘Faverey,
Gorter en het tennisspel’.
In Dietsche Warande & Belfort (1996, 5) zet Bart Vervaeck zijn zoektocht naar
‘Postmoderne aspecten’ voort. Na Krol, Ferron en Brakman (in nr. 2 en 4) is in dit
nummer Gijs IJlander aan de beurt: zijn roman Een fabelachtig uitzicht wordt in ‘Een
handleiding en een vraagbaak’ doorgelicht. Voorts schrijft Dirk de Schutter in dit
nummer over poëzie van Erik Spinoy, die hij confronteert met werk en opvattingen
van Gezelle en Van Ostaijen (‘Waarop, verheven, niets gebeurt’).
In het zesde nummer van deze jaargang (1996, 6) voegt Vervaeck nog Atte Jongstra
en diens roman Groente toe aan zijn reeks over ‘Postmoderne aspecten’: ‘Wat er had
kunnen staan’. Wiel Kusters draagt bij met een bespreking van poëzie van Kouwenaar
(‘Leef verborgen! Wees binnen!’).
Emblematica (1994, 1) bevat een artikel van Kenneth Borris en M. Morgan Holmes
over de embleembundel die Geoffrey Whitney in 1586 bij F. Raphelengius te Leiden
liet verschijnen. Deze bundel, aanvankelijk beschouwd als weinig origineel en van
een willekeurige opbouw, werd na een ‘rehabilitatie’ gepresenteerd als propaganda
voor een Anglo-Nederlands gereformeerd verbond. De auteurs van het artikel achten
een uitgesproken propagandistische strekking echter in tegenspraak met wat zij
beschouwen als ‘basiskenmerken’ van de emblematiek: generalisatie, verhulling en
ambiguïteit. Zij pleiten voor een algemenere morele en religieuze uitleg: in de
emblemen wordt het leven voorgesteld als pelgrimage naar het ‘hemelse vaderland’.
Filter (1996, 2) bevat een recensie van A.M. Zwaneveld, A Bookseller's Hobby-Horse,
and the Rhetoric of Translation: Anthony Ernst Munnikhuisen and Bernardus Brunius,
and the First Dutch Edition of ‘Tristram Shandy’ (1776-1779) (door P. de Voogd),
van J. Enklaar en H. Ester (red.), Wechseltausch. Übersetzen als Kulturvermittlung:
Deutschland und die Niederlande (door J. Gielkens) en van René van Stipriaan,
Leugens
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en vermaak. Boccaccio's novellen in de kluchtcultuur van de Nederlandse renaissance
(door Harald Hendrix).
Kreatief (1996, 3/4) is een jubileumnummer. In de dertigste verjaardag van het
tijdschrift heeft de redactie aanleiding gezien voor een aantal terugblikken. Stefan
van den Bossche laat zijn licht schijnen over dertig jaar Vlaamse poëzie en Jooris
van Hulle doet hetzelfde met het Vlaamse proza. Naast deze twee schetsen is in dit
nummer o.m. een beschouwing opgenomen van Bert Vanheste over de verbanning
van Hubert Lampo uit de Vlaamse canon, die volgens Vanheste uitliep in het
verdwijnen van de Vlamingen uit de Nederlandse canon (‘Van uitstoot komt afstoot’).
W. Bergsma publiceert in Lias (1995, 1) een brief van Lolle Epes Adama aan Douwe
van Burmania uit 1582, waarin Adama zich negatief uitlaat over Coornhert. Marijke
Spies schrijft over ‘Amsterdam school-orations from the second half of the 17th
century’. In de zeventiende eeuw bestond het examen op de Latijnse school onder
meer uit het voordragen van een zelfgeschreven tekst op een thema. Handleidingen
voor het schrijven van dergelijke teksten waren er gelukkig ook, zoals Dormi secure
(...) van Timpius (ed. 1655). Marijke Spies vergelijkt twee examenteksten (uit 1674
en uit 1676), beide op het thema ‘avaritia’, met de adviezen die Timpius geeft voor
de behandeling van dit thema.
In Lias (1995, 2) beschrijft G.R.W. Dibbets het boekenbezit van de predikant en
dichter Arnold Moonen op grond van een veilingcatalogus uit 1713. Van R.M. Dekker
verscheen in dit nummer ‘Dutch travel journals from the sixteenth to the early
nineteenth centuries’. Dekker bespreekt in dit artikel de verschillende persoonlijke
reisverslagen die als onderdeel van het project ‘Nederlandse egodocumenten van de
16e-19e eeuw’ verzameld worden.
B. Dongelmans vraagt zich in Literatuur (1996, 6) af, wat vrouwen in de negentiende
eeuw mochten lezen. Zoals te verwachten werden (Franse) romans schadelijk geacht,
en werken die instructie boden voor echtgenotes en moeders juist nuttig. Verder
waren er tijdschriften en almanakken die zich richtten op een vrouwelijk publiek.
Tenslotte waren boeken door vrouwen ook geschikt voor vrouwen; in kritieken wordt
het werk van Francijntje de Boer, Petronella Moens en Fenna Mastenbroek (en later
dat van Bosboom Toussaint en Elise van Calcar) aanbevolen voor vrouwen. K.
Beekman vergelijkt Het hof van barmhartigheid (1996, A.F.Th. van der Heijden)
met De zaak Annie E. (1979, T. Boumans en W. Kayzer) en stelt vast dat hier geen
sprake is van plagiaat maar van een literaire bewerking. Rietje van Vliet beschrijft
de reactie van drie Nederlandse auteurs (Hendrik Doedijns, J.C. Weyerman en
Hermanus van den Burg) op het bezoek van tsaar Peter de Grote aan Nederland in
1697. A.H. den Boef bespreekt een oer-versie van De Aanslag van Mulisch uit 1953.
Tenslotte illustreert E.K. Grootes het arbeidsethos van Constantijn Huygens aan de
hand van meer en minder autobiografische fragmenten uit Huygens' werk.
In Madoc (1996, 3) schrijft C.G. van Leeuwen over ‘De identiteitscrisis van de
Zwitsers’, waarbij onder meer de rol van Wilhelm Tell in de ‘bevrijdingssage’ aan
de orde komt. Frank Brandsma biedt in dit nummer een bondige oriëntatie op de
mogelijkheden van Internet
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en World Wide Web voor mediëvisten.
B. van der Zijde schrijft in Mededelingen van de Stichting Jacob Campo
Weyerman (1996, 3) over de broodschrijver Gysbert Tysens, tijdgenoot en bekende
van Weyerman, die naast opdracht- en gelegenheidswerk zes treurspelen en
zevenentwintig blijspelen schreef. J. Bruggeman buigt zich over de datering van
Weyermans portret. Tenslotte schrijft Bianca Nesselaar in ‘Een Leidse student op
vrijersvoeten’ over een voor Nederland unieke liefdesalmanak uit 1721. De almanak
is geënt op Franse voorbeelden. Dankzij drie contemporaine reacties op de anonieme
‘Eeuwig duurende liefdes almanak’ kon vastgesteld worden dat de auteur een zekere
Albertus van Twist moet zijn geweest, die als rechtenstudent in Leiden zijn
liefdesavontuur met Susanna Alensoon op creatieve wijze in de almanak verwerkte.
Millennium (1996, 2) bevat (bewerkte) lezingen die zijn gehouden tijdens het congres
‘Van missie tot millennium. Het bisdom Utrecht van Willibrord tot Adelbold’, dat
in november 1995 werd georganiseerd door de Onderzoekschool Mediëvistiek. Verder
bevat het nummer een bespreking van Marco Mostert (red.), Communicatie in de
middeleeuwen. Studies over de verschriftelijking van de middeleeuwse cultuur (door
Erwin Mantingh), F. van Oostrom, Maerlants wereld (door István Bejczy), en J.
Verbij-Schillings, Beeldvorming in Holland. Heraut Beyeren en de historiografie
omstreeks 1400 (door J.W.J. Burgers). Bovendien biedt deze aflevering een index
op de eerste tien jaargangen (1987-1996).
In Neophilologus (1996, 4) schrijft M. Rietra over de rol van Nederlandse uitgevers
bij het uitgeven van het werk van joodse vluchtelingen uit Hitler-Duitsland aan de
hand van de correspondentie die de naar Frankrijk geëmigreerde Joseph Roth met
zijn uitgevers Allert de Lange en Querido tussen 1933 en 1939 voerde (‘“Geschäft
ist Geschäft”. Joseph Roth und die Amsterdamer Exilverlage Allert de Lange und
Querido’).
Erik Spinoy schrijft in Ons erfdeel (1996, 5) over Van Ostaijens opvattingen over
‘het volk’ en ‘de bourgeoisie’. Zijn artikel beoogt een kader te geven voor de
(re)constructie van de ontwikkeling van de Vlaamse dichter. An de Vos draagt bij
met een essay over de oude Vlaamse taal als medium en muze in de poëzie van
Gezelle (‘Gezelles “oudeboekendulheid”’). Verder bevat dit nummer o.m. de volgende
korte bijdragen: een beschouwing van A.L. Sötemann over de verhalen van Richard
Minne; een bespreking van de nieuwe editie van Lodeizens Verzamelde gedichten
(door Anneke Reitsma) en een overzicht van enkele publicaties n.a.v. het Van
Ostaijen-jaar 1996 (Erik Spinoy). Wam de Moor, tenslotte, schrijft uitgebreid over
het derde deel van Van der Heijdens roman fleuve (‘Een zoektocht in de onderwereld
van de zelfkant’).
In de Gentse Poëziekrant (1996, 5) zijn korte beschouwingen opgenomen over o.m.
Hanny Michaelis (door Elke Brems), Elma van Haren (Patrick Peeters) en Toon
Tellegen (Patrick Peeters).
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Ronald Spoor, Marco Entrop en Maurits Verhoeff, Willem Maas.
Frank Tazelaar haakt in Parmentier (1996, 3) in op een discussie over het
‘postmodernisme in de literatuur’ in Maatstaf. Hij reageert op de stellingname van
Gert Jan de Vries (zie een vorige aflevering van deze rubriek). ‘Jachtvelden’ heet de
mooie bijdrage aan dit nummer van Jos Joosten, waarin de dichter/criticus/literair
talentenjager Rein Bloem centraal staat.
Portuguese studies (12, 1996) bevat lezingen van het colloquium ‘Camões: a
Renaissance poet conquers the world’ dat in 1995 te Utrecht plaatsvond, waaronder
een artikel over de receptie van Camões' werk in Nederland. Camões veroverde
Nederland pas aan het eind van de achttiende eeuw, toen hij door Lulofs, Van
Kampen, Siegenbeek en vele anderen werd omarmd vanwege de ‘vurige
vaderlandsliefde’ die hij volgens hen uitstraalde (Nelleke Moser, ‘Camões as a
romantic hero: Os Lusíadas as an example of patriotism in the Netherlands between
1766 and 1880’).
Queeste (1996, 2) is gewijd aan Jacob van Maerlant en bevat artikelen van M.
Andringa (het schild van Darius in Alexanders geesten), J.D. Janssens (Maerlants
kennis van de Historia regum Brittanica), B. Besamusca en F. Brandsma (de
didactische functie van Maerlants ‘Graal-Merlijn’), G. de Ceukelaire (Maerlant en
de val van Troje), O.H.S. Lie (Heimelijkheid der heimelijkheden in proza en op rijm),
R. Jansen- Sieben (dieren die uitblinken in bepaalde zintuigen), A. Postma (de
inhoudsopgave van de Rijmbijbel/Scholastica), J. Reynaert (Martijn), E.A. Overgaauw
(nieuw fragment van de Eerste Martijn) en J.A.A.M. Biemans (Gronings-Zutphens
Maerlant-handschrift). Verder schreef P. Wackers een recensie van F. van Oostrom,
Maerlants wereld, en J.H. Winkelman een recensie van Gerard Sonnemans,
Functionele aspecten van Middelnederlandse versprologen.
Het tijdschrift Septentrion (1996, 3) heeft de gewoonte bij de vertalingen van
Nederlandstalige literatuur die het publiceert korte, inleidende essays op te nemen.
In dit nummer schrijft Marc Reynebeau bij Van Ostaijen-vertalingen. Voorts is een
korte bijdrage over K. Schippers opgenomen (van Hans Groenewegen).
Het vierde nummer (1996, 4) bevat korte essays over Nescio (Hans van Straten),
Pol Hoste (door Paul van Aken) en Alfred Kossmann (door Karel Osstyn). Luc Dirikx
schrijft in dit nummer over de verzamelde werken van Couperus (‘un monument gris
clair pour la littérature).
TNTL (1996, 4) bevat o.a. een artikel van R. Zemel (‘Moriaen en Perceval in “Waste
Land”’) waarin hij laat zien dat de Middelnederlandse Roman van Moriaen, waarin
het ridderlijk ideaal hersteld wordt, bedoeld is als reactie en correctie op de Conte
du Graal van Chrétien de Troyes. Tineke ter Meer besteedt aandacht aan de
onderwijsmethode die Huygens sr. hanteerde bij de opvoeding van Constantijn
Huygens aan de hand van de Latijnse gedichten en brieven die deze ter oefening
schreef. De praktische bruikbaarheid stond bij deze oefeningen centraal. (‘Huygens’
eerste pennevruchten: schoolwerk of toch niet helemaal?’). Verder wordt Maerlants
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Kuiper, J.W.J. Burgers, A.P. Orbán en K. Busby, die ieder een aspect onder de loep
nemen.
Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse
taal- en letterkunde (1995, 2-3) is gewijd aan Jan Frans Willems en bevat de
volgende artikelen: M. de Smedt, ‘J.F. Willems (1793-1846) als tekstuitgever’; A.
Deprez, ‘Volk, natie, taal en staat bij Jan Frans Willems’; A. van Elslander, ‘De
gedichten van Jan Frans Willems’; S. Top, ‘De “Oude Vlaemsche liederen” van Jan
Frans Willems in hun cultuurhistorische context’; R. Willemyns, ‘De tweede generatie
Westvlaamse particularisten’ en W. Vandenbussche, ‘“Eeuwig zagen voor de
Vlaamsche taal”. De invloed van Eugeen van Steenkiste op de vernederlandsing van
de Brugse stadsadministratie’.
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[1997/3]
Inleiding
Wat een literaire canon is, wie haar formeert, welke auteurs zich wanneer in de rijen
der canonieken mogen scharen, en wat de culturele betekenis van een onbetwiste
reeks grote bekende werken is: het zijn onderwerpen die steeds weer in vele gedaantes
opduiken in het publieke debat. Zo leidde in 1985 de instelling van de Anna Bijns
prijs - voor de ‘vrouwelijke stem’ in de literatuur - tot debatten over de relatie tussen
literaire kritiek, prijzen en canonisering. De Anna Bijns prijs was in de eerste plaats
bedoeld voor de vrouwen die al te vaak buiten de prijzen vallen. Zij leidde ook tot
speculaties over wat de vrouwelijke stem dan wel precies mocht wezen, en of
mannelijke auteurs er ook een konden hebben. Zo ook maakten de recentelijk door
staatssecretaris Netelenbosch ingevoerde veranderingen in het literatuuronderwijs
op middelbare scholen in 1996 en 1997 heftige reacties los. Reacties van instemming
met de opheffing van de ‘leesdwang’ door de drastische reductie van het verplicht
aantal literaire werken voor het vak Nederlands. Reacties van enthousiasme voor het
nieuwe vak ‘culturele en kunstzinnige vorming’ waar vijf boeken moeten worden
gelezen uit de ‘wereldliteratuur’ - wat potentieel het einde kan betekenen van een
eurocentrische literaire opvoeding. Maar ook reacties van bezorgdheid voor de
gevreesde verschraling van de literaire opvoeding die er, met zo weinig boeken, gaat
resten. Het tijdschrift Armada wijdde haar afgelopen maartnummer aan het maken
van boekenlijstjes, een vermaak dat, sinds de commissie Anbeek, Bekkering en
Goedegebuure het in 1990 introduceerde in hun lijst met aanbevolen boeken voor
Nederlands op de middelbare school, aan populariteit wint. De feministisch-kritische
bijdrage aan de lijstenmakerij is uiteraard de zorg om de representatie van de
vrouwelijke auteurs. Hoe terecht die zorg is bleek in het genoemde Armada nummer,
waar het gemiddelde percentage vrouwen ver onder de tien blijft. Bij de lijst van
meestgenoemde boeken is niet één vrouw, en vele inzenders (literatoren, essayisten
en literatuurwetenschappers) leverden volledig vrouwloze lijstjes in.
Ruime canons geven meestal ook ruimte aan vrouwen. Kleine canons drukken
vrouwen eruit. De Europese eenwording zal ongetwijfeld leiden tot Europese
literatuurgeschiedenissen, en het valt nu al te vrezen dat bij de kleine aantallen ‘groten’
die elk Europees land naar deze literaire top mag afvaardigen weinig grote vrouwen
zullen zijn. Hoe kleiner de lijstjes, hoe minder vrouwen erin figureren. Eenzelfde
stelling gaat vermoedelijk op voor de allochtone auteurs. Welkom als variaties binnen
steeds liberalere, en naar alle kanten expanderende nationale canons, zullen de
‘variaties’ wellicht niet representatief genoeg gevonden worden wanneer het gaat
om de toppen van de Europese beschaving.
Worden de discussies in het publieke debat vaak op polemische wijze gevoerd,
ook het academische canon-debat heeft sterk-polemische trekken. De bundel
ideologiekritische studies De canon onder vuur (1991), bedoeld als inhaalmanoeuvre
om een aantal gevestigde interpretaties van bekende Nederlandse auteurs aan een
nader onderzoek te onderwerpen, kreeg behalve bijval ook buitengewoon vijandi-
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ge reacties die vooral beduidden: ‘waag het niet onze canon aan te raken’ (Van
Alphen en Meijer 1991). De verschijning van Cultural Literacy van E.D. Hirsch, en
Allan Blooms The Closing of the American Mind, beide afkomstig uit het behoudende
kamp, leidde in de Verenigde Staten tot een ware oorlog om de canon. De emoties
laaien hoger op dan bij enig ander onderwerp gebruikelijk is. Soms lijkt het debat
de bitterheid te hebben van een achterhoedegevecht. De centrale plaats van de
literatuur staat in ons tijdsgewricht immers sterk onder druk. Literatuur raakt steeds
meer onderworpen aan de ‘wetten van de markt’ - wordt steeds meer een koopwaar
onder de koopwaren - en moet bovendien de culturele aandacht delen met de
stortvloed aan nieuwe cultuurprodukten. Naast de klassieke muziek, het toneel en
de beeldende kunst is er een toenemende vloed aan films, popmuziek, televisie en
nieuwe media, allemaal gebieden waarin men druk doende is eigen canons op te
bouwen waaraan de gemiddelde cultuurdeelnemer ook zijn/haar portie aandacht
schenkt. In al die genres bestaat overigens het probleem van de vrouwelijke
ondervertegenwoordiging. De presentie van vrouwelijke kunstenaars in de canon welke canon dan ook - lijkt nergens gemakkelijk en vanzelfsprekend. In alle
kunstvormen is reflectie op processen van canonvorming, en hoe gender deze
structureert, dan ook geboden. In dit themanummer staat de reflectie over vrouwen
in de Nederlandse letterkundige canon centraal, maar dat neemt niet weg dat het hier
gepresenteerde onderzoek relevant kan zijn voor de analyse van processen van inen uitsluiting zoals ze ook in andere artistieke canons plaatsvinden.
Waar gaat het om in het onderzoek naar gender en canonvorming? Het gaat er niet
in de eerste plaats om pleidooien te voeren voor de voortreffelijkheid en canonieke
status van afzonderlijke vrouwelijke auteurs. Zulke pleidooien zult U hier dan ook
niet aantreffen. Zelfs als men erin zou slagen de veronachtzaamde vrouwelijke auteur
weer voor enige tijd te doen opnemen in een literatuurgeschiedenis of bloemlezing,
dan zou het mechanisme dat vrouwelijke auteurs in de canon stelselmatig beperkt er
toch steeds weer voor zorgen dat ze na tien jaar wederom vergeten was, waarna de
‘inhaalmanoeuvre’ opnieuw kon beginnen - ad infinitum. Daarom is het veel zinvoller
om te onderzoeken welke de mechanismen zijn, die maken dat men vrouwen in de
kritiek, in literatuurgeschiedenissen en bloemlezingen over het hoofd ziet, verkleint,
misinterpreteert of anderszins een secundaire plaats toewijst. Deze mechanismen
vormen echter een veelkoppig monster, waarop het bijzonder moeilijk vat krijgen
is. Duidelijk is dat een enkelvoudige verklaring niet volstaat. Het vraagstuk is
complex, het speelt in elke tijd, maar steeds weer op een andere manier, en met een
eenvoudige vroegfeministische complottheorie kan men zich er niet van af maken.
Het gaat niet om iets wat ‘mannen doen’ en wat ‘vrouwen overkomt’ - het cliché
van handelende mannen versus passieve vrouwen is maar in zeer beperkte mate van
toepassing.
Het is verhelderend hier een blik te werpen op de gendertheorie, die vanuit
vrouwenstudies is ontwikkeld. Volgens die theorie zijn niet alleen vrouwen, maar
alle deelnemers aan het literaire veld ingebed in een sociaal gendersysteem,
onderworpen aan een structurering langs de lijnen van sekse, die ‘werkt’ op drie
niveaus. Ten eerste op het niveau van de persoonlijke identiteit (het zelfgevoel,
resultaat van een sekse-specifieke socialisatie en het aldus gevestigde idee man of
vrouw te zijn), ten tweede op het niveau van ordening van de sociale wereld
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denken bepalen en die in ons taalsysteem verankerd zijn - zoals goed/kwaad,
licht/donker, God/mens, man/vrouw etcetera, waarbij ‘mannelijkheid’ en
‘vrouwelijkheid’ persistent verschillende waarden en associaties met zich meedragen.
Biologische sekse is gegeven, maar betekent op zichzelf niets. Biologische sekse
wordt altijd geïnterpreteerd, aangegrepen als legitimatie voot een sociale ordening
en een betekenissysteem dat zich op biologie beroept doch daar op zichzelf niets
mee van doen heeft. Sekse is populair gezegd de beste - of meest rampzalige - smoes
die ooit verzonnen is. Feministische theoretici als Joan Scott (1988) en Donna
Haraway (1991) - maar ook de cultuursocioloog Pierre Bourdieu en vele antropologen
- denken dan ook over gender in termen van macht. ‘Gender is a primary way of
signifying relations of power’ en ‘gender is a primary field within which or by means
of which power is articulated’ - aldus Scott (1988). Gebaseerd op de schijnbaar
onbetwistbare ‘natuurlijke’ sekseverschillen, ordenen genderconcepten de waarneming
en de concrete en symbolische organisatie van alle sociale leven. De maatschappelijke
ordening is doortrokken van macht - mensen krijgen in verschillende mate controle
over en toegang tot materiële en symbolische hulpbronnen. Op die manier is gender
geïmpliceerd in de conceptie en de constructie van macht. Dat betekent dat gender
geen ‘speciaal onderwerp’ is, alleen van toepassing op vrouwen, of nu eens relevant
en dan weer niet. Als maatschappelijk en cultured ordeningsprincipe en als onderdeel
van elke betekenisgeving is gender alomtegenwoordig.
Gender is historisch veranderlijk, instabiel en steeds opnieuw weer resultaat van
complexe processen. Literatuur is zelf een veld waarin gender wordt gearticuleerd
en steeds weer tot stand komt, zowel in de vorm van als subjectieve identiteiten van
schrijvers en critici, als in de vorm van een arbeidsveld met een in tijd variabele
werkverdeling tussen mannen en vrouwen, alsook in de vorm van de symbolische
betekenissen die stijlen, genres en stromingen aankleven (zie voor deze
performativiteit van gender ook: Meijer 1994). Gender wordt geconstrueerd in en
door literatuur - zoals het ook geconstrueerd wordt in en door verwantschapssystemen,
economische verhoudingen en politieke verhoudingen. Biologische sekse gaat aan
die verhoudingen vooraf, maar gender - de wijze waarop biologische sekse
geïnterpreteerd en ‘in cultuur gebracht’ wordt - is op alle niveaus werkzaam in die
verhoudingen en zelf ook weer een gevolg van die verhoudingen. Het literaire veld
produceert op die manier steeds mannelijke gecanoniseerde ‘groten’, mannelijke
‘leiders’ en vrouwelijke ‘volgers’, machtige mannelijke critici en ‘verdienstelijke’
vrouwelijke auteurs die - de geschiedenis toont het ondubbelzinnig aan - vroeg of
laat beoordeeld worden als tweederangs tenzij ze de positie weten te bereiken van
uitzondering die de regel bevestigt. Omdat het literaire veld gegenderd is zien we
die merkwaardige ‘gaten’ in het collectieve geheugen waardoor mannelijke schrijvers
vaak langer gememoreerd worden en eerder als referentiepunt en
vergelijkingsmateriaal dienen dan vrouwelijke. Vrouwen kunnen jarenlang het gesprek
van de dag zijn en groot commercieel succes hebben, om tien jaar later spoorloos uit
het collectieve geheugen te verdwijnen: Jo van Ammers-Küller, Madelon
Székely-Lulofs (Rubber) en Jacoba van Velde (De grote zaal) zijn treffende
twintigste-eeuwse voorbeelden van die combinatie van grote eigentijdse roem en
volstrekte vergetelheid daarna. In dit themanummer komen ook de carrières van
Petronella Moens en Ina Boudier-Bakker aan de orde, die een soortgelijk beeld laten
zien. Vrouwen worden eerder vergeten. Dat heeft ongetwijfeld te maken met de losse
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wijze waarop zij verbunden waren met de sociale netwerken van literatoren, met het
feit dat zij veelal geen literaire kri-
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tiek beoefenden: het werk van machtige uitdelers van symbolische waarde wordt
eerder ernstig genomen dan het werk van degenen die daaraan niet participeren. Maar
om verklaringen te vinden voor deze literair-historische amnesie moet niet alleen
gekeken worden naar ‘de plaats van vrouwen’ in het literaire leven. Ook en vooral
moeten de codes van mannelijk gedrag en intermannelijke rivaliteit en
navolgingsdrang worden bestudeerd die het literaire veld vormgeven. Als object van
onderzoek, en dus ontdaan van hun vanzelfsprekendheid, bieden de intermannelijke
sociaal-literaire gedragsregels evenzeer zicht op de mechanismen die de toegang tot
de canon regelen, dan het bestuderen van het werk van, de kritiek op en de
handelingsmogelijkheden van vrouwelijke auteurs.
Dit themanummer bevat zes bijdragen over individuele of groepen Nederlandstalige
vrouwelijke auteurs en hun positie ten opzichte van de canon. Elk van deze bijdragen
is representatief voor een invalshoek waaronder de kwestie gender en canon
bestudeerd kan worden. Ik zal nu deze bijdragen kort de revue laten passeren om toe
te lichten hoe ze een bepaalde onderzoekstraditie belichamen. Al deze invalshoeken
zijn noodzakelijk om greep te krijgen op de mechanismen van in- en uitsluiting die
in canonvorming werkzaam zijn, mechanismen die ik tesamen hierboven ‘een
veelkoppig monster’ heb genoemd. Alle hier gepresenteerde benaderingswijzen - en
nog meer dan de hier gepresenteerde - zijn mijns inziens nodig om de draak zijn
koppen af te slaan, om het maar eens ouderwets-heroïsch te formuleren.
Allereerst is nodig de invalshoek van de verkenning: het eenvoudigweg in kaart
brengen van het werk van bekende maar vooral ook minder bekende, vergeten of
niet in druk beschikbare vrouwelijke auteurs; die weg wordt gevolgd door Dieuwke
van der Poel, in haar inventariserende stuk ‘Vrouwelijke auteurs in de
Middelnederlandse letterkunde’. Het genre van de verkenning is al oud (Maurits
Basse's Het Aandeel der Vrouw in de Nederlandsche Letterkunde verscheen
bijvoorbeeld al in 1920/21) - en het beleefde de afgelopen twintig jaar een
internationale hausse. Fraaie buitenlandse voorbeelden zijn The Norton Anthology
of Literature by Women van het duo Gilbert en Gubar en Women Writers of the
Middle Ages van Peter Dronke. Een exemplarisch Nederlands voorbeeld is Schrijfsters
in de jaren vijftig van Vermij en Prinssen en dezer dagen wachten we met spanning
op de voor 1998 aangekondigde bloemlezing van Schenkeveld-van der Dussen, die
in 900 pagina's een keuze en interpretatieve verkenning wil presenteren van
ongepubliceerd of nimmer herdrukt werk van Nederlandse en Vlaamse vrouwen
tussen 1550 en 1850. Bij verkenningen horen speurtochten naar bronnen,
herontdekken en inventariseren van teksten, het verzorgen van integrale tekstuitgaven.
Zo werden pas onlangs door Sneller en Van Marion (1994) de verzamelde gedichten
van Tesselschade Roemers gebundeld, waarmee Tesselschade eindelijk werd bevrijd
uit een literairhistorische presentatie die haar eigen werk bijkans onvindbaar maakte
temidden van wat de beroemde mannen van haar tijd over en tot haar te melden
hadden (Worp 1918). Hoe a-theoretisch en evident verkenningen ook lijken: ze zijn
nooit ‘neutraal’. Ook inventarisaties gaan uit van een literair-historisch perspectief,
van visies op de grenzen van literatuur en theorieën omtrent auteurschap. Zo stelt
Van der Poel zich met betrekking tot het toeschrijven van anonieme teksten aan
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vrouwelijke auteurs bijvoorbeeld veel voorzichtiger op dan Lemaire (1987). Lemaire
combineert haar her-
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ontdekkingen en herlezingen van middeleeuwse ‘vrouwenliederen’ met een theorie
van vrouwelijk auteurschap. Zij mengt zich vanuit een genderkritisch perspectief in
het orality/literacy-debate. In van oorsprong orale liedteksten ontdekt Lemaire velerlei
sporen van vrouwelijke subjectiviteit en deze hermeneutiek levert niet alleen veel
meer teksten van vrouwen op, maar ook nieuwe interpretatiekaders waarmee
middeleeuwse liedteksten kunnen worden benaderd. ‘Neutrale’ inventarisaties bestaan
dus niet, maar tegelijk zijn verkenningen zijn onontbeerlijk voor verdere interpretatie
van het werk en theorievorming rond canonisering.
Een tweede invalshoek is die van de herinterpretatie van het werk van een auteur:
een schrijver (het kan mannen evengoed overkomen) kan in de literatuurgeschiedenis
worden vastgeklemd in een stereotiep beeld waar eeuwenlang geen verandering meer
in komt. Anna Roemers Visscher, zuster van Tesselschade, is zo'n schrijver,
onveranderlijk neergezet als wijs, godsdienstig en tamelijk saai. Riet Schenkeveld
van der Dussen onderneemt een herinterpretatie, die zich vooral richt op Anna's
zelfconstructie (of ‘self-fashioning’, naar Stephen Greenblatt) als dichteres in een
homosociale mannenwereld. Welke ruimte kan Anna nemen om zich te poneren als
dichteres en hoe gebruikt ze die ruimte? Onder Schenkevelds handen ontstaat een
heel andere Anna Roemers Visscher dan die we tot nu toe kenden. Ten eerste vestigt
Schenkeveld de aandacht op de Anna die zich verwant voelt met andere vrouwelijke
auteurs, en dat liefdevol in haar werk laat blijken. Zij suggereert dat schrijvende
vrouwen er een eigen canon, met eigen regels op na lijken te houden. Ten tweede
grijpt Anna onder mannelijke collega's vaak de gelegenheid aan om te laten zien dat
zij de conventies van dichters onder elkaar kent, dat zij een vakvrouw is, tegelijk op
milde wijze de spot met die conventies drijvend. Haar topische bescheidenheid wordt
in menig vers bijvoorbeeld dermate kundig, en voorzien van de vereiste mythologische
allusies, verwoord dat de geproclameerde nietigheid volledig wordt tegengesproken
door de gedemonstreerde brille. Schenkeveld presenteert Anna's zelfironie zowel als
een strategie om zich te handhaven, alsook als een kritiek op het gezwollen poëtische
zelfbeeld van haar mannelijke tijdgenoten. Zo ontstaat een veel interessanter, vooral
aktiever, beeld van Anna Roemers Visscher, en bovendien een visie op de
gegenderdheid van het vaak als sekseneutraal gepresenteerde dichterlijk
Renaissance-ideaal.
De aanpak van Schenkeveld knoopt aan bij de eerste feministische bijdragen aan
het canondebat. Ellen Moers liet in Literary Women al zien hoe er een bewuste
continuïteit tussen vrouwelijke auteurs onderling bestaat en in de Nederlandse
literatuur zijn er talloze voorbeelden te geven van de wijze waarop vrouwelijke
auteurs zich zelfbewust in een vrouwelijke traditie zien. Voorts vormen
herinterpretaties, ook internationaal bekeken, een der belangrijkste aktiviteiten van
de feministische kritiek: ze leveren welhaast ‘nieuwe’ auteurs op. In Nederland valt
bijvoorbeeld te denken aan Petra Veegers proefschrift Manoeuvres, dat geheel nieuwe
visies bood op de naoorlogse auteurs Haasse, Zikken, Noordzij en Burnier. Er bestaat,
zo blijkt uit de herinterpretaties, niet alleen een canon van teksten of auteurs, maar
evenzeer een canon van lezingen die even beperkend is.
Een derde invalshoek is die van het ideologie-kritisch receptie-onderzoek. Hier
wordt gekeken naar hoe een literaire of historische figuur fungeert als projectiescherm
voor de veranderende ideologische waarden van de lateren. Dit perspectief wordt
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gekozen door Mieke Smits-Veldt, in een artikel over de receptie van Maria van
Reigersberch, vrouw van Hugo de Groot en vaderlands heldin vanwege de door
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haar beraamde ontsnapping van De Groot in de befaamde boekenkist. Omdat
Smits-Veldts onderzoek zich uitstrekt over meer dan drie eeuwen kunnen de
wisselingen in gender- en nationale ideologie die zich over Maria Reigersberchs
beeld uitstortten mooi gedemonstreerd worden. De ideologie van de lezer/recipiënt
staat hier meer ter discussie dan die van de tekst. Een aantal bijdragen uit De canon
onder vuur - bijvoorbeeld Arie Jan Gelderbloms analyse van de Huygensreceptie staan in dezelfde onderzoekstraditie. Smits-Veldt neemt een andere route naar de
canonkwestie dan de andere bijdragen in dit nummer, aangezien het bij Van
Reigersberch niet gaat om een schrijfster, maar om een historisch personage.
Desalniettemin kunnen ook schrijvers iconen worden van vaderlandsliefde,
huwelijkstrouw, anti-koloniale moed of wat dies meer zij. Bovendien maakt dit essay
duidelijk hoezeer hedendaagse waarden, en visies op de grenzen van mannelijkheid
en vrouwelijkheid, geconstrueerd worden via onvermijdelijk toeëigenende lezingen
van canonieke teksten.
Een vierde belangrijke invalshoek is onderzoek naar de taal van de literaire kritiek
ten aanzien van mannelijke en vrouwelijke auteurs. Omdat de literaire kritiek zo'n
centrale zeef en toegangspoort tot de canon is, is de vertooganalytische aanpak ervan
vanuit genderperspektief geboden. Dat er in vrijwel alle historische tijdperken sprake
is geweest van een ‘dubbele standaard’ ten aanzien van mannelijke en vrouwelijke
auteurs is inmiddels bekend (Showalter 1977, Chadburn 1990, Van Boven 1992,
Meijer 1988). Literair werk van vrouwen wordt met andere maten gemeten en de
karakteristieke vormen van dit verschil - als de obsessie met het identificeren van
‘het vrouwelijke’ in het werk, het zoeken naar de mannelijke inspirator achter de
vrouwelijke auteur en de autobiografische kern die al snel in het werk verondersteld
wordt - zijn voor verschillende perioden in kaart gebracht. Twee van de meest
woedende - en geestige - bijdragen aan de feministische literatuurwetenschap How
to Suppress Women's Writing van Russ (1984) en Thinking about women van Ellmann
(1979) waren gericht op analyse van dit - in de woorden van Ellmann ‘phallic
criticism’. Het gaat er nu om dit in de neerlandistiek nog incidentele en anekdotische
onderzoek te systematiseren en historisch te specificeren. De achttiende-eeuwse
kritiek - en de wijze waarop de beroemde (blinde) Petronella Moens daarin wordt
gerecipieerd - wordt in dit nummer onder de loep genomen door Lia van Gemert en
Ans Veltman-Van den Bos. Zij brengen het door gendervoorschriften ingeperkte
gebied in kaart waarop de vrouwelijke auteur zich in de achttiende eeuw kon bewegen
en onderzoeken tevens hoe algemene poëticale verschuivingen de ideëen over de
positie van vrouwen in de canon beïnvloeden. Zij laten ook zien dat vrouwelijke
auteurs vaak zélf de heersende opvattingen over ‘haar plaats in de literatuur’ deelden,
wat op zichzelf al een complicatie vormt voor elk simpel dader/slachtoffer-model.
Het gendervertoog van de kritiek onderwierp zowel mannen als vrouwen, én verleende
aan beiden een eigen spreekpositie - overeenkomstig de door Althusser naar voren
gehaalde dubbele betekenis van subject: onderworpene aan - én centrum van vertoog.
Eenzelfde paradox is het onderwerp van de bijdrage van Erica van Boven, die hier
de relatie gender-poetica onderzoekt.
Een vijfde invalshoek is dus inderdaad het onderzoek naar de wijze waarop vrouwen
hun poetica's hebben geformuleerd, en op welke wijze zij laveerden tussen de Scylla
van de vaak van hen geëiste ‘vrouwelijkheid’ en de Charybdis van mannelijk
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geconnoteerde auctoriale professionaliteit. Van Bovens prikkelende casus is Ina
Boudier Bakker - die zich met grote vasthoudendheid opstelde als bescheiden, ‘vóór
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alles vrouw’, gevoelig van hart, menselijk, spontaan, naief en zonder veel
hoog-literaire ambities voor zich uitschrijvend, kortom als de tergende belichaming
van het cliché van de ‘damesschrijfster’ uit de toenmalige mannenkritiek. Deze
expliciete poetica staat vervolgens haaks op de impliciete poetica die uit haar romans
te destilleren valt: de roman is bij Boudier Bakker een middel, een instrument om
ideologische waarden uit te dragen, waarbij de dringende boodschap retorisch wordt
verpakt in idealiserend-realistische beschrijving. Door deze confrontatie tussen de
contradictoire expliciete en impliciete poetica van een vrouwelijk auteur levert Van
Boven een bijdrage aan het denken over vrouwelijke auteurs in termen van ‘agency’.
Vergelijkbaar met de wijze waarop Schenkeveld Anna Roemers Visschers ironische
poetica reconstrueert, vestigt ook Van Boven de aandacht op het eigen handelen en
de strategische keuzes van een vrouwelijk auteur, hoezeer de keuzemogelijkheden
dan ook beperkt werden door het heersende kritische vertoog.
Een zesde invalshoek vormt tenslotte het kwantitatieve empirische onderzoek naar
aantallen mannelijke en vrouwelijke auteurs in canoniserende werken, in dit geval
Nederlandse en Vlaamse schoolboeken, met interpretaties van die cijfers. Dat doet
Jozien Moerbeek, in een bijdrage die somber stemt, niet alleen wat betreft het
percentage opgenomen vrouwelijke auteurs, maar ook wat betreft de non-existente
doorwerking van de huidige maatschappelijke ontwikkelingen in literatuur en kritiek,
waar vrouwelijke auteurs zoveel meer ruimte hebben dan de schoolboeken zouden
doen vermoeden. Een onderzoek van Marlies Groen (1994) bracht die
maatschappelijke ontwikkelingen onlangs nog kwantitatief in kaart.
Met de zes bijdragen aan dit themanummer is meteen een exemplarische agenda
voor verder onderzoek op tafel gelegd. Het gaat om het documenteren van werk van
vergeten vrouwelijke auteurs; het gaat om het vanuit een genderperspectief herlezen
en herinterpreteren van het werk van gevestigde auteurs, die gevangen kunnen zijn
in reductieve of verouderde interpretaties. Zulke herinterpretaties brengen beweging
in de canon van lezingen. Het gaat om het ontrafelen van de context van historische
en moderne betekenisgevingen, om het onderzoek naar de projecties die op auteurs,
werken en historische figuren worden gepleegd in relatie tot de politieke en
ideologische belangen die deze motiveren. Het gaat om de bijdragen die vrouwelijke
auteurs zelf leverden aan hun canonisering of veronachtzaming: hun poetica, hun
literaire politiek en hoe deze interacteerde met de vertogen van hun tijd. En het gaat
om het empirisch en kwantitatief onderzoek naar de praktijken van canonvorming,
zoals die blijken uit prijzen, overzichtswerken, literatuurgeschiedenissen,
bloemlezingen en schoolboeken.
Er zijn nog meer invalshoeken dan die in dit themanummer aan de orde konden
komen. Ik denk aan de relatie tussen gender en genre (sommige genres werden
uitsluitend door mannen, andere meer door vrouwen beoefend, waardoor deze genres
zelf ook symbolisch gegenderd raakten), aan de intermannelijke sociale controle die
heerst in de literaire kritiek, aan de samenhang tussen gender en poetica, aan de
overeenkomsten tussen processen van uitsluiting waar het gaat om homo/lesbische
auteurs en zwarte auteurs. Vooral veelbelovend lijkt mij de analyse van de constructie
van het literaire veld als een arena van intermannelijke navolging en rivaliteit. En
tenslotte gaat het last but not least om een discussie over welke vormen van
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literatuurgeschiedschrijving gepaard gaan met welke in- en uitsluitingsmechanismen.
Gelet op het uiterst geringe aantal vrouwelijke auteurs in Van Bork en Laans
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Twee eeuwen literatuurgeschiedenis moeten we wel concluderen dat een geschiedenis
van poeticale opvattingen aan vrouwen weinig kansen geeft. Zo'n geschiedenis focust
gemakkelijk uitsluitend op de ‘vernieuwers’ in een literair veld dat vrijwel alleen
aan mannen toestaat ‘vernieuwend’ te zijn. Een literatuurgeschiedenis die Ton Anbeek
ooit voorstelde, maar helaas nooit uitvoerde, zou dan beter zijn. Anbeek (1988:25-28)
riep het visioen op van een literatuurgeschiedenis van teksten die in het verleden
feitelijk veel gelezen werden. Zo'n geschiedverhaal zou vrouwen, als economisch
vaak veel succesvoller dan hun mannelijke collega's, aanzienlijk betere kansen geven.
Maar misschien is het opnemen van vrouwen in laatste instantie ook wel onafhankelijk
van historiografische principes. Onlangs slaagden Ruiter en Smulders er immers nog
in een literatuurgeschiedenis te schrijven - Literatuur en moderniteit in Nederland
1840-1990, die focuste op de nevengebeurtenissen en de opkomst van de massacultuur
- ideale voorwaarden om vrouwen uitgebreid aan bod te laten komen - onder
verbazingwekkend negeren van vrijwel alles wat de vrouwelijke schrijvers aan onze
literatuur hebben bijgedragen. Tegelijk vestigde hetzelfde duo de aandacht op het
verdwijnen van de betekenis en het belang van de literaire canon, in een cultuur waar
nieuwe kunstvormen als film, popmuziek en televisie staan te dringen en waar de
wetten van de markt en het postmodernisme elk geloof in een coherente geschiedenis
ondermijnen. Een belangrijke vraag (die zij niet stellen maar die mij van groot belang
lijkt in de canon-en-genderdiscussie) is of het hedendaagse oprukken van vrouwen
in de literatuur én het gelijktijdig verdwijnen van de betekenis van de literaire canon
wellicht iets met elkaar van doen hebben. To be continued. Eén themanummer is
evident niet genoeg om al deze kwesties aan te vatten. Een themanummer is wel
genoeg om U de smaak van het onderwerp te pakken te laten krijgen. Veel plezier.
Maaike Meijer
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Vrouwelijke auteurs in de Middelnederlandse letterkunde
Een verkenning1
Dieuwke van der Poel
Dye dit leydeken heeft ghedicht, en sal ic melden niet.
Dat is ganslic om hem gheschyet;
Ten was haer gheen verdryet.
Haer wtvercoren is schoon, wit ende root.
Sy wil hem gestadich blyven, ganslick tot inder doot.

In deze slotstrofe zegt een auteur anoniem te willen blijven: het gedicht is omwille
van de uitverkorene gemaakt en de persoon van de auteur doet niet ter zake. Toch is
het duidelijk dat het lied door een vrouw gedicht is: dat blijkt meteen al uit de
vrouwelijke vormen ‘haer’ en ‘sy’, en ook uit de thematiek: de uitverkorene is Jezus,
de hemelse bruidegom. En in dit geval is ondanks alles de naam van de auteur wel
bekend: Suster Bertken, die gedurende 57 jaar in een kluis aan de Utrechtse Buurkerk
leefde en daar een klein oeuvre schreef. Maar al is deze toeschrijving in de
neerlandistiek geen punt van discussie, zekerheid omtrent het auteurschap is er
eigenlijk niet: we vertrouwen op de informatie van Jan Berntsz, de drukker die in
zijn drukkerij aan de Utrechtse Ganzenmarkt (op een steenworp afstand van haar
kluis) twee jaar na Bertkens dood de eerste uitgave van haar werk op de persen legde.
In het incipit verklaart hij namelijk dat het boekje gemaakt is ‘van een devote
Clusernersse, gheheten suster Bertken’ (ed. Van de Graft 1955, 43, geciteerde strofe
op 113).
De slotstrofe getuigt van een typisch Middeleeuwse houding van de auteur ten
opzichte van het kunstwerk. Een zeer bescheiden houding: het gaat om het werk en
niet om de persoon die het gemaakt heeft (Wachinger 1991). Daardoor is veel
Middeleeuwse literatuur anoniem overgeleverd. Dit voorbeeld maakt duidelijk dat
de vraag naar de canonisering van vrouwelijke auteurs voor de Middeleeuwse periode
eigen problemen stelt. De anonimiteit is een eerste belangrijke obstakel: kunnen we
eigenlijk wel uitspraken doen over al die Middelnederlandse teksten waarvan we de
dichter/es niet kennen? Maar ook als we een tekst wel aan een auteur kunnen
toeschrijven zijn de problemen velerlei en zijn er meer onzekerheden dan men zou
wensen.
Van de tijdvakken die in dit nummer van Nederlandse letterkunde aan de orde
komen, is er voor de Middeleeuwse periode waarschijnlijk het minste onderzoek
gedaan met als invalshoek de sekse van de behandelde auteur. Ook ontbreekt er een
recent overzicht van schrijfsters die we met name kennen.2 Dit artikel beoogt zo'n
overzicht te geven en in een wat ruimere context te plaatsen. Ik beperk me tot auteurs
die in het Middelnederlands schreven: ik ben globaal van taalgrenzen en niet van
geografische grenzen uitgegaan. Als een Middelnederlandse tekst alleen in een
(Latijnse) vertaling is overgeleverd, noem ik de vertaling wel. Bij de
literatuurverwijzingen is niet naar volledigheid gestreefd. Het overzicht is
voornamelijk gebaseerd op de bekende literatuurgeschiedenissen en is chronologisch
geordend.
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Een inventarisatie van Middelnederlandse vrouwelijke auteurs tot ca.
1550
In het midden van de dertiende eeuw schrijven twee van de bekendste
Middelnederlandse vrouwelijke auteurs: Beatrijs van Nazareth en Hadewijch. Beatrijs
van Nazareth leefde van 1200-1268 en was priorin van het cisterciënzerklooster
Nazareth bij Lier. Zij schreef een traktaat in proza Van seuen manieren van heileger
minne, dat handelt over de zeven aspecten van de beleving van de mystieke liefde.
Zij zou nog meer geschreven hebben: er bestaat ook een Latijnse vita over haar, die
gebaseerd zou zijn op aantekeningen van Beatrijs in het Middelnederlands. Deze
geschriften zijn echter niet overgeleverd, op Van seuen manieren na (ed.-Vekeman
en Tersteeg 1970, 5-7).
Het oeuvre van de mystica Hadewijch bestaat uit 45 Strofische gedichten, 14
Visioenen in proza en 47 Brieven, waarvan 31 in proza en 16 op rijm. Over haar
leven is uit historische bronnen niets bekend. Uit haar werk kan afgeleid worden dat
ze in de eerste helft van de dertiende eeuw schreef; blijkens haar taal is zij afkomstig
uit Brabant (Antwerpen?). Zij is een zeer ontwikkelde vrouw geweest: zij kende
Latijn en was op de hoogte van de theologische discussies van haar tijd. Haar
gedichten staan in formeel en thematisch opzicht in de traditie van de profane hoofse
minnelyriek, waaraan zij allerlei motieven ontleent om te spreken over de mystieke
liefde.3
Ook uit de dertiende eeuw stamt een traktaat over het geestelijk leven, geschreven
door een anonieme begijn uit Tongeren. Het is in het Latijn overgeleverd, maar gaat
wellicht terug op een Middelnederlandse tekst (Axters 1941).
Naar Beatrijs en Hadewijch is veel onderzoek verricht, maar de veertiende eeuw
kent niet zulke bekende vrouwelijke auteurs bij name. ‘Vanden bogaert die ene clare
maecte’ luidt de titel van een boomgaardallegorie in het handschrift-van Hulthem.
De tekst is nog in zes andere bronnen overgeleverd, waarin echter deze verwijzing
naar een anonieme claris als auteur ontbreekt (Lassche 1996, editie: De Baere,
Fraeters, Willaert 1992). Voorts is de naam bekend van één vrouwelijke
sprookspreekster, Truden van Nymaghen: zij wordt in de rekeningen van het
Hollandse hof in 1358 genoemd, maar haar werk kennen we niet.4 Margaretha van
Nassau zegt in een brief dat zij drie liedjes heeft geschreven; misschien zijn deze
overgeleverd in het Haags liederenhandschrift (Jungman 1990). Aan de begijn
Geertruid van Oosten (gestorven 1358) zijn in het verleden twee liederen
toegeschreven: een van de vier versies van ‘Het daghet in den Oosten’ en ‘Jesus die
is ghecomen’. Het is echter niet waarschijnlijk dat zij werkelijk de auteur van deze
liederen is (Van Buuren 1988). Lielt van Delft schreef liederen voor haar intrede in
het Delftse begijnhof (Axters dl. 2, 1953, 167).
Verreweg de meeste namen van vrouwelijke auteurs komen we tegen in de
vijftiende eeuw. De meest bekende van deze schrijfsters is de al genoemde Suster
Bertken. Deze Berta Jacobs (ca. 1427-1514) was de dochter van de proost van het
Utrechtse kapittel van Sint-Pieter, Jacob van Lichtenberch, en heeft een goede
opvoeding genoten. Ze trad toe tot het Utrechtse klooster Jeruzalem van reguliere
kanonikessen van de orde van Sint Augustinus, dat was aangesloten bij het kapittel
van Windesheim. In 1457 liet Bertken zich inkluizen in de Utrechtse Buurkerk (Van
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Buuren 1989, 5-7). Van haar hand zijn vier gebeden, acht of negen liederen, een
passieboekje, een traktaat over de Kerstnacht en de geboorte van Christus en een
dialoog tussen de minnende ziel en haar bruidegom Jezus (Van Buuren 1989,
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11). Bertken kan dus geplaatst worden in de traditie van de Moderne Devotie en dat
geldt eens te meer voor de volgende vrouwelijke auteurs.5
Alijt Bake (1415-1455) was afkomstig uit Utrecht. Na haar intrede in het
Windesheimse klooster Galilea te Gent kwam ze in conflict met haar priorin en haar
medezusters, maar het tij keerde en in 1445 werd zij zelf tot priorin verkozen. Zij
schreef het Boexken vander passiert ons Heren, waarvan alleen het slot bewaard is
(toeschrijving niet zeker), een autobiografie (Boecxken van mijn beghin ende
voortghanck; alleen het tweede deel is overgeleverd), een brief uit ballingschap, een
traktaat over de mystieke navolging van Christus lijden (De vier kruiswegen), twee
korte traktaatjes en vijf kloosteronderrichtingen.6 Het doel van deze geschriften werd
door R.Th.M. van Dijk als volgt verwoord: ‘Zij wilde haar medezusters een weg
wijzen in het Mysterie van het lijden van Christus door hun te laten zien hoe het haar
zelf vergaan was, hoe menselijk mystiek is en hoe mystiek een mensenleven kan
zijn’ (Van Dijk 1992, 129). Alijt Bake heeft een ernstig conflict met het Kapittel van
Windesheim gehad en is uit haar ambt gezet (Van Dijk 1992 en Scheepsma 1995).
Jacomijne Costers (ca. 1462-1503) was non in het Windesheimse vrouwenklooster
Facons in Antwerpen. Zij schreef een uitgebreid visioen, drie traktaatjes en een
refrein.7
Ook Mechtild van Rieviren (gestorven 13 september 1497) was zuster van het
klooster Facons, en een goede vriendin van Jacomijne Costers. Zij was mystiek
begaafd en had visioenen en auditiones, waarover zij geschreven heeft.8
In het hart van de kloosters van de Moderne Devotie ontstonden de zogenaamde
zusterboeken, waarin de levensbeschrijvingen (viten) van overleden zusters zijn
samengebracht als voorbeelden voor de achterblijvende nonnen. De Leidse
onderzoeker Wybren Scheepsma heeft de afgelopen jaren verscheidene publikaties
aan deze teksten gewijd (Scheepsma 1992a, 325-326, 1993, 1996a, ook Jongen en
Scheepsma 1993). De auteurs van de viten blijven anoniem, maar het is waarschijnlijk
dat het gaat om zusters uit hetzelfde convent, omdat de teksten ooggetuigenverslagen
zijn, wellicht eerst mondeling overgeleverd (Jongen en Scheepsma 1993, 297).
Handschrift DV van het zusterboek van Diepenveen heeft een colophon geschreven
in 1524 door Griete Essinchghes. Het is goed mogelijk dat zij de auteur van enkele
viten is (Scheepsma 1996a, 162). De vite van Katharina van Naaldwijk (1395-1443
of 1445) eindigt met een visioen, waarin de geestelijke bruiloft allegorisch uitgelegd
wordt. De vite vermeldt overigens niet of Katharina de tekst zelf neergeschreven
heeft (editie: Raue 1996, bijlage C).
Uit het Agnetenklooster te Gent is een kloosterkroniek met levensberichten
bewaard, deels geschreven door Zuster Wouberch van Torhout en door een anonieme
zuster. Aan het levensbericht van Josine des Plancques (†1535) is een refrein
toegevoegd (Inc: ‘O Christe Jhesu, waer hebdy my nu begheven’; Axters dl. 3, 1956,
251-252).
Dan is er nog de dove schrijfster Margaretha van Gerines (1400-1470) die in het
Dominikanessenklooster 's-Hertoghinnendael bij Brussel leefde. Zij schreef brieven
en geestelijke liederen die niet zijn overgeleverd, op een Latijnse vertaling van één
van de brieven na (Axters dl. 3, 1956, 319 en Axters 1933, 10).
Op het gebied van de artesliteratuur verdient de naam van Barbara Sagers
vermelding. Zij heeft een lepratraktaat geschreven, gebaseerd op jarenlange
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praktijkervaring: zij heeft 51 jaar in het Lazarusgasthuis te Gent gewerkt. Het traktaat
is gericht op de praktijk van de leprozenzorg en behandelt in het bijzonder de symp-
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tomen waaraan men lepra herkennen kan. Het is in twee fasen geschreven (1477 en
1484, Braekman 1980). Over auteurs van artesliteratuur is overigens nog weinig
bekend en een systematische inventarisatie is bij de huidige stand van onderzoek
bijna niet te maken.9 Het is niet onwaarschijnlijk, dat de auteur van een
Middelnederlands Pseudo-Trotulahandschrift (Brugge, S.B. 593) een vrouw is, maar
bewezen is het niet (Jansen-Sieben 1983).
Aan het einde van de Middeleeuwen raken meer namen van auteurs (van beide
seksen) bekend, bijvoorbeeld door de vaak gebruikte acrosticha in rederijkerspoëzie.
Uit de eerste helft van de zestiende eeuw kennen we een viertal dichteressen wier
werk tot de rederijkerij gerekend wordt. Allereerst één van de beroemdste schrijfsters
in het Middelnederlands, Anna Bijns (1493-1575). Deze Antwerpse onderwijzeres
schreef bijna alleen refreinen (ruim 200 stuks), gedrukt in drie bundels (1528, 1548
en 1567); een deel is slechts in handschrift overgeleverd (Pleij 1987, 118-121). Zij
is vooral beroemd om haar uitvallen tegen Luther en de zijnen, maar schreef ook
zotte refreinen en huwelijksklachten. Haar vormtechniek en woordenrijkdom zijn
opmerkelijk.
Rosiana Coleners (gestorven 1560) uit Dendermonde heeft spelen, refreinen en
liederen geschreven, maar slechts één gedicht van haar is bekend. Het is gericht aan
Lucas de Heere, en in zijn werk overgeleverd. Zij zegt van zichzelf dat ze lezen noch
schrijven kan (Van Duyse 1838).
Van Maria de Pit is een refrein op de stokregel: ‘Heere, dwerck uwer handen (en)
wilt niet versmaden’ opgenomen in de bundel van Jan de Bruyne. Dat zij de dichteres
is blijkt uit het onderschrift: Per ma [sic], Maria de Pit (ed.-Ruelens dl. 1, 1879,
69-72).
Een onbekende dichteres gaat schuil achter ‘De maegt’, een acrostichon in refrein
CXLVI in de refreinenbundel van Jan van Stijevoort (stokregel: ‘Ontfermt v myns
bermhertighe vrouwe’).10
De begijn Maria van Hout (ca. 1470-1547) was overste in het Maagdenhuis te
Oisterwijk. Deze mystica schreef traktaten en brieven. De kartuizer Gerard
Kalckbrenner ordende haar werk, voegde inleidingen toe en vertaalde het in het
Middelnederduits, voorzag het geheel mogelijk van de titel Der rechte Wech zo der
evangelischer Volkomenheit en liet het in 1531 drukken in Keulen (Willeumier-Schalij
1992, een editie van de brieven is Willeumier-Schalij 1993).
Geprezen maar nog tamelijk onbekend is het werk van de schrijfster van Die
evangelische Peerle (1535), Vanden tempel onser sielen (1543), enkele slechts in
handschrift overgeleverde teksten en mogelijk ook het Hofken van devocien (zonder
jaar).11 P.J. Begheyn identificeert haar met Reinalda van Eymeren (Begheyn 1989).
Deze inventarisatie van vrouwelijke auteurs leidt tot enkele algemene bevindingen.
Allereerst valt het overgrote aantal van religieuze vrouwen op, overigens een
allerminst opzienbarende observatie voor wie enigszins vertrouwd is met de materie.
De devotionele literatuur kan natuurlijk heel goed in een stedelijke context ontstaan:
het werk van Suster Bertken is daar een duidelijk voorbeeld van. In de stad zijn ook
enige vrouwen actief die rederijkersrefreinen schrijven, al behoorden zij
hoogstwaarschijnlijk niet tot een kamer.12 Daarnaast maken vrouwelijke auteurs in
de stad (Gent, Brugge?) ook wel artesliteratuur. Opmerkelijk is voorts dat op het
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gebied van de hofliteratuur vrouwen schitteren door afwezigheid, met Margaretha
van Nassau als enige uitzondering.
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Verder blijkt dat er geen sprake is van een eigen continue vrouwelijke traditie, waarbij
vrouwen elkaars werk kennen en op elkaar reageren. De schrijfsters werken over het
algemeen geïsoleerd en verspreid over tijd en plaats.13 Alleen in de kring van de
Moderne Devoten is er wel samenhang: in de zustersboeken is hoogstwaarschijnlijk
het werk van verschillende auteurs bijeengebracht; Jacomijne Costers en Mechtild
van Rieviren leefden beiden in het klooster Facons (Antwerpen), waar mogelijk Alijt
Bake in ballingschap verbleef.
In het vervolg van dit artikel wil ik de gegevens uit dit overzicht in een wat bredere
context plaatsen. Ik zal enkele historische achtergronden en randvoorwaarden
bespreken die begrijpelijker maken waarom de meeste vrouwen niet en sommigen
wel teksten geschreven hebben. Vanuit het aldus geschetste beeld zal ik de vraag
bespreken in hoeverre het mogelijk is anonieme teksten te verbinden met vrouwelijke
auteurs. En tenslotte zal ik enkele opmerkingen over de canonisering van vrouwelijke
auteurs maken.

Historische achtergronden
Als gezegd: vrouwelijke auteurs vinden we vooral op het terrein van de geestelijke
letterkunde. Beatrijs van Nazareth en Hadewijch schrijven beiden in de dertiende
eeuw en zijn de vroegste schrijfsters in het Middelnederlands. Hun optreden wordt
gewoonlijk in verband gebracht met belangrijke veranderingen op het gebied van de
spiritualiteit en geloofsbeweging die een aanvang nemen in de twaalfde eeuw. Onder
invloed van onder meer Bernard van Clairvaux ontwikkelt zich een nieuwe vorm
van religiositeit waarin de persoonlijke liefdevolle relatie tussen de gelovige mens
en God centraal staat. Tegelijkertijd is er in verschillende hervormingsbewegingen
sprake van een poging om de bezitsloosheid van Christus en zijn discipelen na te
volgen, de zogenoemde apostolische armoede. Juist vrouwen voelen zich
aangesproken tot dit nieuwe religieuze elan. Aan het eind van de twaalfde eeuw gaan
veel vrouwen, in het bijzonder in het bisdom Luik en het hertogdom Brabant, zich
toeleggen op een eenvoudig en kuis leven, gericht op het geloof. Zij treden niet in
in een klooster en leggen geen gelofte af, maar leven in de wereld en voorzien in
haar eigen levensonderhoud door het verrichten van handwerk. Na verloop van tijd
gaan zij in groepjes bij elkaar leven. Vanaf het begin van de dertiende eeuw worden
zij ‘begijnen’ genoemd. In dezelfde periode ontstaan er in de zuidelijke Nederlanden
vele cisterciënzerinnenkloosters, die evenzeer een uiting zijn van hetzelfde religieus
enthousiasme: ook daar ligt de nadruk op een persoonlijke, affectieve en mystiek
getinte spiritualiteit.
In de begijnenbeweging en de nieuwe vrouwenkloosters was er behoefte aan eigen
lectuur. Latijn was de taal van de godsdienst en hoewel vrouwen uit de hogere
lekenmilieus wel konden lezen, beperkte haar geletterdheid zich tot de volkstaal. Er
kwam dus een behoefte aan eigen teksten voor deze religieuze vrouwen in de
volkstaal, en dat te meer omdat er sprake was van een eigen spiritualiteit die zich
onttrok aan de officiële kerkelijke leer.14 Het werk van Beatrijs van Nazareth en
Hadewijch past goed in dit beeld: Beatrijs heeft haar beschrijving van de aspecten
van de minne-beleving mogelijk voor novicen in het cisterciënzerinnenklooster
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geschreven; Hadewijch stelt zichzelf in haar teksten steeds ten voorbeeld aan haar
kringgenoten, die mogelijk als begijnen gezien kunnen worden.15
In de veertiende eeuw is het aandeel van de vrouwen in de mystieke literatuur
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voorzover we weten veel minder groot. In deze periode bloeit wel verder naar het
Zuiden de zogenaamde Rijnlandse mystiek: in die streek maken de
dominikanessenkloosters een periode van grote bloei door, waarbij grote mannelijke
mystici en schrijvers, zoals Johannes Tauler, Heinrich Seuse en Meister Eckhart,
betrokken zijn (Scheepsma 1992a, 324).
Met de opkomst van de Moderne Devotie neemt het aantal vrouwelijke auteurs in
het Middelnederlands echter weer flink toe. Dat is niet verbazingwekkend: de
beweging van de Moderne Devotie gaf een nieuwe en zeer sterke impuls aan het
geloofsleven en oefende een grote aantrekkingskracht op vrouwen uit: er waren
ongeveer driemaal zoveel vrouwelijke als mannelijke aanhangers. Die mannen
beschreven het gedachtengoed van de beweging en dat deden ze in het Latijn. De
literatuur in de volkstaal is echter voor leken en vrouwen bestemd, en soms ook door
vrouwen geschreven (Scheepsma 1996a, 155 en Hogenelst en Van Oostrom 1995,
168-172). Er was echter ook tegenwerking: het Kapittel van Windesheim besloot in
1455 dat vrouwelijke ordeleden geen wijsgerige boeken of openbaringen meer
mochten schrijven of afschrijven, waarschijnlijk naar aanleiding van het conflict met
Alijt Bake (Van Dijk 1992, 132, Hogenelst en Van Oostrom 1995, 172).
De vraag waarom het nu juist (semi-)religieuze vrouwen zijn die auteurs worden,
kan ten dele vanuit deze historische achtergronden verklaard worden: de bijzondere
religieuze ervaringen die sommige van deze vrouwen hadden, gaven haar de moed
erover te schrijven. Zij hadden bovendien een haar bekende publiekskring: vrouwen
die hetzelfde religieuze enthousiasme deelden en die lectuur in de volkstaal nodig
hadden. Door het leven in een convent werden bovendien een aantal basisvoorwaarden
vervuld: een mogelijkheid tot scholing, de aanwezigheid van schrijfmateriaal, een
rustige plek om te schrijven. De kuise levensstijl boodt bovendien bescherming tegen
een leven met een aaneenschakeling van zwangerschappen (Wilson 1984, IX). Toch
moet de drempel om te gaan schrijven voor vrouwen hoog zijn geweest. Om dat te
begrijpen is het nodig om het Middeleeuwse opleidingssysteem in de beschouwing
te betrekken.

Scholing en schrijverschap
Tot in de twaalfde eeuw zijn vrijwel alle geschriften in het Latijn; daarnaast is er de
orale literatuur in de volkstaal. Dat impliceert dat het schrift lange tijd exclusief
verbonden is geweest met de kerk: de dienaren van de Kerk kregen een opleiding
volgens het programma van de zeven vrije kunsten en daarmee een scholing in het
Latijn. Het zijn de clerici, allen mannen, die litterati zijn in de Middeleeuwse zin
van het woord: zij hebben kennis van het Latijn en kunnen de geschriften in die taal
bestuderen.16 Kloosters vormden de belangrijkste centra van geestelijk leven en
wetenschap, waar ook vrouwen scholing konden krijgen, al was het aandeel van het
Latijn daarin relatief gering. Dat neemt niet weg dat er in de geschiedenis wel vrouwen
zijn aan te wijzen die Latijn kennen en zelfs in deze taal schrijven, maar zij zijn de
uitzonderingen die de regel bevestigen. Het niveau van haar taalvaardigheid evenaart
dat van geleerde mannen niet: Peter Dronke verklaart in zijn inleiding bij een
bloemlezing van het werk van vrouwelijke auteurs tot ca. 1300, dat de vertaling in
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modern Engels hem dikwijls problemen opleverde omdat deze vrouwen een
onconventioneel, onbeholpen en onduidelijk Latijn schrijven.17
Vanaf de twaalfde eeuw treden er echter grote veranderingen op. Niet alleen
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doordat clerici teksten in de volkstaal op schrift gaan stellen (veelal in opdracht van
de aristocratie) maar ook doordat leken leren lezen, meestal in de volkstaal, maar
ook een beperkte kennis van het Latijn komt voor leken binnen het bereik. De
mogelijkheden voor scholing zijn voor mannen en vrouwen wel verschillend. De
hoge aristocratie stuurde de zonen wel naar klooster- en kapittelscholen. Zij konden
na hun opleiding terugkeren aan het hof of in het klooster blijven. Maar gewoonlijk
wordt in adellijke kringen het onderwijs verzorgd door een huisleraar, die ook aan
de dochters onderricht gaf (Sprandel 1984, 107-113). Een belangrijke ontwikkeling
is het ontstaan van de universiteiten (dertiende eeuw). Deze zijn niet voor vrouwen
toegankelijk, waardoor er een groter verschil in de opleidingsmogelijkheden voor
vrouwen en mannen ontstaat dan in de periode ervoor (Ferrante 1980, zie ook Thoss
1986). En in de dertiende eeuw ontstonden de stadsscholen, waar jongens èn meisjes
naar toe gingen, maar de meisjes deden alleen de ‘nederschole’ en niet de ‘hochscole’,
waar Latijn op het programma stond (Van Buuren 1995, Wassink 1987). Uit deze
uiterst korte en zeer generaliserende samenvatting van mogelijkheden tot scholing
voor vrouwen komt één factor telkens terug: het is voor een vrouw in de
Middeleeuwen zeker niet onmogelijk om een opleiding te krijgen, maar er is ook
een duidelijke bovengrens en die ligt bij het Latijn: de mogelijkheden om de taal van
theologie en wetenschap op een behoorlijk niveau te leren, zijn voor vrouwen veel
beperkter dan voor mannen.
Maar dit alles heeft echter ook een positieve zijde: in de twaalfde en dertiende
eeuw zijn het aan het wereldlijke hof juist de vrouwen die het meest geletterd zijn
van de aldaar aanwezige leken. Zij kunnen lezen, maar dan wel in de volkstaal: haar
kennis van het Latijn beperkt zich over het algemeen tot het psalter (Grundmann
1936, 71). In zijn inspirerende studie Medieval listening and reading lanceert Green
de mogelijkheid dat veel hofliteratuur geschreven is met het oog op een publiek niet
alleen van luisteraars, maar ook van lezers, en dat die lezers waarschijnlijk vooral
lezeressen zijn geweest: zij konden lezen en hadden bovendien de mogelijkheid zich
terug te trekken uit de rumoerige openbare ruimtes in een vrouwenvertrek, de
kemenade (Green 1994, 284-315).18
Door haar geletterdheid in de volkstaal hebben vrouwen nog in een ander opzicht
een doorslaggevende rol gespeeld in de ontwikkeling van de literatuur: zij zijn,
volgens de bekende theorie van Grundmann, verantwoordelijk voor het ontstaan van
geschreven literatuur in de volkstaal. Niet doordat zij zelf schrijven, maar doordat
zij clerici de opdracht geven om geestelijke literatuur te vertalen, ten behoeve van
nonnen, en ook van adellijke dames. Ook de wereldlijke, hoofse literatuur zou op
instigatie van vrouwen voor het eerst op schrift gekomen zijn (Grundmann 1936) en
zij blijven in het mecenaat een belangrijke rol spelen (Bumke 1979, 231-247 en voor
de Lage Landen: Hogenelst en De Vries 1982).
Als we vanuit deze optiek terugkijken naar het overzicht van schrijfsters in het
Middelnederlands, wordt het zeer geringe aandeel van vrouwelijke auteurs uit adellijke
milieus opmerkelijk. Hoe is te verklaren dat deze vrouwen in het literaire leven wel
de belangrijke rol van stimulatrix en lezeres hebben, maar dat zij vrijwel nooit die
laatste stap zetten en gaan schrijven? Allereerst: de voor ons zo gewone koppeling
van de vaardigheden lezen en schrijven (in de zin van letters vormen op een wastafeltje
of perkament) bestaat in de Middeleeuwen niet: ‘reading was an intellectual attainment
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(no matter how elementary), whilst writing was more a manual skill and formed no
part of the discipline of letters’ (Green 1994, 9). Wie kan lezen, hoeft
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dus nog helemaal niet te kunnen schrijven. Maar het kunnen schrijven (in deze
ambachtelijke zin) is in de Middeleeuwse situatie geen noodzakelijke voorwaarde
om een tekst te concipiëren: de auteurs maakten gewoonlijk gebruik van een
professionele kopiist om een tekst uit te schrijven (Green 1994, 16) en de ongeletterde
Engelse auteur Margery Kempe (ca. 1373-1439) dicteerde haar werk (vertaling
Windeatt 1985). Veel zwaarwegender lijkt het dat een horauteur over het algemeen
een clericus was, die de Latijnse achtergrond had die vrouwen bijna per definitie
ontbeerden (Green 1994, 291-293 en Peters 1991). Dat moet de drempel voor vrouwen
bijzonder hoog gemaakt hebben. Anders gezegd: ‘writing was a genderdetermined
activity, [...] writing could be considered as a usurpation of a male prerogative’
(Petroff 1986, 27).
Dat vrouwen moeilijk tot schrijven komen, blijkt paradoxaal genoeg vooral uit die
teksten die wel door schrijfsters gemaakt zijn, en het gaat dan vooral om schrijfsters
van visioenen. Bijna alle visionaire vrouwen zeggen dat zij haar ervaringen met grote
aarzeling op (laten) schrijven, op verzoek van een hogergeplaatste, bijvoorbeeld van
de biechtvader of van God zelf die daartoe opdracht gaf in het visioen.19 Zo wordt
aan het begin van het ‘Visioen en exempel’ van Jacomijne Costers gezegd: ‘De
religieus hevet self geschreven, warnet haer vande heijlige drijvuldicheijt bevolen
was op haer eeuwige verdommenis’ (Scheepsma 1996b, 161). De vrouwen verklaren
dus te schrijven uit gehoorzaamheid, niet omdat zij zichzelf als een auteur
beschouwen. Ook stellen zij zich niet als schrijfster voor, maar slechts als spreekbuis
en intermediair: het is God die spreekt in haar werk en niet zijzelf (Barratt 1992,
8-10, Petroff 1986). Bovendien presenteren zij zich vaak als ongeletterd en ook de
stijl van het werk hangt hiermee samen: deze lijkt dichtbij de spreektaal te staan
(Peters 1991). Juist de omstandigheid dat de schrijfsters zelf niet geleerd heten te
zijn, garandeert dat hetgeen zij beschrijven, geopenbaard is door God. Wat betreft
de Middelnederlandse literatuur past Maria van Hout goed in dit beeld: Gerard
Kalckbrenner wijst in de door hem toegevoegde gedeelten telkens op Maria's
goddelijke inspiratie en haar willoos-instrument-zijn, terwijl Maria zelf in een brief
verklaart dat zij een boodschap weergeeft die door haar heengaat, willoos als een
kind (Willeumier-Schalij 1992, 136-137). Vrouwelijk schrijverschap wordt dus als
problematisch voorgesteld, met name waar het het gezag van haar boodschap betreft.
Het is voor vrouwen een grote stap om te gaan schrijven, maar haar religieuze ervaring
en haar specifieke begenadiging geven haar de kracht en motivatie het toch te doen
en daarmee een terrein te betreden waarop gewoonlijk alleen mannen zich bewegen.20
In principe is en blijft het ongewoon, om niet te zeggen ongehoord als vrouwen
schrijven. Opmerkelijk genoeg wordt de gedachte dat God via de auteur spreekt, in
1567 opnieuw geformuleerd door Hendrick Pippinck in zijn voorwoord bij de derde
bundel gedrukte refreinen van een vrouwelijke auteur uit een (in onze ogen) heel
andere categorie, Anna Bijns. Hij betoogt met klem dat men het werk niet moet
verwerpen omdat een vrouw het gemaakt heeft en wel om twee redenen. Allereerst:
‘geleerde mannen hebbent gelesen ende geapprobeert’ en bovendien: het is de Heilige
Geest die spreekt via de auteur, in dit geval een vrouw: ‘Dus en siet niet aen, dat een
vrouwe van desen derden boeck is auctoresse, maer den rechten geest, die door haer
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heeft openlijck gewrocht ende noch is werckende’ (Pleij 1987, 112-118, citaten op
114).
Vrouwelijke auteurs blijven nog lang een curiosum, zoals blijkt uit de verbazing
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en grote bewondering van mannen. Een voorbeeld daarvan is de loftrompet die Lucas
de Heere steekt over Rosiana Coleners (waaraan we trouwens wel de overlevering
van haar naam en één gedicht van haar te danken hebben), maar ook Anna Roemers
Visscher valt een ‘bijna kwetsende bewondering’ ten deel (Schenkeveld-van der
Dussen 1994, 15).

Anonieme teksten
Het is interessant om vanuit het tot nu toe geschetste beeld een blik te werpen op de
anoniem overgeleverde literatuur. Hoe groot is de kans dat achter die teksten
vrouwelijke auteurs schuilgaan? Waarschijnlijk verschilt dat per genre. Grof gezegd
komt de hofliteratuur niet erg in aanmerking: deze lijkt vooral juist door clerici
geschreven die daarbij gebruik maakten van de ars retorica die zij op school geleerd
hadden. Ook bij de didactische literatuur, waarin zo vaak teruggegrepen wordt op
schoolauteurs, is een vrouwelijk auteurschap niet het meest waarschijnlijk.
In principe maken die genres het meeste kans die het minst clericaal gekleurd zijn:
de meer orale genres, in het bijzonder liederen. We weten uit grafelijkheidsrekeningen
dat vrouwen in het midden van de veertiende eeuw in elk geval uitvoerend artiesten
konden zijn; de zangeressen werden vaak door mannen op een (snaar) instrument
begeleid (Kalff 1884, 595-6). Maar of zij ook zelf teksten maakten? Vermeldenswaard
in dit verband zijn slotstrofen als de volgende, afkomstig uit het Antwerps Liedboek:
Mer die dit liedeken dichte
dat was een meysken fijn
Si hadde die muts van neghen maenden,
Si en constese niet voorby [...] (ed.-Joldersma 1982, LXXXIX).21

Kalff geeft 56 liederen met een slotstrofe waarin een dichter genoemd wordt (Kalff
1884, 625, noot 1). In het overgrote deel gaat het dan om mannelijke dichters, maar
tussen al die ruyters en lantsknechten zijn er ook twee liederen waarin een vrouw
als dichteres genoemd wordt (17 en 89). Het gaat dus om een kleine minderheid.
Zijn deze twee liederen door een vrouw gedicht? Zo eenvoudig ligt het niet: slotstrofen
waarin een omschrijving gegeven wordt van degene die het liedje dichte of eerstwerf
sanc geven in principe geen betrouwbare informatie over de dichter. Het gaat namelijk
om zogeheten Wanderstrophen met stereotype elementen, die gemakkelijk aan een
bestaand lied geplakt kunnen worden (Joldersma 1982, dl. 1, LXXVIII en LXXXI).
Toch valt uit het voorkomen van deze strofen wel iets af te leiden, namelijk dat het
in principe wel mogelijk geacht werd dat vrouwen liederen maken.
Ria Lemaire heeft een stap verder willen gaan en liederen, vooral balladen, waarin
een vrouw aan het woord is of waarin een vrouw een actieve rol speelt, als (sporen
van) vrouwenpoëzie willen beschouwen (Lemaire 1986, zie ook Meijer en Dia
Huizinga 1986). Hoe graag we dat misschien ook zouden willen, het lijkt me het
beste om op dit punt zeer terughoudend te zijn: we weten eenvoudig niets over het
ontstaan van deze liederen. En voorzichtigheid is geboden: in de Franse
troubadourslyriek komen liederen voor waarin een vrouwelijke persona aan het woord
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is, terwijl de tekst zonder twijfel door een man gedicht is (Willaert 1986, Bec 1979,
Plummer 1991, Bruckner 1995). In het Middelnederlandse taalgebied is ‘Ich bin
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vrô’ van Heinric van Veldeke daarvan een voorbeeld, waarin een vrouw zich beklaagt
over het gebrek aan terughoudendheid van haar minnaar (Komrij 1994, 11-13).
Veel vastere grond hebben we onder de voeten bij de vele religieuze liederen die
in bronnen uit de tweede helft van de vijftiende en begin van de zestiende eeuw zijn
overgeleverd.22 Ook hier kennen we geen namen van maaksters, maar er zijn
verschillende soorten aanwijzingen die te zamen een plaatsing van dit type liederen
in een vrouwelijk milieu rechtvaardigen. Een eerste belangrijk gegeven is dat deze
bronnen veelal uit vrouwenkloosters afkomstig zijn, in het bijzonder uit huizen van
Tertiarissen en Zusters van het Gemene Leven.23 Verschillende bezittersnotities laten
zien dat de bundels het eigendom van vrouwen zijn geweest: Liisbet Ghoeyuaers en
na haar Johanna Cueliens (Van Seggelen 1966, 7-8), Marigen Remen (werkgroep
Utrechtse Neerlandici 1966, XXXVI), Etheken Bernts dachter (inscriptie in Die
gheestelicke melody, Van Buuren 1992, 235) en een afgesneden en daardoor
gedeeltelijk verloren naam in een handschrift uit het Lamme van Diesehuis in
Deventer (Zusters van het Gemene Leven): ‘zuster [...] nyestat’.24 Het zijn dus teksten
voor vrouwen, maar of ze ook door vrouwen geschreven zijn is daarmee nog niet
aangetoond, maar in de meeste gevallen wel waarschijnlijk. Wat betreft de thematiek
is een vrouwelijke auteur op voorhand het meest aannemelijk, hoewel er niets
bewijsbaar is. Niemand zou meer Knuttel na durven schrijven, die naar aanleiding
van een liedje waarin de koude voetjes van het armoedige Christuskind worden
beschreven, opmerkt: ‘En wat een warmte in de naieve woorden van de vierde strofe!
Hier zou ik wel een vrouwenhand vermoeden: in de visie van het kleumende kind is
iets specifieks vrouwelijks en het huwelijk met Jezus doet aan een nonnenklooster
denken - waaruit het handschrift trouwens afkomstig is’ (Knuttel 1906, 135). Maar
ook zonder van ‘iets specifieks vrouwelijks’ te spreken: bepaalde thematieken passen
in de eerste plaats bij een vrouwelijke beleving van het geloof. Dat kan gelden voor
de grote groep van liederen waarin Christus als geliefde en bruidegom bezongen
wordt.25 In liederen over de hemel is er dikwijls aandacht voor de beloning die juist
maagden daar wacht (Knuttel 1906, 320). Een aparte categorie vormen wiegeliedjes
voor het Christuskind.26 In zijn studie over het Middeleeuwse Kerstlied bracht Mak
deze liederen in verband met het gebruik om met Kerstmis een klein Jezuskind op
het altaar te leggen, terwijl de kinderen een wiegje mee mochten nemen dat tijdens
het zingen geschommeld werd (Mak 1958, XXI-XXII). Maar het lijkt ook goed
mogelijk om de wiegeliederen in verband te brengen met de kribbetjes met kind die
nonnen in haar cel konden hebben als voorwerp van devotie. 27
Ook in de geestelijke liederen is er meermalen een strofe waarin ‘die dit liedekin
heeft ghedicht’ beschreven wordt. Kalff kende ruim dertig voorbeelden en in meer
dan de helft van de gevallen ging het daarbij om een vrouw (Kalff, dl. 2, 1907, 283).
Dat is dus een andere verdeling dan we eerder bij het Antwerps Liedboek zagen: daar
waren slechts twee slotstrofen met een referentie aan een vrouwelijke auteur. En al
zijn dit niet werkelijk feitelijke gegevens, er valt wel degelijk uit op te maken dat
vrouwen een relatief groot aandeel in het geestelijk lied gehad hebben. Eenmaal
wordt in een onderschrift de naam van een vrouw genoemd: ‘Dit is een gheestelijc
liedekijn. Ende heeft hier eerst ghesonghen hillegont aeronts dochter cornelis cornelis
soens huisvrou’ (Knuttel 1906, 65).
Met inventiviteit en voorzichtigheid moeten nog meer anonieme devotionele
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teksten gevonden kunnen worden, waarbij een vrouwelijk auteurschap waarschijnlijk
is. Een voorbeeld lijkt mij ‘Van gherechter minne ende de properheit daerof’ uit het
Geraardbergse handschrift, waarin een ik-figuur haar houding ten opzichte van een
hypothetische wereldlijke minnaar vergelijkt met haar liefde voor Christus (ed-Govers
e.a. 1994, tekst 79). In het algemeen verdient het thema van Christus als bruidegom
nader onderzoek. Deze thematiek is zeker niet exclusief feminiem, maar wel
aantrekkelijk voor vrouwen. Is een lichamelijk-erotische uitdrukkingswijze als
vrouwelijk te beschouwen (vgl. Reynaert 1981a, 301-320)? Is een mogelijk
onderscheid dat in teksten van vrouwen de vereniging van de Bruidegom met de
geliefde beschreven wordt, terwijl mannen zich beperkten tot de vereniging met de
ziel? Een andere thematiek die vooral door vrouwen gebruikt lijkt te zijn is Christus'
Passie. De handschriften met het werk van Hadewijch bevatten ook gedeelten die
niet tot haar oeuvre gerekend worden; een vrouwelijk auteurschap is gesuggereerd
door Murk Jansen voor de Mengeldichten 17-24 en 25-29 en door Vekeman voor
het Twee-vormich Tractaetken (Murk Jansen 1991 en Vekeman 1996).

Vrouwen en de canon
‘Met Hadewych en Zuster Bertken mag Anna Byns vereenigd worden tot een trits
van dichteressen, die hare Kerk en onze literatuur tot eere strekken’, schreef de
literatuurhistoricus G. Kalff in 1907 (dl. 3, 60). Zonder in te willen gaan op de
vèrreikende vragen van hoe de canon van de Middelnederlandse letterkunde eruit
ziet en hoe deze tot stand gekomen is, zou ik willen stellen dat deze dichteressen nog
steeds de grote drie van vrouwelijke schrijfsters in het Middelnederlands vormen.
Dat geeft al aan dat de canon op dit punt tamelijk vastligt, waar overigens direct aan
toegevoegd moet worden dat Kalff de eerste geschiedschrijver van de
Middelnederlandse letterkunde is die zo positief staat ten opzichte van Hadewijch.
Waarom juist deze drie schrijfsters gecanoniseerd zijn, is een vraag die in dit bestek
moeilijk te beantwoorden is, maar ik wil wel een paar algemene opmerkingen maken.
Uit het hierboven gegeven overzicht van namen van vrouwelijke auteurs kwam
duidelijk naar voren dat bijna alle door haar vervaardigde teksten devotioneel van
aard zijn en dat gegeven heeft de canonisering van haar werk zeker in de weg gestaan.
Religieuze literatuur heeft als geheel relatief weinig aandacht gekregen van de
Nederlandse literatuurhistorici, en dat geldt eens te meer voor het proza. Werd het
vers nog als kunstvorm herkend, het geestelijk proza werd terzijde geschoven, omdat
het daarin alleen om de inhoud zou gaan en niet om de vorm (Mertens 1994).
Jonckbloet heeft uitdrukkelijk de ‘mystisch-ascetische letterkunde’ onbesproken
gelaten, omdat zij niet aan zijn esthetische criteria voldoet: ‘de godsvruchtigste
bedoeling kan geen vergrijp tegen de eeuwige wetten van het Schoon vergoelijken’
(Jonckbloet dl. 1, 1888, 463-4). De veroordeling betrof het genre en was niet
seksistisch van aard, maar de devotionele vrouwelijke auteurs werden er wel door
getroffen. Hetzelfde verschijnsel (onderwaardering van geestelijke letterkunde
waardoor vrouwelijke devotionele auteurs buiten de canon vallen) heeft zich overigens
in de hele Europese letterkunde voorgedaan (Wilson 1984, VII).
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Het is de inhoud van de religieuze geschriften die de onderzoekers aanvankelijk
voor grote problemen stelt. Een goed voorbeeld daarvan is de ontdekking en vroegste
bestudering van het werk van Hadewijch omstreeks het midden van de negentiende
eeuw. J. Reynaert heeft laten zien dat men al heel snel gefascineerd raakte
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door haar poëzie, maar dat het de filologen de grootste moeite kostte om tot
interpretaties te komen: het zou tot het begin van de twintigste eeuw duren voordat
men vat begon te krijgen op de inhoud (Reynaert 1988). En het is niet toevallig de
jezuïet Van Mierlo die met zijn vele studies gezorgd heeft voor Hadewijchs ereplaats
in de Middelnederlandse letterkunde. Van Mierlo is zo invloedrijk geweest dat het
aantal studies dat aan haar werk gewijd is het aantal publikaties over die andere grote
Middelnederlandse mysticus, Ruusbroec, verre overtreft (Willaert 1989).
Was de religieuze inhoud veelal een obstakel om toe te treden tot de canon, beter
werden de kansen als de versvorm gehanteerd werd. Het is in dit verband niet toevallig
dat de drie genoemde vrouwen allen gedichten hebben geschreven: Hadewijch haar
Strofische gedichten, Bertken haar liederen en Bijns haar refreinen: alleen al door
de keuze voor deze vorm werden de teksten eerder als kunst herkend en geanalyseerd.
Dit komt vooral naar voren bij Suster Bertken, die misschien niet zo beroemd en
geprezen is als Hadewijch, maar van wie de liederen in veel bloemlezingen
voorkomen, van Keuchenius-Tinbergen (1920) tot Komrij (1994), terwijl haar
passieboekje bijvoorbeeld veel minder bekend is.28
Een derde aspect dat van invloed lijkt op de canonisering van de besproken auteurs
is dat voor alle drie geldt dat een zekere befaamdheid in de eigen periode helpt. Er
zijn veel aanwijzingen (vertalingen, excerpten en citaten) dat het werk van Hadewijch
in Middeleeuwen bekend en gewaardeerd was (Mommaers 1981). Het werk van
Ruusbroec vertoont invloeden van Hadewijch (Reynaert 1981b) en Jan van Leeuwen
prijst haar uitgebreid in zijn geschriften. Hij noemt haar leer zelfs net zo vervuld van
waarheid als die van de apostel Paulus (Axters 1964, 68)! In het klooster Groenendaal,
waar zowel Ruusbroec als Van Leeuwen leefden, was Hadewijch dus bekend en
vereerd. Uit de bibliotheken van kloosters die met Groenendaal verbonden waren,
zijn de drie handschriften met haar werken afkomstig: aan de verering in deze kringen
hebben wij het dus te danken dat haar werk is overgeleverd (Willaert 1988, 121-122).
Suster Bertken was als kluizenares al een bekende persoonlijkheid, zoals blijkt uit
het feit dat de deken van het Utrechtse Domkapittel haar tweemaal liet overluiden
toen zij gestorven was, als ware zij een hoge geestelijke. Dat maakt het begrijpelijk
waarom de drukker Jan Berntsz expliciet vermeldt dat het werk dat hij uitgeeft door
de kluizenares van de Buurkerk gemaakt is. Maar haar roem blijft niet tot Utrecht
beperkt. Haar werk is in korte tijd herdrukt door verschillende drukkers uit Noord
en Zuid: na Berntsz (1516) Seversz uit Leiden (1516 en 1518) en Vorsterman uit
Antwerpen (ca. 1520; Van Buuren 1989, 11).
Het werk van Anna Bijns is al tijdens haar leven in drie bundels gedrukt die ook
herdrukken gekend hebben. Bijns onderhield nauw contact met de Antwerpse
minderbroeders en zij waren het die haar werk lieten drukken. De handschriften met
haar werk zijn ook door een franciscaan samengesteld, Engelbrecht van der Donck
(Pleij 1987, 118-125). Aan de franciscanen is dus de verspreiding van haar werk te
danken, maar het is aan de andere kant goed te beseffen dat het beeld dat we van
Bijns hebben gekleurd is door diezelfde franciscanen (Joldersma 1994, 96 en Pleij
1987).
Zo zien we in het werk van Bijns een aspect terugkeren dat we al eerder zagen en
het duidelijkst bij de duo's Rosiana Coleners en Lucas de Heere enerzijds en Maria
van Hout en Kalckbrenner anderzijds: we kennen het werk van vrouwen in veel
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gevallen slechts wanneer mannen het geselecteerd, geredigeerd en uitgegeven hebben
- en tenslotte in sommige gevallen ook gecanoniseerd.
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Tenslotte: ik hoop dat het hier gepresenteerde materiaal als uitgangspunt van verder
onderzoek op dit gebied zal dienen, waarbij er ongetwijfeld op allerlei punten
aanvullingen, bedenkingen en nuanceringen gegeven zullen worden. Vrouwen hebben
een eigen rol in het literaire leven gespeeld, die een aparte beschrijving verdient (en
in een aantal gevallen ook reeds krijgt). Daarbij valt niet alleen te denken aan literatuur
doorvrouwen, maar ook aan teksten voorvrouwen, een minstens zo breed en net zo
uitdagend onderzoeksterrein.
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Eindnoten:
1 Graag bedank ik José van Aelst, Wim Gerritsen, Wybren Scheepsma en Paul Wackers voor
hun hulp en suggesties.
2 De meest uitgebreide inventarisaties zijn Basse 1920 en Van Buuren 1980. Voor alle
duidelijkheid: met schrijfsters wordt in dit verband niet bedoeld: ‘vrouwelijke kopiisten’, maar
‘vrouwelijke auteurs’.
3 Mommaers 1981, Willaert 1988 en 1996.
4 Jonckbloet 1854, 598. Volgens Meder 1991, 454 is dit de enige bekende vermelding van een
vrouwelijke sprookspreekster.
5 Wybren Scheepsma zal binnen afzienbare tijd promoveren op een dissertatie getiteld Deemoed
en devotie. De koorvrouwen van Windesheim en hun geschriften.
6 Deze opsomming is gebaseerd op Van Dijk 1992, 129-130 (aldaar verdere literatuur), voor een
andere indeling zie Scheepsma 1995, 224. De twee korte traktaatjes (Van drij pointen die
toebehooren een volmact leuen en Van drij pointen die behooren tot een beschouwende leuen)
zijn door W.F. Scheepsma aan Alijt Bake toegeschreven; hij bezorgde ook een uitgave
(Scheepsma 1992b).
7 Zie Scheepsma 1992a, 327 en vooral Scheepsma 1996b. Axters (dl. 3 1956, 169) noemt de
titels van de traktaten (Bereydinge tot het H. Sacrament, Vande perfectie en van de drij beloften
der religieusen en Van Sinte Joannes evangelist seer schoon privilegiën); de beginregel van
het refrein luidt ‘Die op lanck leven stelt al sijn hopen’.
8 Deze zijn bewaard gebleven in het handschrift Wenen, ÖNB s.n. 12.827. Graag dank ik Wybren
Scheepsma die mij de informatie over Mechtild van Rieviren gaf en die in zijn te verschijnen
dissertatie nader op deze schrijfster zal ingaan.
9 Jansen-Sieben 1989 bevat wel een ‘Namenregister’, maar daarin zijn niet alle auteursnamen
opgenomen: de naam Barbara Sagers is in dit naslagwerk bijvoorbeeld niet te vinden, hoewel
de lepra-tekst wel in het repertorium voorkomt (G80).
10 Het acrostichon zit in de regels 36-42 (na emendatie in vs. 42: des viants lees: tsviants).
11 Totaal verschillende onderzoekers als S. Axters en Hanneke van Buuren loven het werk zeer
(Axters dl. 3 1956, 387-389, Van Buuren 1980, 9). De bedoelde handschriften zijn
's-Hertogenbosch, Bibliotheek van het Provinciaal genootschap van kunsten en wetenschappen
hs. 647 en Antwerpen, Ruusbroecgenootschap 451 (Ampe 1984).
12 Tot ver in de zestiende eeuw konden vrouwen geen lid worden van een rederijkerskamer (Pleij
1987, 113).
13 Zie ook ‘Vorwort’ in Gnüg en Möhrmann 1985, VIII-XIV. Dat gebrek aan continuïteit geldt
overigens de hele Middelnederlandse letterkunde (Van Oostrom 1994). Het zou tot in de
zeventiende eeuw duren voordat er netwerken van vrouwelijke auteurs ontstaan (Van Gemert
1994).
14 Over de relatie tussen het ontstaan van religieuze vrouwengemeenschappen en de opkomst van
devotionele teksten in de volkstaal is veel literatuur, die vooral teruggaat op Grundmann 1935.
Ik maakte daarnaast gebruik van enkele samenvattende overzichten: De Paepe 1979, XV-XXV,
Fraeters 1994, Wackers 1993 en Willaert 1996.
15 Tegen deze visie heeft Ursula Peters scherp protest aangetekend, omdat er geen historische
bronnen zijn (buiten haar werk) die aantonen dat Hadewijch begijn geweest is (Peters 1988a,
48-52).
16 Recent onderzoek wijst uit dat er vele gradaties van geletterdheid kunnen bestaan, waardoor
de begrippen litteratus - illiteratus voorzichtig gehanteerd moeten worden (voor een overzicht
van de vakdiscussie zie Green 1994, 8-10 en de aldaar aangehaalde literatuur).
17 Dronke, 1984, VIII, voor voorbeelden van Latijnsgeschoolde vrouwen zie Ferrante 1980.
18 Ook Clanchy heeft erop gewezen dat de aparte vertrekken aan dames mogelijkheden boden
voor het omgaan met boeken en hij oppert de veronderstelling dat zij tevens de kinderen op
jonge leeftijd met boeken in contact brachten. Zijn aangekondigde studie Woman and the book
in the Middle Ages is, voorzover ik heb kunnen nagaan, helaas nog niet verschenen (Clanchy
1993, 251).
19 Het is interessant te zien dat ook in een latere periode en een ander milieu een dichteres op deze
manier een rechtvaardiging geeft van het feit dat ze schrijft: de doopgezinde Soetken Gerijts
(zestiende eeuw) zegt in haar liedboek keer op keer te schrijven op verzoek van voorgangers
uit haar gemeente (Schenkeveld-van der Dussen 1994, 16-19).
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20 In dit kader kan het werk van Ursula Peters niet ongenoemd blijven, die het materiaal een
kwartslag anders beziet dan de meeste andere onderzoekers. In verschillende publikaties heeft
zij gewaarschuwd voor een al te realistische interpretatie van deze teksten waarin feit en fictie
moeilijk te scheiden zijn. De beschrijving van de ongeletterde mulier religiosa geeft volgens
haar geen inzicht in de werkelijke ontstaansomstandigheden: er is slechts sprake van een vaste
‘Autorinnenrolle’ (Peters 1988a, 1988b en 1991). De teksten zouden eerder de literaire
uitdrukkingsvorm zijn van een nieuw type vrouwelijke religiositeit.
21 Regel 3 is een toespeling op een zwangerschap (Joldersma 1982, dl. 2, 171-2).
22 Zie Knuttel 1906, voor correcties en aanvullingen Van Buuren 1992 en Strijbosch 1996. Knuttel
spreekt in veel gevallen van dichteressen als hij de liederen bespreekt, bijvoorbeeld 20, 61, 205,
216, 299, 322, 414, 422.
Soms is de auteur een man: bv. Dirc van Herxen, wiens lied ‘Och Heer, der hemelen stichter’
aan Knuttel de uitroep ontlokt: ‘En dit vrouwelijk zachte lied is van den strengen Zwolschen
rector!’ (Knuttel 1906, 130). Daarnaast noemt Knuttel de namen van Willem van Amersfoort
en Dirck van Munster (Knuttel 1906, 49, 385).
23 Knuttel sigle A (Berlijn Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz Ms. Germ, oct 190):
waarschijnlijk Utrecht Tertiarissenklooster St-Agnes (Strijbosch 1996, 013); Knuttel sigle B
(Berlijn Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz Ms. Germ. oct. 185): Deventer Lamme van
Diesehuis (Zusters van het Gemene Leven (Strijbosch 1996, 011)); Knuttel sigle C (Wenen,
Österreichische Nationalbibliothek Ser nov 12875): Knuttels lokalisering is weerlegd, Strijbosch
1996, 075); Knuttel sigle D (Parijs BN Fonds Neérlandais 39): bezittersnotitie Liisbet
Ghoeyuaerts: St. Claraklooster van de Clarissen-Urbanisten van Obbrussel te Brussel (Van
Seggelen 1966, 23, Strijbosch 1996, 065)); Knuttel sigle E (Brussel KB II 2631): Dordrecht
Tertiarissen of Clarissen (Knuttel 1906, 63-67).
24 Knuttel sigle B, eigendomsmerk geciteerd naar Knuttel 1906, 55.
25 Zie de categorie ‘Lof- en liefdeliederen’ in Knuttel 1906, 184-235.
26 Knuttel 1906, 91-92, 99-100, 106-107, 133.
27 Zie voor een zeer kostbaar exemplaar: Van Os 1995, plaat 30, 102-103.
28 Keuchenius en Tinbergen nemen zelfs alle acht liederen op, Godthelp en Mirande (1940)
beperken zich tot vier stuks, Pollman (1962) beperkt zich tot ‘Ic was in mijn hoofkijn om cruyt
gegaen’ en Komrij (1994) geeft naast deze bekende tuinallegorie nog ‘Die werelt hielt my in
haer gewout’. Voor het passieboekje zie Van Aelst 1995.
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De canonieke versus de ‘echte’ Anna Roemersdochter Visscher
M.A. Schenkeveld-van der Dussen
Als er nu één vrouw is over wier relatie tot de canon niemand zich zorgen lijkt te
hoeven maken, dan is dat toch wel Anna Roemers Visscher (1583-1651). In alle
overzichtswerken heeft ze een plaats(je) gekregen, samen met haar nog bekendere
zuster Tesselschade. Maar bij nader toezien is alles toch weer een beetje minder
onproblematisch dan het leek. Want ze mag dan wel overal vermeld staan, het is
weer een heel andere vraag of de behandeling die ze heeft gekregen adequaat is.
Laten we het bekende rijtje literatuurgeschiedenissen maar even aflopen.

De visie van de literatuurgeschiedenis
Jonckbloet wijdt ruim zeven bladzijden aan het zusterpaar (III, p. 316-324). Het
grootste enthousiasme is voor Tesselschade, maar Anna, ‘hoewel meer stemmig’,
ontvangt ook veel lof, zoals ze dat ook al van Vondel, Hooft en andere tijdgenoten
kreeg. Dat ‘stemmige’ staat in een traditie. Een tijdgenoot van Jonckbloet, J.G. de
Hoop Scheffer, weet in De Gids van 1882 met zekerheid te schrijven: ‘Verstandig,
wijs beredeneerd mocht ze zijn, maar eene lieve vrouw, maar aanminnig was Anna
niet’ (De gids 1882, I, p. 401). Jonckbloet kon steunen op de uitgave die Beets in
1881 van haar toen bekende werk had laten verschijnen, en hij conformeert zich aan
diens oordeel dat haar dichterlijke begaafdheid haar geen recht op de eerste rang
geeft: ‘Het didactische is haar zaak, het epigrammatische onder haar bereik [...] In
haar nederiger genre bezit zij wat er toe behoort. Het onbreekt haar niet aan geest,
aan kracht van zeggen, aan een goede keus van woorden, aan aangenaamheid, aan
gratie’ (Beets I, p. XXIII). Een vergelijking met Tesselschade valt dan ook in haar
nadeel uit: haar verzen doen onder voor die van haar zuster in ‘geest, vernuft en
verheffing’ (Beets I, p. XXII). Kalff bespreekt haar en haar werk in enkele bladzijden
(Kalff IV, p. 183-187). Hij veronderstelt dat haar vele gaven en bekwaamheden
maakten dat zijn geen behoefte had aan een huwlijksleven. Haar bekoorlijkheid
alsmede de zeldzaamheid van een dichteres zal mede bijgedragen hebben aan haar
roem. Ook Kalff signaleert haar lust tot stichtelijke of lerende poëzie en plaatst haar
in de buurt van Cats. Haar grootste kracht ziet hij in haar bijschriften bij de
Sinnepoppen van haar vader. Te Winkel noemt haar, in navolging van Huygens, de
‘wijze’ Anna. Zij en haar zuster gaven zo nu en dan ‘niet onverdienstelijke proeven’
van poëzie, ‘en bij dat alles bleven zij bescheiden en vriendelijk, hulpvaardige en
zachtmoedige vrouwen, ook in den huiselijken kring en bij huiselijken arbeid (Te
Winkel III, p. 113). Bij Prinsen bereikt haar reputatie een dieptepunt: ‘Zij was
geestelijk verwant aan Cats maar miste zijn vlotte rijmvaardigheid’. (Prinsen p.265).
En tenslotte Knuvelder. Hij introduceert haar als ‘de leeftijdgenote’ van onze grote
dichters. Ook hij noemt haar bijschriften, ook hij brengt haar in verband met Cats
die zij bewondert ‘ongetwijfeld vooral om het stichtelijk en didactisch karakter van
zijn werk [...] een bezielde lyrica is de “wijse Anna” niet’ (Knuvelder II, 275). Kort-
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om, in hem is ongeveer een samenvatting van een eeuwenoud oordeel te vinden.
Zeker, Anna Roemers verdient veel lof, ze is wijs, ze houdt van didactiek - een brave
vrouw. Een kwalificatie die weinig geschikt is om enthousiasme te verwekken en
naast de sprankelende en geestig-converserende Tesselschade is de oudere en dikkere
Anna toch een beetje weggevallen.

Gender en dichter: beeld en zelfbeeld
Anna Roemersdr. Visscher is een heel geschikte figuur om de genderproblematiek
aan te demonstreren. Zoals nu gebruikelijk, wordt gender gedefinieerd als
‘sociaal-geconstrueerde sexe’, waarmee dus wordt bedoeld dat een mens die met
vrouwelijke sexe-kenmerken geboren wordt, pas ‘vrouw’ wordt door de samenleving
die aan het verschijnsel ‘vrouw’ ook bepaalde eigenschappen toekent. De betrokkene
hoort trouwens zelf ook bij die samenleving en beeld en zelfbeeld kunnen
samenvallen. Steeds weer kan men zien dat er vrouwen zijn die op dat verschijnsel
gaan reflecteren en vaak kan men dan waarnemen dat er verschil gaat ontstaan tussen
het beeld dat de samenleving van ‘de vrouw’ heeft en wat ze er zelf van vindt. Zelfs
als dat niet tot revolutionaire conclusies leidt, is dat al een belangrijke stap.
In het geval van het zelfbeeld van Anna Roemersdr. gaat het overigens niet alleen
om een ‘vrouw’ maar ook om een ‘dichteres’ - in het perspectief van toen het
uitzonderlijke verschijnsel van een vrouw die dicht. Natuurlijk is ook een ‘dichter’
weer een sociale constructie, die evident per tijdvak verschilt. Een dichter kan een
hoveling zijn die in dienst van de vorst voor boeiend tijdverdrijf zorgt zoals de zanger
die bij Homerus optreedt aan de maaltijd van de Phaeaken of de middeleeuwse
troubadour. In de periode die nu aan de orde is, de eerste helft van de zeventiende
eeuw, wordt in Nederland een dichter anders geconstrueerd: een man die geleerd is,
vooraanstaand, de samenleving iets te zeggen heeft, een speciale goddelijke gave
voor het dichten heeft, ja zelfs goddelijk geïnspireerd wordt tot dichten. Zulke mannen
houden contact met elkaar, graag via gedichten, doen aan groepsvorming door elkaar
lof toe te zingen, elkaars feesten luister bij te zetten, elkaar te prijzen en elkaar in
geleerdheid de loef af te steken. In deze sociale context is ‘de dichter’ dus een man.
Mannen maken de dienst uit, zij bewaken de normen, zij vormen de groep.
Dat is goed zichtbaar te maken aan het gezelschap rond Anna's vader Roemer
Visscher. Hij bewoont een groot huis in Amsterdam en kennelijk is dat een centrum
van cultuur. Vroeger kwamen er zijn vrienden Spiegel en Coornhert, maar ook
anderen zijn er welkom, Hooft, Vondel, Huygens. En in dat huis wonen dan ook
twee van zijn dochters, Anna en Maria Tesselschade. Hun vader heeft ze een voor
die tijd voortreffelijke opvoeding gegeven: Ze hielden zich bezig met muziek en
beeldende kunst maar ook met ‘refereyn maken’ en ‘emblemata te inventeren’,
vormen van literatuur dus. En niet te vergeten: ze leerden ook zwemmen, zo wordt
er door een huisvriend, Ernst Brinck, bewonderend bij verteld (Van Rappard p.
29-30). Wat ze niet leerden is ook opvallend: Latijn was er voor hen niet bij - en
daarmee was voor hen de weg naar de wetenschap afgesloten. Dat was voor vrouwen
kennelijk niet nodig. Frans leerden ze wel: de taal van de moderne cultuur en
Tesselschade heeft ook Italiaans geleerd, wanneer, weten we niet. Ze worden dus
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klaargestoomd voor een vrouwen-carrière in de betere burgerij: dames met wie een
geestig en interessant gesprek te voeren valt, vrouwen die in staat zullen zijn hun
kinderen bij de opvoeding wat meer mee te geven dan wat het lichaam behoeft.
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Hoe die dingen nu allemaal gaan, weten we niet, maar Anna (en hetzelfde geldt voor
Tesselschade maar zij blijft nu verder buiten beschouwing) krijgt de aandrift mee te
gaan doen in die culturele kring die ze rond zich ziet. Ze wil dichten, ze gaat dichten,
en de vraag is dan hoe ze zichzelf als vrouwelijke dichter heeft gezien en gemaakt
en hoe ze daarbij op overeenkomst of verschil heeft gelet wat betreft de bestaande
mannencultuur.
Over de jonge Anna weten we bijna niets. Er bestaat een lofsonnet op haar van
een arts uit Hoorn, Petrus Hogerbeets, ‘Tot Anneken Roemers’ onder het motto
‘obedientibus’ - ‘voor de gehoorzamen’. Dat gedicht stamt ten laatste uit 1599, het
sterfjaar van Hogerbeets, en is dus bestemd voor een vijftien- of zestienjarige
‘Anneken’. Het centrale thema ervan is ‘gehoorzaamheid’: die heeft Anneke op
bijzondere wijze getoond. Een typisch gender-constructie is dit dus: vrouwen en
gehoorzaamheid behoren in deze cultuur helemaal bij elkaar, gehoorzaamheid aan
de ouders en later gehoorzaamheid aan de echtgenoot. Over dichten horen we bij
Hogerbeets nog niets. Ook wanneer Hooft in 1608 twee gedichten voor haar schrijft,
heeft hij het wel over haar hoge zeden en haar zangkunst maar niet over eventuele
dichtkunst (Schenkeveld 1981, p. 5 en nt 5).
Pas in 1612 is er dan een volgend getuigenis - hierboven al genoemd - dat vertelt
over het ‘refereyn maken’ en ‘emblemata inventeren’. Van die refereinen is niets
over, maar van de emblemen des te meer. Er bestaat van Anna's hand een vertaling
van een complete embleembundel, Cent emblemes chrestiens (1571 en veel latere
drukken - de door Anna gebruikte is van 1602) van de Franse protestantse dichteres
Georgette de Montenay (1540-1581). Haar vertalingen heeft Anna in het betreffende
exemplaar bijgeschreven. Tot publicatie is ze echter nooit overgegaan - ik kom daarop
nog terug. Zoals de titel al uitdrukt, gaat het om religieuze teksten. De emblemen
hebben het bijvoorbeeld over Christus als het kompas voor de christen, of over de
hypocrisie, verbeeld door een non. De Montenay schreef midden in de
godsdiensttwisten en zo'n uitval tegen de katholieken was dus normaal.
In de context van gender-constructies is echter vooral belangrijk het gedichtje
waarin Anna Visscher zich tot haar voorgangster wendt (Beets I, p. 11; cf. facsimile
op niet gepagineerde bladzij):

Aen Joffvrouw Georgette de Monteneij
Georgette, Eij vergeeft het mij
Dat ick soo stout vermetel sij
Dat ick in onse duytsche tael
Van woort tot woort niet altemael
T'francoys ghevolght heb, noch u sin
Recht wt gebeelt: maar smeet daar in
t goetduncken van mijn cleyn verstant.
Doe ick u boeck creech inde hant
T'heeft mij soo wonder-wel behaacht,
te meer om dat het van een Maacht
Gheschreven was. Dat docht my gróót.
Ick wenschte Sulcken speelgenóót
Maar cant int Lichaem niet gheschiên,
Mijn Geest sal Lijckwel bij u vliên.
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Het gedicht is een goed voorbeeld van een zekere vrouwelijke canonvorming: Anna
is speciaal onder de indruk van de gedichten omdat ze door een vrouw zijn geschreven
en zou graag zelf zo'n vriendin hebben. Het is geschreven in een keurig sierhandschrift
en ondertekend A.R.V. en daaruit spreekt dus een zekere zelf-waardering en
zelf-presentatie.
Maar in verband met deze vertaling is ook een ander document nog van groot
belang, een dichtbrief van Anna Visscher aan de beroemde Heidelbergse bibliothecaris
Janus Gruterus (Kossmann p. 12-13). In de brief stelt Anna zich voor aan Gruterus:
zij kent zijn geleerde naam wel, maar persoonlijk hebben ze elkaar nooit ontmoet.
Haar introductie laat ze lopen via haar vader, die in zijn jeugd ‘zinne-poppen’ heeft
geschreven en ze verwacht dat Gruterus als ze dat vermeldt, meteen begrijpt wie
haar vader is. Wat haarzelf betreft is ze op de bekende manier bescheiden: ze hoopt
dat het hem niet mishaagt dat een maagd hem een vrijpostig verzoek doet. En dat
verzoek is dat hij in Heidelberg een exemplaar van De Montenay's gedichten - aldaar
uitgegeven - voor haar bemachtigt: in Nederland zijn ze niet te krijgen.
Zo'n tekst geeft veel te denken. In de eerste plaats is het een beetje vreemd dat het
boek van De Montenay in Nederland werkelijk niet te koop zou zijn. De Amsterdamse
boekhandel was zeer goed gesorteerd, ook wat buitenlandse literatuur betreft (Van
Selm p. 245-246). De Montenay's bundel was bovendien een bescheiden best-seller.
Een werkelijke noodzaak voor Anna Visscher om de beroemde bibliothecaris aan te
schrijven, lijkt niet aanwezig - al is het uiteraard niet uitgesloten dat ze in Amsterdam
even ‘nee’ verkocht kreeg. Ze heeft veeleer een kans aangegrepen. Het was een
mogelijkheid om, via het feit dat haar vader hem kende, contact te leggen met een
culturele grootheid. Ze legt dat contact dan op een volstrekt adequate manier, zoals
dat herkend zou worden door iedere geleerde die zich in de respublica literarum
beweegt. Ze schrijft namelijk een dichtbrief. Het is ook bepaald geen brief waarvoor
ze zich zou hoeven te generen. Hij voldoet aan alle vereisten: complimenten voor
de ontvanger wiens naam door Fama wordt uitgebazuind, een introductie van de
schrijver via een gemeenschappelijke relatie, te weten haar vader, en een type verzoek
waarmee je bij een bibliothecaris kunt aankomen, namelijk de vraag naar een moeilijk
te krijgen boek. De brief is - voor geleerden wat ongebruikelijk - in het Nederlands
geschreven (en daarmee verraadt zich dan toch dat de schrijver een vrouw is) maar
Gruterus, die zelf, behalve een neolatijns oeuvre, ook wel Nederlandstalige sonnetten
heeft geschreven, zal het gedicht als vakwerk herkend hebben: de alexandrijnen lopen
naar behoren en op een soms speelse manier wordt kennis van de klassieke mythologie
gedemonstreerd. Met andere woorden: deze brief laat heel goed zien hoe de schrijfster
bezig is zich in de mannenwereld als ‘dichteres’ te construeren. Ze laat zien dat ze
het vakwerk beheerst: ze beheerst de taal, ze beheerst de omgangsvormen, en ze
beheerst de klassieke mythologie. Dat laatste is misschien wel het meest tekenend.
Al heeft ze geen Latijn geleerd, toch vindt Anna het nodig die mythologie-kennis te
demonstreren. Ze erkent dus dat die kennis bij een bepaald type poetica hoort en ze
conformeert zich aan die eis. Aldus vecht ze zich in de wereld van de mannelijke
dichters in.
We hebben dus in verband met de Montenay-vertaling twee zeer verschillende
documenten: enerzijds een gedichtje waarin Anna Roemers zich in een vrouwelijke
traditie wenst te scharen, De Montenays werk speciaal waardeert omdat het door een
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vrouw is geschreven en uitspreekt naar contact met zo'n vrouw te verlangen, en
anderzijds een gedicht waarmee ze zich in de mannendichterswereld presenteert en
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wel als ‘maeghdt’, vrouw, daarop wijzend alsof het iets bijzonders is - en dat wás
het ook - maar dan zo dat ze zich aan de normen van die wereld onderwerpt. Die
twee gedichten zijn dus bijna als twee modellen zien, en als een verwoording van de
problemen waarvoor een vrouwelijke dichter zich gesteld ziet: accentueren dat men
vrouw is, eventueel zelfs ‘maar’ vrouw is, en demonstreren dat zulks vakmanschap
allerminst uitsluit.

De overlevering van het dichtwerk
Wat weten we verder van het dichtwerk van Anna Roemers? We moeten het dan
vooral van manuscripten hebben. In de eerste plaats is er een groot handschrift, van
een onbekende, die een groot aantal vroeg-zeventiende-eeuwse teksten heeft
opgeschreven, waaronder ook een heel contingent van Anna Roemers. Data staan
daar maar zelden bij, maar voorzover die aanwezig zijn duiden ze op de jaren
1615-1623. Het ziet ernaar uit dat de gedichten gedeeltelijk in chronologische volgorde
staan (Kossmann p. 5). De overschrijver is op verschillende manieren aan zijn
materiaal gekomen. In de eerste plaats had hij gedrukte bronnen tot zijn beschikking,
zoals de Nederduytsche poemata (1616) van Daniel Heinsius of de Zeeuwsche
nachtegael (1623). In die bundels stonden ook gedichten van Anna Roemers, en de
kopiist zegt met zoveel woorden dat hij die daaruit heeft overgeschreven. Maar hoe
kwam hij aan de niet-gedrukte teksten? Daar is een tentatief antwoord op. Van Anna's
eigen hand bestaat ook een handschrift, het zogeheten ‘Letter-juweel’, en daarin zijn
gedichten uit de periode 1623-1643 opgenomen (De Kruyter). Het ligt dus voor de
hand aan te nemen dat ze ook voor de eerdere periode zo'n handschrift voor eigen
gebruik had. Dat zou dan verloren zijn gegaan, maar gelukkig zouden we via de
Haagse kopiist dan toch weten wat er in heeft gestaan (Kossmann p. 5). Aan dat wél
overgebleven ‘Letter-juweel’ kunnen we trouwens zien dat Anna liefdevolle aandacht
voor haar gedichten had. Ze schreef ze in zeer verzorgd, soms versierd, handschrift
op (de Kruyter 1971).
Nu is het in dit kader niet mogelijk al haar bekende gedichten te bespreken; immers,
indien ze die gepubliceerd had, zou dat een behoorlijk omvangrijke bundel opgeleverd
hebben. Ik beperk me daarom tot een paar dichtsoorten. In de eerste plaats zijn er in
het Haagse handschrift religieuze verzen te vinden, zoals sonnetten op de christelijke
feestdagen, kerstmis, pasen en pinksteren. Dat klinkt gewoner dan het misschien
was. In de Nederlandse literatuur zijn in de jaren rond 1615 dergelijke gedichten niet
gemakkelijk te vinden. Mogelijk heeft Anna Visscher dit genre in Franse bundels
leren kennen. Ik heb elders al eens verondersteld dat het heel goed mogelijk is dat
Huygens door haar voorbeeld tot het schrijven van zijn Heilighe daghen is gekomen
(Schenkeveld 1994, p. 70). Verder schreef ze moraalfilosofische gedichten, soms in
emblematische trant.

Een vrouwencanon?
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Tussen de gedichten in het Haagse handschrift staan ook enkele teksten die het
maatschappelijk verkeer en onderlinge contacten dienen. In dit kader zijn van belang
een gedicht aan Daniel Heinsius en een gedicht aan Anna Maria van Schurman.
Van Schurman is natuurlijk een van de grote namen als het om Nederlandse
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geleerde vrouwen gaat. Maar toen Anna Roemers voor haar schreef, was Anna Maria
nog maar heel jong. Het gedicht zal uit 1620 stammen en dan zou Van Schurman
ongeveer dertien jaar zijn (Kossmann p. 28). Blijkens het gedicht borduurt en tekent
ze, speelt ze clavecimbel en luit en kan ze mooi zingen. Anna spreekt haar aan met
‘jonge bloem’. Ze roemt haar kennis, noemt haar ‘mijn vriendinne’ en spreekt de
hoop uit dat ze tot het puikje zal behoren van al de vrouwen die in de loop van de
geschiedenis naar wetenschap hebben gejaagd:
Laet uw' lieve, kleene mondt,
Als het past, met reen en' grondt,
Mannen hoochmoedt doen verdwijnen;
Als gij Grieken en' Latijnen,
Dat geleerd' uijtheemsche volk,
Toe kent spreken, zonder tolk.

Inderdaad is bekend dat de jonge Anna Maria samen met haar broer Latijnse les
kreeg van haar vader en bijzonder goed in dat vak was - ze vertelt dat zelf in haar
autobiografie Eucleria (Van Schurman p. 20-21)
Wat hier natuurlijk opvalt, is dat Anna Roemers opnieuw bezig is een
vrouwencanon te creëren. Eerst sloot ze zich aan bij de oudere De Montenay, nu
moedigt ze een jongere kunstzuster aan, en in dit geval zelfs met een uitgesproken
competitie-gedachte: mannen-hoogmoed moet verdwijnen. Kennelijk heeft Anna
Roemers over haar eigen positie en die van andere vrouwen als kunstenaars en
intellectuelen in een mannenwereld nagedacht. Van verdere contacten tussen de beide
Anna's is ons helaas niets bekend. In verband met Anna Roemers' vrouwencanon is
ook nog van belang een gedicht dat ze heeft geschreven voor de Zeeuwse dichteres
Johanna Coomans. Dat gedicht is helaas niet over maar Cats noemt het in een noot
bij het gedicht waarin hij zijn Selfstrijt (1620) aan Coomans opdraagt: ‘Cierlijcke
Laurecrans, met eer-biedige loffdichten, gezonden aen Ionckvrou Iohanna Coomans
door de Constrijcke Anna Roemers’.

Afgewezen roem als uiting van een kritische poetica
Veel meer weten we van de relatie tussen Anna Visscher en Daniel Heinsius. In een
eerder artikel heb ik laten zien hoe belangrijk Heinsius geweest is voor de roem van
Anna Roemers (Schenkeveld 1981). Het is de Leidse professor geweest die Anna
Roemersdr. Visscher haar faam in de Nederlandse letterkunde heeft bezorgd. Hij
heeft de toon gezet toen hij haar in lofdichten de tiende muze en de vierde gratie
noemde. Haar gaven maakten haar, zoals Heinsius het meent te moeten uitdrukken,
‘In vrouwelicken schijn schier meerder als een mens’.
Vaak met dezelfde termen en dezelfde gedachten namen andere dichters die lof
over: Anna werd zo gemaakt tot ‘beroemde Nederlandse dichtende vrouw’ - een
sieraad voor het vaderland. Hoe keek Anna op haar beurt tegen Heinsius aan?
Waarschijnlijk heeft Heinsius zijn grote lofdicht geschreven toen Anna in Leiden op
bezoek was - zo rond 1615. In elk geval stamt Anna's reactie erop uit Leiden.
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Heinsius heeft royaal gebruik gemaakt van de requisieten van het lofdicht om het
Amsterdamse talent tot de hemel toe te verheffen: de mythologie, andere klassieke
kennis en een beroemde klassieke tekst als de Somnium Scipionis, Scipio's droom,
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die handelt over de roem van gestorven mannen. Het is zonder twijfel een gedicht
van allure zoals er in Nederland toen nog niet veel geschreven waren. Het kan niet
anders of Anna heeft zich gevleid gevoeld toen ze het las. Maar haar antwoorddicht,
eveneens in Heinsius' bundel opgenomen, is buitengewoon curieus (Heinsius p. 37).

Aen Daniel Heins
Met walging, jae op 't hoochst heb ik veracht het geen
Dat de begaefde mensch berooft van alle reen,
De dulle dronckenschap, maer prach met trogglend gnocken
Nu om een schuyfjen, en van 't geen zy gulsich slocken
Een weynichjen ter sluyck. van die (meen ick) die sijn
Oock dronckaerts, niet van Frans' of schrale Rijnsche wijn,
Maer Pegasus' fonteyn. O driemael drie Godinnen
Wtdeelsters van die dranck, laet my genade vinnen,
Op dat ick desen lof, die ik gansch niet verdien,
Mach tegenspreecken, om daer door de Nijdt t'ontvlien,
Die altijdt schrok op eer, en willens niet wil weten
Dat dit is het gebruyck van aertige Poëten.
Want ghy Apollo prent niet eens in u gedacht
Dat ick vermetelick my 'st selve waerdich acht.

De inzet is aandacht-trekkend. Een vrouw gaat betrekkelijk omstandig vertellen dat
ze ten zeerste walgt van wat de mens van rede berooft - na twee regels blijkt dat de
dulle dronkenschap te zijn. In feite gaat het om een even overbodige als daardoor
ook weer gewaagde mededeling: het behoeft helemaal geen uitleg dat een fatsoenlijk
opgevoede vrouw daar een hekel aan heeft. Maar met beeldende taal gaat ze verder:
met ‘trogglend gnocken’ vraagt ze toch wel graag om een heimelijk slokje. Het lijkt
nu eerst alsof de oppositie gaat tussen: ‘dulle dronckenschap’, ‘gulsich slocken’
enerzijds en matig drinken, een ‘schuyfjen’, een ‘weynichjen ter sluyck’ anderzijds,
en de lezer is enigszins verbaasd: heeft deze vrouw er nu zoveel woorden voor nodig
om een pleidooi voor de rechten van een vrouw op een glaasje te voeren? Allengs
gaat het toch een andere kant op en in r. 7 volgt de verlossende uitspraak: het gaat
om een slokje uit Pegasus' fontein. Zo'n slokje is acceptabel, al is het misschien toch
ook weer ongebruikelijk om dichters voor te stellen als dronkelappen die graag uit
de Hippocrene zuipen en jezelf als iemand die ook wel graag, in alle bescheidenheid,
daaruit een slokje lust. Maar de verrassingen zijn nog niet voorbij. De muzen worden
om hulp aangeroepen. Zij moeten de dichteres een teug uit Pegasus' bron gunnen om
haar in staat te stellen dit gedicht te schrijven, en wel als een verweerschrift. Al die
lof die Heinsius haar toegezwaaid heeft, verdient ze niet en ze heeft de hulp van de
muzen nodig om dat goed te verwoorden. Waarom is dat verweer nodig? Om zich
vrouwe Afgunst van het lijf te houden. Die scheldt altijd op eerbetoon en wil er
expres niet van weten dat zulk gejubel nu eenmaal het gebruik is van kunstige dichters.
Die onwetendheid van de Nijd berust op onwil want zelfs de dichtergod zelf, Apollo,
- maar achter hem gaat natuurlijk de aangesproken Apollo Heinsius schuil - denkt
heus niet dat zij zichzelf in overmoed al die roem zou waardig achten. Huiselijk
vertaald is de conclusie van Anna's gedicht: Heinsius, hou toch op met je vleierij, je
gelooft het zelf niet.
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Anna's reactie mag geestig en origineel heten. Eerst zet ze Heinsius een klein beetje
voor gek door zo uitgebreid met die dronkenschap te beginnen - beleefd gezien
mogelijk een toespeling op zijn recente gedicht ‘Lofzang van Bacchus’, wat minder
beleefd een allusie op zijn bekende liefde voor de drank. Ze volstaat er niet mee
bescheiden te zeggen dat ze al die lof niet waard is - dat is traditioneel - maar ze
kaatst de bal terug: jullie dichters weten heel goed dat je met zulk gedoe aan de
waarheid afbreuk doet, en daarmee toch eigenlijk ook aan de waardigheid van de
poëzie. Wat in de eerste regels werd beschreven als een gevolg van dronkenschap,
die de begaafde mens ‘berooft van rede’, blijkt aan het slot ook het gevolg van
overijverig dichterschap. Als het zo moet, suggereert Anna, dan doe ik liever niet
mee.
Voor het eerst zien we haar hier een houding zoeken tegenover een wijze van
poëzie-beoefening die ze enerzijds bewondert en waardeert, en waaraan ze zich
conformeert, en die ze anderzijds ook wantrouwt. Voor het eerst hanteert ze als haar
wapens spot en zelfspot.
Of Heinsius dat allemaal doorzien heeft? Hij neemt het vers grootmoedig in zijn
eigen bundel op en houdt zelf het laatste woord. Dat heeft weinig sprankelends: er
zijn negen muzen op de Helicon, wie de beroemdste is, weten ze niet en dan noemt
hij ze allemaal in onderlinge wedijver. De clou zie je al van verre aankomen:
Tewijle datse noch vast met malkander kijven,
Oneffen van getal, en twijfelachtich blijven,
Krijcht Leyden het bescheyt. De meeste van haer al
Komt hier van Amsterdam: maeckt effen [=even] het getal.

Dat is totaal geen antwoord op Anna's verwijt, maar slechts een conventionele
herhaling van zetten.
Van gedichten van Daniel Heinsius voor Anna Roemers is verder niets bekend misschien was hij toch wat afgeschrikt door haar pittige reactie. Maar Anna heeft
nog wel gedichten voor hem geschreven. In de eerste plaats een serieuze
bewonderende reactie op zijn ‘Lofzang van Jezus Christus’ die hij haar mogelijk
cadeau heeft gedaan in 1616. Heet van de naald en zeer persoonlijk doet ze hem
verslag van haar lectuur (Kossmann p. 18). Haar gedicht heeft haar eigen liefde voor
Christus weer aangewakkerd en ze is er emotioneel diep door geraakt. Het gedicht
eindigt zo:
Dit waren, waerde vriendt, mijn heijlige gedachten:
Tot dat de suster van de dood mij quam verkrachten,
Die dwong mij na mijn bed, onwillich moest ik gaen;
En midt teld' ik de klok, die sloech van voren aen.

Ze heeft dus tot één uur in de nacht liggen lezen, en ze vertelt dat erbij als een bewijs
hoe de lectuur haar geboeid heeft. Maar zo'n strikt-persoonlijke uitlating is in de
Nederlandstalige poëzie van die tijd toch wel bijzonder. Alweer toont het Anna
Visschers originaliteit waarmee ze een vroege bijdrage levert aan de and-idealistische
poetica.
Het derde gedicht van Anna Visscher voor Daniel Heinsius is een epithalamium
voor zijn huwelijk met Ermgaert Rutgers in 1617 (Beets II, p. 11-14). Het thema is
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betrekkelijk traditioneel in bruiloftspoezie: de dichter luistert een gesprek af waar
goden en godinnen het een en ander over het bruidspaar hebben op te merken.
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Maar de inkleding is geheel van Visscher zelf.
U heught wel waerde son
En licht van onse Eeuw, doen Ghy op Helicon
My eens bracht met gewelt, hoe suyr de Musen sagen,
En hoe versmadigh sy mij gingen doen verjagen:
Ja gooyden na myn hooft, luijt, fluyt, pandoor, en dat
Calliope uyt spyt mij hoosde dapper nat,
Wt Pegasus fonteyn: daer ick doe heen ginch druypen
Beschaemt en ongemoet weer van Parnassus sluijpen.
Van die tyt af heb ick omtrent en by de voet
Gehengeld en gewaerd gelyck een vryer doet
Die hartelyck bemint, nog soeckt syn welbehaegen
En lieve lief te sien, al is hy afgeslagen.

De allusie op het eerder besproken gedicht is onmiskenbaar. Men zie bijvoorbeeld
als signaal de identieke plaatsing van ‘Pegasus fonteyn’ in beide gedichten. Alweer
spreekt ze Heinsius als Apollo aan. Hij heeft haar indertijd de Helicon opgesleurd.
De muzen (van wie hij haar de tiende collega had genoemd) waren allesbehalve
enthousiast over de indringster: ze gooiden haar hun instrumenten naar het hoofd en
in plaats ervan dat ze een teugje uit Pegasus' fontein mocht drinken, werd ze met het
dicht-water natgegooid. Beschaamd moest ze de weg terug gaan en sindsdien scharrelt
ze zo wat aan de voet van de berg rond - als een minnaar die hoopt op een afstand
het voorwerp van zijn liefde toch zo nu en dan te mogen zien. Op die manier houdt
zij nog een beetje contact met de poëzie.
De zelfspot is hier nog wat sterker aangezet. In het vorige gedicht had ze zelf het
heft in handen: ze was te verstandig zich zo overdreven te laten prijzen. Nu overheerst
het kolderieke. Maar we moeten uiteraard niet uit het oog verliezen - en de
bruiloftsgasten en Heinsius zullen dat ook niet hebben gedaan - dat de dichteres die
zich hier zo bespottelijk voorstelt in feite bezig is met vaart een knap gedicht te
schrijven. Zij zelf is de regisseur en vormgeefster van de pijnlijke scène en de lezers
van de Nederduytsche poemata die zich Heinsius' slotgedicht over Anna als tiende
muze herinnerden, konden hier lezen dat ze zich opnieuw niet had laten inpakken.
Zoals gezegd, het vervolg van het gedicht is betrekkelijk traditioneel. Vaardig doet
Anna wat in een bruiloftsdicht hoort, het bruidspaar prijzen, en als een deskundige
auteur doet ze dat in een mythologische context. Een geleerd marginaal nootje over
een oud Nederlands woord toont verdere belezenheid. Het gedicht zelf spreekt dus
uit alle macht de aanhef tegen: degene die hier aan het woord is, hoeft heus niet zielig
aan de voet van de Helicon rond te dwalen en dat weet ze ook wel.
Toch blijft Anna Roemers die rol van de onwaardige spelen. Ze blijft eerbetoon
afwijzen en weigert zich als rechtmatige bewoner van de muzenberg te beschouwen.
Uit ongeveer dezelfde tijd (1616 of 1617) dateert een gedicht aan Jacob Zevecote,
een neef van Heinsius (Beets II, p.19-20). Die jongeman had haar weer op de
gebruikelijke manier geprezen, in een gedicht aan haar en Heinsius samen, waarin
hij hem de rol van Phoebus Apollo toedacht en haar die van Minerva. Anna antwoordt:
ja je hebt gelijk, je neef lijkt inderdaad als twee druppels water op Apollo. Maar mij
mag je niet vergelijken met de godin van de wijsheid. En ze voegt daar een gebed
aan Minerva aan toe dat ons nu vertrouwd in de oren klinkt:
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Helas, Minerva weest niet gram,
Ick noyt de courtoisy aen nam
Voor waerheyt: ey, en schelt oock niet
Hem, die mijn sulcken eere biet,
't Is maer uyt boert; elck souckt om prijs
De vrouwen wat te maecken wijs;
Die met haer botte ooren grof
Niet lievers hooren dan haer lof.

Ze heeft al die lof begrepen voor wat ze waard is, namelijk niets. Voor Zevecote
vraagt ze aan Minerva\Athene (de godin van de wijsheid) vergeving: die jonge dichter
past zich aan het gebruik aan. Men prijst nu eenmaal altijd vrouwen. De slotregels
lijken eerst iets van vrouwelijke Selbsthasz te vertonen: de vrouwen horen nu eenmaal
niets liever dan lof met hun domme oren, een slotsententie die de schrijfster voor
haar rekening schijnt te nemen. Maar een andere lezing, waarbij de slotsententie nog
steeds aan ‘elck’ in de mond is gelegd, is minstens zo waarschijnlijk: je moet vrouwen
nu eenmaal prijzen want dat willen die dommerds graag, zo meent ‘men’ blijkbaar.
Op die manier geinterpreteerd spreekt er ergernis uit: zo worden vrouwen steeds
behandeld en daarvan wil de schrijfster zich nu juist distantiëren.
Het thema van de ironische distantie blijft een rol spelen in haar werk. In februari
1619 is haar moeder gestorven en vanaf dat moment wordt van de oudste dochter
verwacht dat zij de besturing van het huishouden overneemt. Het ontlokt een gedicht
aan Anna Roemers dat ‘Sonnet aen de Sanggodinnen’ heet maar in feite gericht is
tot Constantijn Huygens, de jonge Hagenaar met wie ze sinds kort bevriend is geraakt
(Beets II, 33). In het sonnet neemt ze afscheid van de muzen - met een knappe
Vergiliaanse toespeling op het verband tussen dichten en slapen trouwens - ze heeft
geen tijd meer voor hen. Haar verzoek is dan dat ze Constantijn zullen opdragen haar
zo nu en dan wat nieuwtjes van de Helicon door te geven: ‘Soo zal ick dencken dat
ick noch niet ben vergeten’.
De toon is luchtig maar er zit toch ook een ondertoon van ernst in. In feite was dit
de gewone gang van zaken voor dichtende vrouwen: in hun jonge jaren konden ze
tijd voor de kunst vrij maken, maar wanneer ze trouwden en hun eigen gezin moesten
gaan besturen, of zoals in dit geval, de zorg in het vaderlijk huis moesten overnemen,
dan was de mogelijkheid voor deze ontspanning voorbij. Op zijn bekende geestige,
niet al te gevoelige en virtuoze manier reageert Huygens. Met dezelfde rijmwoorden
maakt hij een sonnet: kom nou, dat kun je niet zomaar doen. Dat accepteren wij
muzen niet. Trouwens, wat die Constantijn betreft, daar hebben we nog nooit van
gehoord. Dit is taal die Anna Roemers verstaat. Kiest Huygens expres die toon van
zelfspot omdat hij weet daarmee bij haar een gevoelige snaar te treffen? Zo bescheiden
is hij uit zichzelf niet, integendeel, en het is waarschijnlijk ook niet voor niets dat dit
gedicht in de Otia van 1625 geen plaats kreeg. Dat kan niet aan de kwaliteit liggen
- het is als gezegd een virtuoos gedicht - maar wel aan de zelfpresentatie. Zo wenst
de jonge en ambitieuze Huygens zich toch niet als dichter te aan de buitenwereld te
laten zien.
Een laatste voorbeeld van Anna Roemers' gedistantieerde kijk op het officiële,
geleerde dichterschap is een gedicht voor Jacob Cats, die haar mogelijk om een
bijdrage voor de Zeeusche nachtegael had gevraagd. In die bundel van 1623 is het
in elk geval voor het eerst gedrukt (Zeeusche nachtegael p. 54-55).
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Aen den geleerden Heer Jacob Cats
Doe gistren Phoebus hadt sijn aff-ghemende paerden
Ghelaten uyt den toom, en dat hy van der aerden
Ginck bergen in de zee sijn blinckent gouden hooft,
Doe dacht ick om het geen dat ick u had belooft.
Ick creech Pen, Inck, Pampier, en setten my tot schrijven,
Ten eersten wouw het boeck niet open leggen blijven.
De pen most zijn versneen, en 't pennemes was plomp.
In plaets van pen sneet in mijn hant een diepe slomp.
't Pampier sloeg claddich deur: in d'inc was gom noch luyster.
'k En had geen snuyter, en mijn kaers die brande duyster.
De suster van de doot die sleepte myn nae bedt.
Dus, ô geleerde Vrient, soo werde ick belet,
Tot mijnen besten, want misnoegen quam ghevlogen,
En bracht my in den droom de veersen voor mijn ooghen,
Heel creupel, manck, en lam. De schamper bleeke Nijt
Riep spots-gewijs: Ghy meent dat gy Homerus zijt.
De swarte laster creet, 't sal yder haest vervelen.
Doe quam Besinning nae: Die sey, Houtse bedect,
Soo wert ghy niet benijt, gelastert, noch begect.

In dit gedicht aan haar bewonderde vriend Cats legt Anna opnieuw veel
bescheidenheid aan de dag: het lukt haar niet tot dichten te komen - gelukkig maar,
want het resultaat zou toch van geen enkele waarde zijn geweest. Met haar
slaperigheid en gebrek aan inspiratie is ze inderdaad het toonbeeld van de
spreekwoordelijk duttende Homerus. Ook dit gedicht ondergraaft weer de eigen
these: de mythologische perifrase aan het begin laat zien dat de schrijfster volop mee
kan doen met het klassiek-geleerde discours als dat zo uitkomt. En de even geestige
als vaardige verzen waarin de tegenslagen verteld worden, zijn allesbehalve ‘creupel,
manck en lam’.
Anna Roemersdr. Visscher heeft het als dichteres in een mannenwereld niet
gemakkelijk gehad. Ze had te maken met een principieel-belangrijke achterstand op
het gebied van scholing en ze moest zich invechten in een mannenwereld die een
heel elegant wapen had om haar zowel te prijzen als haar toch ook buiten de deur te
houden. Dat wapen is de overdreven lof die daardoor beledigend wordt. Zulke
uitbundige loftuitingen impliceren immers dat de gever ervan oordeelt vanuit een
positie van superioriteit: ongelofelijk dat een vrouw dat kan. Neerbuigender kan het
niet. Naar preciese kwaliteiten wordt ook helemaal niet gekeken. In geen van de
lofdichten wordt aangeduid waarom het dichtwerk van Anna Roemers zo lofwaardig
is. Het gaat puur om het verschijnsel: het is vrouw en het dicht.

De zelfconstructie als dichteres
Anna heeft verschillende methoden gehanteerd om haar eigen positie af te bakenen.
In de eerste plaats heeft ze zich wel degelijk als dichteres gepresenteerd. Ze was er
zich van bewust dat ze daarmee een uitzonderingspositie innam en ze was er gespitst
op andere vrouwen-dichters te erkennen: De Montenay, Van Schurman, Johanna
Coomans. Des te intrigerender is trouwens de vraag waarom er tussen Anna en Tes-
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seischade geen kunstenaarscontacten lijken te zijn geweest - waren de zusters rivalen?
Als Anna haar positie moest bepalen tegenover mannen deed ze dat dubbel:
enerzijds stelde ze zich op als de ‘maagd’ die bescheiden toegang vraagt tot de
dichtersbent en dan ook de vereiste papieren toont: een goede verstechniek en de
nodige geleerdheid. En tegelijk vertoont ze ook typisch verdedigingsgedrag door
zelf-ironie. Al voordat anderen, eventueel, met kritiek zouden kunnen komen, zegt
ze zelf alvast maar dat het allemaal niet zoveel voorstelt. Dat is een mogelijke
verklaring voor haar soms kolderieke zelfrepresentatie. Een andere uitleg verdient
mijns inziens echter minstens zoveel overweging. Haar zelf-ironie is dan kritiek op
het vigerende standpunt over het ‘dichterschap’. Ze relativeert het uitzinnige belang
dat eraan wordt gehecht, de manier waarop de poetae docti met elkaar hun gevestigde
belangen verdedigen. Ze wapent zich zo ook tegen de beledigende lof van de
mannelijk collega's - ‘je lijkt wel een man’, waarmee uiteraard wordt geaccentueerd
dat afgezien van deze ene uitzondering vrouwen niet tot dichten in staat zijn.
Zelf-ironie is een gevaarlijk wapen: voor je het weet krijg je gelijk van de
buitenwereld. Ik beken dat wat mijzelf betreft. Een eerder artikel over haar ben ik
geëindigd met de zin: ‘Anna heeft zichzelf gekend, geweten dat ze niet tot de artistiek
groten behoorde’ en daarmee verklaarde ik toen waarom ze niet tot publiceren is
overgegaan (Schenkeveld 1981, p. 13). Ik zou dat nu toch wat anders formuleren.
Wanneer met de artistiek groten Petrarca of Shakespeare of Vondel bedoeld worden,
dan is het niet moeilijk toe te geven dat Anna Visscher niet in dat rijtje thuishoort.
Maar waarom zou ze eigenlijk niet kunnen wedijveren met tijdgenoten als Daniel
Heinsius of Simon van Beaumont of Jacob Cats? Die vonden allemaal vrienden die
hun werk voor hen publiceerden, of althans hen tot openbaarmaking aanspoorden.
In deze tijd begon het bundelen van Nederlandstalige lyriek immers pas langzaam
op gang te komen en er was nog een zeker excuus voor nodig. Anna Roemersdr
Visscher werd wel bejubeld maar niemand heeft haar blijkbaar tot het uitgeven van
haar gedichten aangespoord. Zonder een dergelijke, toen gebruikelijke steun, heeft
ze de stap blijkbaar niet durven zetten, tot schade van de Nederlandse literatuur. Als
ze het bijvoorbeeld in 1623, vlak voor haar trouwen, wel had gedaan als een soort
afsluiting van een periode, dan was de letterkunde een interessante en veelzijdige
bundel rijker geweest die voor veel vrouwen een stimulans had kunnen betekenen
en die onder andere een correctie had kunnen geven op het gewichtig-geleerde
dichterschap zoals dat toen veelszins beoefend werd.

Eenzijdige beeldvorming door beperkte lectuur
Van dit alles is in het geheel niets in de literatuurgeschiedenissen terecht gekomen.
Die hadden het, zoals we zagen, over heel andere dingen: moralisme en Cats. Om
dat te verklaren, is het nodig verder terug te gaan dan tot Jonckbloet en te bekijken
hoe men in het verleden, voordat Beets in 1881 met zijn uigave van de verzamelde
gedichten kwam, Anna Roemers kon leren kennen. Het antwoord kan kort zijn: dat
was niet goed mogelijk. In de zeventiende eeuw is zoals hierboven is uiteengezet,
veel van haar werk ongedrukt gebleven, en voorzover het gepubliceerd werd, was
dat in boeken van anderen, in de latere drukken van Roemer Visschers Sinnepoppen,

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 2

in Heinsius' Nederduytsche poemata, in de Zeeusche nachtegael - waar de relatie
met Cats een belangrijke rol speelde - en in het voorwerk van bundels van Cats zelf.
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Begrijpelijkerwijs is in de collectieve herinnering het meest blijven hangen haar
relatie met de grote en meestgelezen volksdichter, en daarmee was een eerste situering
van Anna Roemers tot stand gebracht: een moraliste in de trant van Cats. In de tweede
plaats las men haar bijdragen aan het werk van haar vader, en wel, al weer begrijpelijk,
het enige gedicht van enige omvang daaruit - voor de rest ging het om korte
epigrammen. De eerste geschiedschrijver van onze letterkunde, Jeronimo de Vries,
zet de toon (De Vries I, 61-62). Hij citeert uit de Sinnepoppen ‘dit zoetvloeiend
Gedichtje’:
Een vrouw die niet als singt en tuijt,
Die gaern danst, en die de luijt
Schier nimmer uijt haer handen leijdt,
Fij, fij, dat is lichtveerdigheijdt.
Maer is het niet een hemel schier
Te sien hoe dat een geestig dier
Met sangh of spel haer man verquickt,
Als 't nodigh huijswerck is beschickt?
Misbruyck verkeert het soetste soet
In walchelijck en bitter roet,
Ja heijlsaam nutte medicijn,
T'ontijdt gebruijckt, keert in fenijn.

Met dit citaat maakte hij school. In zijn befaamde vrouwenbloemlezing Parelen uit
de lettervruchten van Nederlandsche dichteressen biedt Van der Aa slechts één
gedicht van Anna aan, en wel als openingsschot: ‘Een vrouw die niet als singt en
tuijt’ (Van der Aa, p. 1). In datzelfde jaar verschijnt ook Nederlands dichters [...]
door D. Ouwersloot, met jazeker, ‘Een vrouw die...’, hoewel, ere wie ere toekomt,
Ouwersloot een royale en interessante keuze uit Roemers werk geeft, zij het dat hij
daaruit voor zijn inleiding over haar niet heeft geput. Johannes van Vloten is in zijn
Bloemlezing uit de Nederlandsche dichters der zeventiende eeuw iets minder royaal.
Naast de zingende en tuitende vrouw drukt hij ook een gedicht voor Cats en een voor
Hugo de Groot aan - de dichteres als ‘tijdgenote van’. (Van Vloten p. 123-126). Zelfs
Komrij heeft ook voor dit gedichtje, met als bron de Zinne-poppen ed. 1669, nog een
plaats ingeruimd, zij het naast andere en meer representatieve gedichten (Komrij p.
138).
In het algemeen verdient het belang van bloemlezingen voor de beeldvorming
meer belangstelling, zeker als het de oudere letterkunde betreft. Dit geciteerde
gedichtje is in elk geval lange tijd bepalend geweest voor de visie op de dichteres
Anna Roemers. Gretig is men in de negentiende eeuw afgesprongen op een tekst die
zo normbevestigend is als het maar zijn kan: een loszinnige vrouw wordt bestraffend
toegesproken, ideaal is de vrouw die na gedane arbeid voor haar man ter uitspanning
iets ten gehore brengt. En ja, stijl en inhoud passen precies bij de huiselijke idealen
zoals Jacob Cats die het Nederlandse volk heeft voorgehouden. Daarmee is het beeld
voltooid: Anna Roemers, moraliste in de trant van Cats. Zo kon en moest ze de
literatuurgeschiedenis in. Nu is dat zeker een kant van Anna, dat hoeft niet ontkend
te worden. Maar het is toch maar de helft van de waarheid, en niet het
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meest interessante deel ervan. Niet de conformiste Anna Roemers Visscher maar
juist de vrouw die op een geestige manier vraagtekens zette bij de (mannelijke)
normen en pretenties van de poëzie bracht iets vernieuwends in onze literatuur. Des
te betreurenswaardiger dat juist dat aspect totaal uit het zicht verdwenen is.
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Ver van de literatuur
Het schrijverschap van Ina Boudier-Bakker
Erica van Boven
Ina Boudier-Bakker en de canon
Aan het slot van zijn dikke boek over Ina Boudier-Bakker, De vertelster weerspiegeld
(1931), gaf dr. P.H. Ritter jr. de verzekering ‘dat het thans reeds vaststaat, dat zij een
blijvende plaats zal innemen in de Nederlandsche literatuur’. Aan hem heeft het niet
gelegen dat dat niet is gebeurd. Als er iemand zijn best heeft gedaan Ina
Boudier-Bakker te verdedigen en onder de aandacht te brengen, was hij het wel.
Maar zelfs Ritter heeft niet kunnen verhinderen dat haar naam sinds Knuvelder, de
laatste geschiedschrijver die haar een aparte bespreking gaf, naar de zijlijn van de
literatuurgeschiedenis is verschoven.
Toch was zij een van de populairste auteurs van deze eeuw. Lange tijd was haar
naam legendarisch. Niet alleen de grote successen Armoede (1909), Het spiegeltje
(1917) en de ongeëvenaarde bestseller De klop op de deur (1930; dertien drukken
binnen drie jaar; totaal 23 drukken), maar ook de overige veertien romans en vijftien
verhalenbundels die zij in de loop van ruim zestig jaar schreef, waren geliefd bij de
lezers en hebben lang standgehouden. Het meeste werk is vaak herdrukt, De klop op
de deur zelfs tot 1980. Nog in 1969 stond deze roman nummer vier op de
bestsellerslijst, waarschijnlijk in verband met de televisieserie die in 1970 werd
uitgezonden. Van Armoede kwam in 1983 nog een bewerking op de televisie. Haar
generatiegenoten werden toen al vrijwel niet meer gelezen. De lezers bleven Ina
Boudier-Bakker dus langer trouw dan de literatuurbeschouwers. In haar tijd
waardeerden overigens niet alleen de gewone lezers, maar aanvankelijk ook
vooraanstaande collega-schrijvers en critici haar werk, althans gedeelten daarvan.
Vooral van De straat waren veel letterkundigen, onder wie Nijhoff, onder de indruk.
Over Het spiegeltje schreef Emants haar in 1919 een bewonderende briefen ook van
Couperus, Boutens en Greshoff is bekend dat zij tot de bewonderaars behoorden.
Aan wetenschappelijke belangstelling heeft het echter altijd ontbroken. De vele
min of meer uitgebreide besprekingen van haar werk door contemporaine critici zijn
niet opgevolgd door diepergaande beschouwingen. We hebben eigenlijk alleen enkele
biografieën. Er zijn de twee boeken van haar vurige bewonderaar Ritter die nog
tijdens haar leven verschenen: Het huis eener kunstenares uit 1925, en het hierboven
genoemde De vertelster weerspiegeld uit 1931. In dit laatste werk vult Ritter een
gemis aan biografische gegevens aan met een uitvoerige beschouwing van het werk,
die echter te hoogdravend is om als serieuze karakterisering en plaatsbepaling van
dit oeuvre te kunnen dienen. En we hebben de biografie die in 1969, drie jaar na haar
dood, verscheen: Tien huizen, duizen levens van de hand van haar jongere vriend
Hans Edinga, die vanwege zijn nauwe band met de schrijfster veel kennis van zaken
had en over een vloed aan gegevens kon beschikken, maar, zoals inmiddels bekend
is, uit piëteit belangrijke levensfeiten wegliet (Gé Vaartjes 1991). Hij doet bovendien
geen enkele poging tot interpretatie van dit schrijversleven. De lezer krijgt slechts
de oppervlakkige feiten voorgeschoteld en komt er niet achter wat Ina
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Boudier-Bakker nu eigenlijk dreef - ook omdat Edinga, net als Ritter deed, zich
verregaand aanpast aan de toon, de denktrant en het zelfbeeld van de schrijfster. Zijn
biografie herinnert daarom in menig opzicht aan haar romans, zoals een criticus
opmerkte.
Deze magere oogst is natuurlijk niet bevorderlijk geweest voor die ‘blijvende
plaats in de Nederlandse literatuur’ waarvan Ritter in 1931 zo overtuigd was. Maar
al toen hij die woorden opschreef, was de wens waarschijnlijk de vader van de
gedachte. Aan de reputatie die Ina Boudier-Bakker vanaf het begin van de eeuw had
opgebouwd, werd al enkele jaren geknaagd. Haar werk voldeed volop aan de
karakteristieken van het damesproza dat sinds de jaren twintig onder vuur lag. En
omdat zij bovendien almaar produktief en succesvol bleef, kon zij samen met Top
Naeff het boegbeeld van het damesgilde worden, al waren deze twee schrijfsters daar
tevens de ‘koninginnen’ van. Voor afzonderlijke romans bleef er wel lof: vooral voor
De straat, haar essentieelste werk volgens Ter Braak en het enige, naast Eva van
Carry van Bruggen, met ‘qualiteiten, die buiten de damesroman liggen’ (Ter Braak
1934, 207). Maar overigens raakte de naam van Ina Boudier-Bakker zozeer versmolten
met de damesroman dat er weinig hoop was voor haar positie in de letterkunde.
1935 was het jaar waarin haar literaire reputatie definitief werd geknakt. Eerst
verscheen Vrouwenspiegel waarin Annie Romein-Verschoor weinig van haar heel
liet. De eens zo gevierde schrijfster wordt hier neergezet als een conservatieve
‘mevrouw’ in de literatuur, onherroepelijk gebonden aan het beperkte gezichtspunt
van haar eigen burgerklasse. Eén talent slechts wordt haar gelaten: dat van ‘geboren’
(en ‘primitief’) vertelster. Maar alle overige talenten, zelfs psychologisch inzicht en
haar handelsmerk: inzicht in moederschap en kinderziel, worden haar door Annie
Romein ontzegd. Met haar kritische aanpak van vrouwelijke auteurs verzekerde
Annie Romein zich van de instemming van Ter Braak, die haar visie van harte prees
en er nog een schepje bovenop deed (Ter Braak 1935). Een maand later brak er een
flinke rel los na verschijning van de historische roman Vrouw Jacob. Ter Braak
beschuldigde Ina Boudier-Bakker van plagiaat en kwam, toen de schrijfster op hoge
toon ontkende, met harde bewijzen. Deze affaire berokkende haar naam veel schade
en werkte lang door, in de kritiek en ook bij de schrijfster zelf. Eigenlijk was het
toen gebeurd met haar literaire naam en positie. De dan ruim zestigjarige schrijfster
reageert in een brief bitter: ‘Hun ideaal is: reputaties vernietigen. Het is Ter Braaks
eigen woord: “Het is ons gelukt enige reputaties te vernietigen.” Heerlijke wereld.’
(Edinga 1969, 218). Zoals gezegd trokken de lezers zich daar weinig van aan; zij
bleven haar werk nog tientallen jaren gretig lezen.

Vrouwelijke auteurs
Deze aanslag op haar naam heeft Ina Boudier-Bakker diep gekwetst. Zij kwam zelfs
tot een voor haar ongebruikelijke daad, die ze dan ook niet erg handig uitvoerde:
zich in een openbare brief aan Ter Braak te verdedigen. Dat is opvallend, omdat zij
overigens weinig deed om zich als auteur een positie te verwerven of die te behouden
toen die op het spel stond.
Het poëtica- en institutie-onderzoek van de laatste jaren heeft de aandacht gevestigd
op de invloed die auteurs zelf uitoefenen op beeldvormings- en canonisatie-processen.
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aan literaire groeperingen, debatten, instituties. Het gaat, kortom, om strategisch
opereren in het literaire veld, hetgeen de positie daarin versterkt en de beeldvormig
gunstig beïnvloedt, eerst bij de kritiek, en later bij de literatuurgeschiedschrijvers
die zich op de kritiek oriënteren. Voor genderstudies is dit een belangrijke invalshoek
die meer inzicht kan geven in de problematische verhouding tussen vrouwelijke
auteurs en de literatuurgeschiedenis en de canon. In die verhouding hebben niet alleen
bepaalde, soms moeilijk grijpbare uitsluitingsmechanismen in kritiek en
literatuurbeschouwing een aandeel, maar ook de opstelling en gedragswijze van de
schrijfsters zelf (Van Boven 1996). Want het is opvallend dat die veel minder meedoen
aan de sociale processen, strategieën en belangenstrijd in het literaire veld. Bij
jongerengeneraties of andere literaire groeperingen, tijdschriftredacties, bij debatten
of polemieken zijn ze zelden betrokken, ze schrijven nauwelijks kritieken of
beschouwingen en formuleren in veel mindere mate hun literatuuropvattingen buiten
hun werk om. Dat alles heeft zijn weerslag op hun positie en op de beeldvorming.
De redenen van deze verschillen zijn niet helemaal duidelijk. Misschien speelt
mee dat vrouwelijke auteurs in het algemeen laat debuteren en daardoor de aansluiting
missen bij de groeperingen van dat moment. Maar er lijkt bij hen ook een zekere
desinteresse te bestaan voor wat zich afspeelt in ‘de letterkunde’, voor de bewegingen,
groeperingen, programma's en discussies in het zogeheten dominante literaire circuit.
Om dit laatste punt gaat het mij hier. Waarom houden vrouwelijke auteurs zich
afzijdig van het literaire strijdtoneel? Zijn ze inderdaad minder geïnteresseerd in wat
daar gebeurt? Waar komt die desinteresse uit voort? En waarop richt hun interesse
zich dan wel; wat is de inzet van hun schrijverschap, wat zijn hun drijfveren? Ik zal
deze vragen trachten te beantwoorden voor één schrijfster: Ina Boudier-Bakker, die
mij een bijzonder geschikte casus lijkt. Niet alleen vormt zij een treffend voorbeeld
van de afzijdige houding waar het hier om gaat, maar zij is bovendien in veel
opzichten een typisch ‘vrouwelijke’ auteur, zowel in de beeldvorming als in haar
eigen ogen, zoals ik hieronder zal laten zien. Zij vertegenwoordigt een bepaalde vorm
van ‘vrouwelijk schrijverschap’ zodat haar geval misschien ook meer algemene
patronen aan het licht kan brengen en zo een bijdrage kan leveren aan de verheldering
van de complexe relatie gender-literatuurgeschiedenis. Daarnaast is het ook mijn
bedoeling om door bestudering van deze schrijfster, die in bepaalde opzichten meer
haar tijd representeert dan menig gecanoniseerde tijdgenoot, bij te dragen tot een
meer geschakeerd beeld van de begin-twintigste-eeuwse-letterkunde.

Begin loopbaan
Het onderzoek naar Ina Boudier-Bakkers literair-sociaal gedrag, haar opvattingen
en haar werk dat ik hier (voor zover in dit kort bestek mogelijk) onderneem, dient
dus om bovenstaande vragen te beantwoorden, en niet om nog eens te onderzoeken
waarom zij uit de canon is weggevallen. Dat lot deelt zij overigens met praktisch al
haar generatiegenoten. Herman Robbers, Johan de Meester, Top Naeff, Gerard van
Eckeren, het echtpaar Scharten-Antink, Gerard van Hulzen, Annie Salomons, Jo van
Ammers-Küller en vele, vele andere, meest (maar zeker niet uitsluitend) vrouwelijke
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geschiedenis ingeklemd tussen de generatie van Tachtig in wiens schaduw ze
debuteerden, en de jongerengroepen van het interbellum die hen als verouderd aan
de kant schoven. Zij timmerden weinig aan de weg. Van het verzet tegen voorgangers
dat de bron is van literaire vernieuwingen, was bij hen geen sprake. Integendeel, zij
keken vol ontzag op naar de grote mannen van Tachtig, die deels het literaire toneel
nog domineerden. Naar hun eigen mening brachten ze wel nieuwe accenten in hun
werk aan (vooral ‘innerlijkheid’ en ‘menselijkheid’), maar die presenteerden ze niet
als spectaculaire verandering.
In dat gematigde klimaat begon Ina Boudier-Bakkers carrière. Zij debuteerde vrij
jong: ze was vierentwintig toen in 1899 haar eerste verhalen verschenen, ‘Najaar’
in Nederland en ‘Avond’ in Van eigen bodem, een bijblad van Elsevier's Geïllustreerd
Maandschrift, onder het deftige pseudoniem Aleide Fredericks. Dit verhaal had zij
eerder opgestuurd naar het Tweemaandelijksch Tijdschrift1, maar Van Deyssel had
het geweigerd. In zijn reactie noemde hij de schets ‘niet goed genoeg, in den zin van
te zwak, te onbeduidend’. Hij prees echter haar manier van werken als ‘de juiste’ en
voegde daar aan toe: ‘Indien U eene beginnelinge is, veroorloof ik mij U geluk te
wenschen, dat U aldus begint. Naauwkeurig op déze wijze moet U voortgaan als U
dat van plan is. Zulke kleine stukjes moet U maken en die moeten dan, zonder dat
U uw wijze van zien en beschrijven verandert, van zelve krachtiger worden. Ik
betwijfel niet of U zult dan ten slotte iets geheel goeds maken’ (Boudier-Bakker
1967, p. 6/7). Ook een volgende novelle werd door Van Deyssel geweigerd.
Desondanks betekenden de woorden van de toen nog prominente criticus een
belangrijke aanmoediging. In het jaar 1902, wanneer bij uitgeverij Van Kampen de
bundel Machten verschijnt en (na twee jaar wachten) haar toneelstuk Verleden wordt
opgevoerd door De Nederlandsche Tooneelvereeniging in de Hollandsche Schouwburg
te Amsterdam, begint haar naam bekendheid te krijgen. Machten werd vrij goed
ontvangen en Verleden was zonder meer een succes bij de kritiek: J.H. Rössing en
W.G. van Nouhuys wijdden er grote en lovende stukken aan. Met de criticus en
(toneel)schrijver Van Nouhuys, een gezaghebbende figuur in de literaire wereld,
bestond al contact. Hij had haar verzocht mee te werken aan het tijdschrift dat hij
wilde oprichten met Cyriel Buysse en Louis Couperus: Groot Nederland. Haar
medewerking beperkte zich ertoe dat zij jarenlang haar werk daarin plaatste. De
eerste roman, Het beloofde land (1903) werd wat al te romantisch gevonden en de
tweede, Wat komen zal (1904), juist weer te oppervlakkig-realistisch. Een doorbraak
kwam in 1905 met de bundel Kinderen die haar beroemd maakte. De carrière verliep
deze jaren in een opgaande lijn. Met Armoede (1909) vestigde zij haar naam als ‘de
meeste gevierde romancière van haar land’ (André de Ridder 1915), een naam die
verder verbonden was met verhalen over kinderen en met omvangrijke familieromans
in de traditie van het gematigd realisme na Tachtig, en ook met die van vriend en
tijdgenoot Robbers, wiens vergelijkbare familieroman De gelukkige familie in
hetzelfde jaar 1909 verscheen.
Inmiddels was zij opgenomen in het literaire leven. Zij werd bij de oprichting in
1905 bestuurslid van de Vereniging van Letterkundigen, en bekleedde die functie
bijna tien jaar lang. Van Deyssel was mede-oprichter en eerste voorzitter van deze
vereniging, die bedoeld was om de materiële belangen van schrijvers te behartigen
en die ook het letterkundig gezelligheidsleven bevorderde. Er ontstonden in deze
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Top Naeff, Annie Salomons, de dichter Frans Bastiaanse en de toneelschrijver Frans
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Mijnssen. Met Robbers en Mijnssen bleef zij hun leven lang bevriend; zij wisselden
honderden brieven. Verder onderhield zij een goede verstandhouding met Van
Deyssel, Boutens en veel andere letterkundigen van wie brieven aan en van haar
bewaard zijn.2
Ina Boudier-Bakkers loopbaan verliep dus voorspoedig. Zij werd eigenlijk vanaf
haar debuut opgemerkt en opgenomen in de ‘netwerken’ die voor een realistisch
schrijfster voorhanden waren. Zij werd betrokken bij initiatieven als de oprichting
van Groot Nederlanden de VVL. De belangrijkste literaire figuren van haar tijd
interesseerden zich voor haar werk en onderhielden contact met haar. Maar hoewel
ze dus alle mogelijkheden kreeg, ging zij geen actieve rol spelen in de letterkundige
wereld. In tegenstelling tot mensen als Robbers of de wat jongere Ritter, die van
ganser harte deelnamen aan het literaire leven, leek zij zo'n rol helemaal niet te
ambiëren. Zij bleef overal op de achtergrond. Zij schreef geen kritieken of
beschouwingen en mengde zich niet in debatten. Zij voelde kennelijk geen behoefte
om haar literaire denkbeelden uit te spreken of op schrift te stellen. In De jongere
generatie door E. d'Oliveira, een bundel interviews uit 1913 met ‘vertegenwoordigers
van de nieuwere richting in onze literatuur’, is zij niet opgenomen. Toch had zij toen
al vijf novellenbundels, vier romans en twee toneelstukken op haar naam staan. De
iets oudere Robbers en De Meester, maar ook haar leeftijdgenoten Querido en
Scharten staan er wel in. Dat zal te maken hebben met het feit dat deze naast hun
romans ook veel beschouwende stukken schreven, dus prominenter aanwezig waren
en duidelijk ergens voor stonden. Opname in d'Oliveira's bundel versterkte hun positie
als gezichtsbepalende figuren van deze periode, wat hen overigens ook niet voor de
vergetelheid heeft behoed. Dat Ina Boudier-Bakker ook in Sprekende schrijvers uit
1935, een interviewbundel van G.H. 's-Gravesande, ontbreekt, is minder
verwonderlijk, want deze wilde iets tonen van de toenmalige lijnen en bewegingen
waarvan zij geen deel uitmaakte: De Beweging, De Stem, Forum.

Beeld en zelfbeeld
Ina Boudier-Bakker koos dus voor een teruggetrokken houding en formuleerde geen
literaire opvattingen. Ze leek die er ook niet op na te houden, sterker nog, ze leek er
een eer in te stellen dat ze die niet bezat. Dat is de indruk die interviews met haar
wekken. Daaruit komt het beeld naar voren van een schrijfster die weliswaar de
uiterste zorg zegt te besteden aan de compositie van haar romans en de ontleding
van de karakters, maar zich daarbij niet laat leiden door welomschreven literaire
opvattingen, en die op vragen daarnaar wat weigerachtig reageert. Zij overweegt niet
zoveel, ze gaat meer onbewust te werk. Dat woord wordt steeds weer met haar in
verband gebracht, ook in de literaire kritiek. De interviews tonen dat ze meer hecht
aan psychologische waarneming en intuïtief aanvoelen van wat de personages
beweegt, dan aan letterkundige beginselen, en dat zij meer geïnteresseerd is in ‘het
leven’ dan in ‘de literatuur’. ‘Wat ik vooral in mijn werk wensch te geven is:
psychologie; dat is mijn eenig doel’ zegt ze in 1915 tegen André de Ridder, en:
‘Woordkunst nu ligt heelemaal niet in mijn bereik...en als ik mooie zinnen ging
maken of groote beschrijvingen, dan zou ik mezelf niet meer zijn, zou ik onwaar
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worden...en voor wie? en voor wat zou ik mezelf geweld aandoen?...In die richting
zal ik nooit iets leeren en nooit iets veranderen...Ik wil niets dan levende menschen
geven’ (De Ridder 1915, p. 51).
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Niet alleen van woordkunst, maar van ‘de literatuur’ in het algemeen lijkt ze weinig
te moeten hebben. ‘Iedere gedachte aan “literatuur” is haar vreemd’, meldt een
interviewer; en: ‘zij, die voor niets zoozeer terugschrikt als voor “literatuur”’ (Van
Oven 1919). Het lijkt nogal paradoxaal, een schrijfster die zich van de literatuur
afkeert. Toch vinden de tijdgenoten daar niets vreemds aan. Ze wordt op dit pad zelfs
aangemoedigd door Robbers die opmerkt: ‘Ware (...) de gedachte aan litteratuur nog
verder van haar af- dan zou er niets op haar werk zijn aan te merken.’ (Robbers 1915,
p. 68) Critici vinden Ina Boudier-Bakkers houding heel gewoon omdat die past bij
hun beeld van een vrouwelijk auteur. Ze achten het niet meer dan natuurlijk dat een
vrouw vanuit het onbewuste werkt, weinig overweegt, eenvoudig haar romans schrijft
en zich met de letterkunde als zodanig niet inlaat. Voor die houding tonen ze begrip
en zelfs waardering. Zo schrijft Ro van Oven in het eerdergenoemde interview: ‘ze
mist volkomen dat, wat ik bijna geneigd zou zijn het technische, het
wetenschappelijke, het mannelijke element der letterkunde te noemen.’ (Van Oven
1919) Ook André de Ridder stelt het op prijs dat hij bij Ina Boudier-Bakker een
‘glimlachenden eenvoud en fijne vrouwelijkheid’ ontmoet in plaats van de ‘vaste
principen’, ‘verstandelijke inzichten’ en ‘welsprekendheid’ van de mannelijke
collega's.
Ina Boudier-Bakker draagt het hare bij aan het beeld van een door en door
vrouwelijke auteur. Ze zoekt geen enkele aansluiting bij de literaire traditie en
presenteert zich bij herhaling als iemand die geheel op zichzelf staat en geen invloeden
ondergaat: ‘Wel kan ik zekere literaire uitingen bewonderen maar ik neem er niets
van in me op: dat is zoo gegaan met het naturalisme als met de Nieuwe
Gids-beweging...’ (De Ridder 1915, p. 52). Hierin wijkt ze sterk af van de
generatiegenoten die twee jaar eerder door E. d'Oliveira waren geïnterviewd en die
zich juist voortdurend rekenschap geven, het gevoel hebben deel uit te maken van
de literaire bewegingen van hun tijd en zichzelf in een letterkundige ‘stamboom’
(zoals Scharten zegt) plaatsen.
Maar Ina Boudier-Bakker staat alleen, buiten de stambomen en buiten de tijd.
Tekenend is Querido's beschrijving: ‘een heelteedere, eenzame en broze droomster,
die haar gedachte-webbe spint in een soort herfstig licht van tinten en couleuren.’
(Is. Querido 1920). En dit schrijverschap heeft meer trekken die men in die tijd
typerend achtte voor vrouwelijke auteurs. Bijvoorbeeld dat het als een natuurkracht
direct van binnenuit komt en dus ook niet een echte ontwikkeling kent: ‘Men kan
eigenlijk van ontwikkelende stijging in deze schrijfsters-figuur niet goed reppen,
omdat zij bij haar eerste verschijnen al dadelijk in zich had, wat ze later zoo prachtig
ons geschonken heeft’, zegt Querido (1920). En Ritter vraagt: ‘Wat wil men
“ontwikkeling” bij deze schrijfster?’ (Ritter 1931, p. 199). Ritters boek, dat naar zijn
zeggen voor een groot deel op brieven, gesprekken en overleg met Ina Boudier-Bakker
berust, bevestigt het beeld van een schrijfster die haar eigen weg gaat, die haar
gedachtenleven niet laat verbreken door literaire invloeden van buitenaf, die haar
inspiratie niet uit de kunst, maar uit het leven haalt; een natuurmens die wordt
voortbewogen op de stroom van haar instincten, die ‘oneindig geraffineerder [zijn]
dan haar (wellicht vrij kinderlijke) geest’ (t.a.p.p. 182), en bij wie alle kunst uit liefde
ontstaat. Dit prototype van vrouwelijk schrijverschap wordt ruimschoots voorzien
van alle eigenschappen die in haar tijd als vrouwelijk golden: rein, teder, fijn, gevoelig,
innig, zacht, dromerig, onbewust, subjectief, intuïtief, instinctief, nietverstandelijk;
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het hele scala is in de kritieken en portretten te vinden, inclusief de bijbehorende
metaforen uit het plantenrijk.
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Het past ook in dit geheel dat zij voortdurend wordt afgebeeld ver van de
buitenwereld, in de beslotenheid van haar stille huis, het domein van de vrouw. ‘Es
bildet ein Talent sich in der Stille’, schrijft een interviewer die haar heeft bezocht in
het geïsoleerde ‘oude stedeke’ Vianen (Van Ruyven 1921). Er is wel geen auteur
van wie zo vaak de huizen en de kamers ter sprake worden gebracht als Ina
Boudier-Bakker. Ritter wijdde er een heel boek aan: Het huis eener kunstenares, en
biograaf Edinga ordent in zijn Tien huizen, duizend levens haar leven naar de
verschillende woonplaatsen en besteedt veel aandacht aan de diverse huizen, met
hun ligging, indeling en inrichting. En zo presenteert zij zichzelf aan de interviewer:
‘Ze waardeert boven alles het wezen van haar huis, van de kamer, waarin ze woont,
waarin ze werkt. Deze behoeft niet vòòr alles stijlvol te zijn, als ze maar warm,
gezellig, echt-vrouwelijk is, van die intuïtieve vrouwelijkheid, welke alles rondom
zich koestert en liefheeft.’ (Van Oven 1919) Ina Boudier-Bakker geldt dus als de
vrouwelijke auteur bij uitstek, die in haar stille huis, ver van het gewoel van de
literaire wereld met zijn tradities, stromingen en bewegingen, de romans schrijft die
in haar opwellen, niet geleid door letterkundige inzichten of ambities, maar juist
onbewust, intuïtief en dromerig, vanuit zacht gevoel en een warm hart. En dat is niet
alleen het beeld dat anderen van haar hebben, het is ook het beeld dat ze van zichzelf
heeft en naar buiten presenteert.
Ina Boudier-Bakkers briefwisseling met haar meest vertrouwde vriend Herman
Robbers, kan hierop een aanvulling geven. Deze criticus/romanschrijver speelde een
actieve rol in het toenmalige letterkundige leven. Hij redigeerde Esevier's
Geillustreerd Maandschrift, zette zich jarenlang in voor de VVL en verleende
vaderlijke steun aan vele jonge schrijvers en nog meer jonge schrijfsters. De
briefwisseling tussen hem en Ina Boudier-Bakker ontstond in 1905 en werd voortgezet
tot zijn dood in 1937.3, Gaandeweg wordt de toon vriendschappelijker. Ze gaan elkaar
aanspreken met ‘broer’ en zus', en op een gegeven moment zelfs met ‘broertje’ en
‘lief zusje’. Maar het zijn wel een oudere broer en een jongere zus. Robbers blijft de
toon houden van de vaderlijke deskundige tegenover de beginneling, hoewel zij hem
geleidelijk in ieder geval in populariteit voorbijstreeft. Hij leest haar regelmatig de
les over de zwakke plekken in haar stijl, kromme zinnen en andere taalfouten, en zij,
ondanks alle successen die ze in de loop van de jaren ondervindt, blijft zich bescheiden
en soms verontschuldigend opstellen. Ze reageren bijvoorbeeld heel verschillend op
elkaars boeken. Robbers geeft zijn oordeel onomwonden, als iemand die het weten
kan: Het spiegeltje is ‘warmglanzend’, ‘heerlijk-innig en menschelijk’ (7-4-1919),
het verhaal De parasiet is ‘misschien een tikje gechargeerd, maar geestig en levendig
verteld’ (30-11-1920) en De straat heet ‘uitstekend’, ‘een meesterlijke greep’
(28-4-1923). Ina Boudier-Bakker had deze laatste tekst naar hem opgestuurd vol
verontschuldigingen bij voorbaat voor ‘rare zinnen, dubbele woorden’ (26-4-1923).
Ze is verbaasd en blij dat Robbers het zo goed vindt: ‘Ik heb ermee geworsteld in
den volsten zin des woord als met een zwaar ding boven mijn macht - en ik kòn het
niet loslaten, ik zàg het zoo prachtig, maar ik kon 't niet krijgen als ik wilde, en per
slot dacht ik dat het niets was.’ (april of mei 1923). Zo nederig van toon zijn ook
haar schaarse oordelen over zijn boeken. Ze besluit anderhalve pagina bespreking
van Een mannenleven (dl II) als volgt: ‘Dit is nu eigenlijk meer een praatje dan een
oordeel over je boek - maar ten eerste verwacht je dat ook niet van mij - en deze
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praat vloeit dan voort uit de gedachte waarmee ik naar dat dikke boek kijk: hoeveel
is er weer gedacht en gevoeld en geworsteld, eer dit stònd.’ (13-3-1924). Een
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typisch voorbeeld van de bescheidenheid waarmee vrouwelijke auteurs zich vaker
op het terrein van de letterkunde begeven.
Ina Boudier-Bakker presenteert zich ook in haar brieven als iemand die niet zoveel
‘bedoelt’ en vooral op haar gevoel drijft. Ze schrijft bijvoorbeeld na een opmerking
van Robbers over Armoede dat dat er ‘zonder bedoeling (...) vanzelf in gekomen’ is.
Een nieuw werk (Het spiegeltje) lijkt zich buiten haar eigen wil en bewustzijn te
vormen: ‘Er is een heel groote nieuwe voor me opgestaan, en ik ben er al heelemaal
in, en heb al de menschen beet.’ (1910 of begin 1911). En zo reageert ze als Robbers
taalfouten en kromme zinnen in Het spiegeltje heeft aangewezen: ‘Oh! Wat aardig
ben je Herman, als je zoo foetert!’ ‘Enfin, ik weet best hoe 't komt: ik heb eigenlijk
geen verstand. Geen verstànds-verstand; alleen maar gevoels-verstand. Als 't 2de me
in den steek laat, kan ik 't met dat eerste stomme ding niet af. Dàt zit puur versuft als
een zak asch in mijn hersens en dat is altijd zoo geweest en zal nooit beter worden.’
(7-2-1918).
De neiging van Ina Boudier-Bakker om zich heersende seksestereotiepen eigen
te maken (hier: dat het gevoel van vrouwen beter werkt dan hun verstand) is opvallend.
Daarbij past ook de plaats die de liefde inneemt. Ze schrijft vanuit liefde voor haar
personages, zoals ze zegt over Armoede: ‘Als schepper heb je natuurlijk voor allemaal
dezelfde liefde en kan je alles verontschuldigen.’ (1910 of begin 1911). En de liefde
is helemaal een centraal gegeven: ‘zònder liefde bestaat er geen verhaal’ (1919 of
1920). Bij dat beeld past niet de agressie die Robbers bespeurt in De moeders. Daarop
reageert ze dan ook haastig: ‘Agressief vind ik slecht - dat mag niet - dat is Carry
van Bruggensch - dat werk ik er wel weer uit.’ (begin 1925). Ook wijst ze er weer
op dat ze haar eigen weg gaat, los van mogelijke invloeden: ‘(...) dat ik niet voor
veel invloed vatbaar ben’ (8-4-1924), en: ‘mij geven redenaties van een ander nooit,
evenmin als ik ooit les in iets kan krijgen zonder dat ik 't dadelijk veel slechter ga
doen.’ (8-11-1924). Wat bovendien duidelijk uit de brieven blijkt is, dat het leven
haar meer interesseert dan de literatuur, of eigenlijk: dat die twee voor haar geen
gescheiden gebieden vormen. Ze kijkt naar boeken zoals ze naar het leven kijkt, ze
ziet alleen het inhoudelijke, menselijke; is het waar, echt, na te voelen. En uit haar
dagelijks leven beschrijft ze tafereeltjes die precies zo in haar boeken zouden kunnen
staan.

Anti-poëtica
Een eigenlijke literatuuropvatting of poëtica is noch in de interviews, noch in de
brieven te vinden. Als we er toch een uit de verspreide uitspraken trachten te
destilleren, dan blijkt het er een te zijn die zich van de literatuur afwendt. Een
antiliteraire literatuuropvatting, een anti-poëtica dus eigenlijk, die toch tot de produktie
van tientallen literaire werken heeft geleid. En deze poëtica bevat nog meer
ontkenningen. Ina Boudier-Bakker koppelt het ontstaan en de aard van haar werk bij
voorkeur aan het onbewuste, niet-bedoelde, ongewilde, niet-verstandelijke, terwijl
ook de liefde, het natuurlijke en het individuele, op-zichzelf-staande, elementen van
haar literatuuropvatting zijn. Die maken alle deel uit van de toen heersende
sekse-ideologie. En daarbij sluit Boudier-Bakkers houding en opstelling als schrijfster
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ook in andere opzichten volledig aan, zoals we hiervoor zagen. Als we de gangbare
terminologie gebruiken, kunnen we vaststellen dat Ina Boudier-Bakker een bijzonder
sterke gender-identiteit bezit. Zij heeft zich verregaand ingeleefd in en aangepast
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aan de rollen en eigenschappen die vrouwen in deze periode werden toegeschreven.
Zij definieert zichzelf niet als schrijver, maar als ‘vrouw’; het schrijver-zijn is
ondergeschikt gemaakt aan en gemodelleerd naar een toen meer acceptabele
gender-identiteit.
Zij doet sterk sterk denken aan de ‘feminine author’ in het Victoriaanse Engeland,
zoals die beschreven is door E. Showalter (1978). Dat type vertoont dezelfde
karakteristieken: het werk voorstellen als iets dat natuurlijkerwijs opwelt, als spontane
uiting van vrouwelijk gevoel; het intellectuele element ervan ontkennen; een nederige
houding aannemen op literair terrein en er een eer in stellen zichzelf als een toonbeeld
van deugdzame vrouwelijkheid en huiselijk geluk te presenteren. Het gaat hier om
auteurs die de bestaande vrouwelijkheidsbeelden hebben geïnternaliseerd. In een
situatie waarin ‘vrouw’ en ‘kunstenaar’ conflicterende rollen zijn, zoeken zij een
oplossing door het ‘vrouw-zijn’ tot doel op zichzelf te verheffen en op een hoger
voetstuk te stellen dan de moeilijk ermee verenigbare kunstenaarsrol. Ook de
twintigste eeuwse Ina Boudier-Bakker beweegt zich op gescheiden terreinen
vrouwelijkheid en literatuur. En zij kiest dezelfde strategie: de vrouwelijkheid tot
het hoogste goed te verklaren en het schrijverschap daaraan ondergeschikt te maken.
Daarom presenteert deze volbloed-romanschrijfster zich als ‘vóór alles vrouw’; als
iemand ‘wier onbewust en doelbewust streven’ is ‘in leven en werken: vrouw te zijn’
(Ritter 1931, p. 40), en daarom vult ze haar schrijverschap vrouwelijk in: ‘de Deernis
[is] haar muze. Schrijven is ‘helpen’. De schrijfster is de Moeder’, alweer volgens
Ritter (p. 77) die helemaal meegaat in dit denken.
In deze rollenscheiding moeten we een verklaring zoeken voor Ina Boudier-Bakkers
anti-literaire literatuuropvatting. We hebben ons dan begeven op wat Gilbert & Gubar
(1979) de psychologie van de literatuurgeschiedenis noemen, de houding en gevoelens
van een schrijver ten opzichte van de voorbeelden en tradities in de literatuur waarin
hij of zij een rol gaat spelen. Voor een vrouwelijke auteur is die rol minder
vanzelfsprekend. Harold Bloom heeft de literatuurgeschiedenis beschreven in termen
van oedipale generatieconflicten: jonge schrijvers gaan, gedreven door een ‘anxiety
of influence’, voortdurend de strijd aan met hun literaire voorgangers. Dit model
gaat voor vrouwelijke auteurs niet op. Zij vertonen volgens Gilbert & Gubar in plaats
daarvan een ‘anxiety of authorship’ die leidt tot vervreemding en isolement. Het is
niet nodig Gilbert & Gubars visies op vrouwelijke auteurs en de literatuurgeschiedenis
volledig te delen om dit een bruikbaar concept te vinden. Ina Boudier-Bakker
vertegenwoordigt er een typische vorm van.

Romans
Maar wanneer we haar romans lezen, ontstaat er toch een iets ander beeld. Zo
onbewust, onbedoeld en spontaan opgeweld zijn die helemaal niet. Integendeel, het
valt juist op dat er zo vaak een bewuste bedoeling achter lijkt te steken. Er zijn
meermalen grondthema's in Ina Boudier-Bakkers werk aangewezen: ‘het onbegrepene
en ongewetene’, ‘dat wat verborgen in een mens leeft’, ‘het verzwegene, het
verborgene’ of ‘de verborgen werking der dingen’. Inderdaad probeert de schrijfster
vaak te laten zien wat er omgaat onder het oppervlak van de romanpersonages. Maar
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wat zich daar afspeelt heeft meestal iets te maken met het moederschap, en daar lijkt
het de schrijfster vooral om te gaan. ‘Er is eigenlijk geen enkel motief in haar heele
oeuvre, dat niet tot een bepaalde schakeering van het Moeder-instinct is te herlei-
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den’ schrijft Ritter (t.a.p. p. 134). Daar heeft hij gelijk in. Maar dat hij dat allemaal
onbewust, instinct en natuur noemt, is niet terecht. Het moederschap zelf is in Ina
Boudier-Bakkers werk zeker een instinctieve kracht, maar de wijze waarop zij het
behandelt is juist uitermate bewust. Zij lijkt eigenlijk voortdurend bezig op dat terrein
stellingen te verdedigen. Dat zij ‘niet schrijft met haar rede, maar met haar instinct’
zoals Ritter zegt (t.a.p. p. 197) en zoals ze zelf suggereert, is na lezing van het werk
niet goed vol te houden.
Al in de eerste bundel met de naturalistische titel Machten doet zij meer dan
afbeelden wat het leven biedt of wat zomaar bij haar opwelt. Meteen in het
openingsverhaal ‘De fabriek’ is de moederfiguur aanwezig als een gestalte van bijna
bovennatuurlijke proporties. De zoon ervaart bij haar aanblik ‘een vreeze, een vreemd
beseffen van iets dat was te ver voor zijn oogen, te groot voor zijn verstandsbegrip,
het besef van hooger weten dat was in haar’ (p. 78). Deze krachten doen hem
zwichten, bezweren een staking en wenden een ramp af. En in het slotverhaal
‘Moeder’ zien we de mooie, jonge moeder haar hele leven opofferen voor haar
mismaakte en norse zoon, ‘niet omdat zij er bij dacht, niet omdat zij het als een plicht
beschouwde; zij deed het, uit ingeboren moederliefde, die opoffert en geeft en niets
vraagt, voor wie dit is natuur.’ (p. 169). Deze beschrijvingen van de 26-jarige,
ongetrouwde Ina Boudier-Bakker zijn niet instinctief of onbewust. Zij toont de kracht
van de natuurlijke moedergevoelens in de vrouw, zij laat de schoonheid van de
moedertaak zien, omdat daar haar overtuiging ligt. Vanuit deze overtuiging, die in
de loop van haar oeuvre steeds vastere, bewustere en normatievere vormen aanneemt,
construeert zij haar romans.
Aanvankelijk houdt vooral het moederschap-als-ingeboren-natuurkracht haar
bezig, zoals bijvoorbeeld ook blijkt uit Wat komen zal (1904), waarin de ongelukkige
alleenstaande moeder Trees Stolk er volledig door wordt beheerst. Voor haar kind
verdraagt zij alle schande en verdriet; wanneer zij ervan moet scheiden krijgt haar
moedergevoel zelfs pathologische trekken. Later groeit de neiging om deze ideeën
als boodschap uit te dragen. Daar is Het spiegeltje (1917), de roman waaruit men
volgens Ritter de persoon en het werk het beste leert kennen, een duidelijk voorbeeld
van. Dat dat gegeven zo maar voor haar is opgestaan, zoals ze schreef aan Herman
Robbers, is in strijd met de vooropgezette ideeën over de enige ware bestemming
van vrouwen die deze roman bevat (Van Boven 1993). Sterk tendentieus is ook de
korte roman De moeders uit 1925. Meteen al wordt het geval uiteengezet: de
onderwijzeres Tea Lamers, ongetrouwd, kinderloos en op de gevaarlijke leeftijd van
dertig jaar, probeert de echte moeders van hun plaats te dringen door hun kinderen
aan zich te binden. Als de moeders hun ‘bezit’ dreigen te verliezen, vechten ze terug.
Het wordt een bittere strijd tussen de ‘beroofde’ en de ‘bezitsters’. Zo verblind en
jaloers wordt een vrouw bij wie de natuurlijke drang tot het moederschap niet wordt
vervuld, zegt dit boekje, en zo fanatiek vecht een moeder wier ‘bezit’ wordt bedreigd.
De hoofdpersoon zelf is zich hiervan niet bewust, maar de wijze dokter die als
spreekbuis van de schrijfster optreedt, doorziet het geval en geeft zijn analyse en
commentaar. Die spreekbuis-rol wordt door Ina Boudier-Bakker wel vaker aan zo'n
gezaghebbend mannelijk personage toebedeeld. Deze dokter zet de verschillende
typen vrouwen tegenover elkaar: er zijn moeders, gefnuikte moeders en de
uitzondering, de zeldzame vrouw die haar moederlijk instinct op haar man richt. En
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hij trekt de conclusie: zo zijn vrouwen. Hun wezen en handelen, hun goede en slechte
daden, het wordt allemaal gestuurd door de primitieve instincten van het
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moederschap. Geen vrouw kan zich aan die oerkracht onttrekken. Ina Boudier-Bakker
was er zo op gebrand deze stelling te poneren, dat ze een ongebruikelijk agressieve
toon hanteert en haar toevlucht neemt tot een onwaarschijnlijke mazelenepidemie
met vele sterfgevallen om het hoog opgelopen conflict tot een einde te brengen.
Het is niet zo dat Ina Boudier-Bakker het moederschap idealiseert, of dat het alleen
gaat om ‘de burgerlijke toewijding aan het eigen bezit’, zoals Annie Romein zegt.
In zulke termen denkt Ina Boudier inderdaad, maar het moederschap is voor haar
toch vooral verbonden met wat zij ziet als het diepste wezen en de enige bestemming
van de vrouw. In haar optiek is een vrouw, of zij kinderen heeft of niet, in de eerste
plaats moeder. Van dat moederschap laat zij in haar werk de uitersten zien: de wijze,
gevende, allesopofferende èn de jaloerse, dwingende, bezitterige. Het kan beide
kanten op, juist omdat het een instinctieve, dus redeloze natuurkracht is die vrouwen
bestuurt. Rond de jaren twintig gaan deze visies haar werk volledig domineren. De
schrijfster, die dan zelf aan het begin van de middelbare leeftijd staat, lijkt erdoor
geobsedeerd en drukt de lezeres voortdurend op het hart dat ze volgens deze natuurwet
moeten leven.
In 1963 werd aan Ina Boudier gevraagd hoe bij haar een verhaal ontstaat: ‘Denkt
u eerst, daar zal ik eens over schrijven?; of rijst het verhaal a.h.w. buiten uzelf in u
op?’ Het antwoord van de 88-jarige schrijfster luidde: ‘Dat laatste. Ik heb nooit
vooruit plannen gemaakt.’ (HP/Haagse Post 1963). Het beeld van de schrijfster die
- zoals de vrouwenrol eist - weinig overweegt, onbewust te werk gaat en gewoon
haar hart laat spreken bleef zij haar leven lang trouw. De opzettelijkheid van de
romans druist daar echter tegen in. Romans als hierboven besproken zijn niet zonder
vooropgezette plannen tot stand gekomen, zijn niet ‘buiten haar om’ ontstaan. Ze
zijn bewust geconstrueerd vanuit een vaste intentie. Ina Boudier-Bakker blijkt wel
degelijk iets te willen met haar werk. De ‘verstandelijke inzichten’ en ‘vaste principen’
die André de Ridder tevergeefs bij haar zocht zijn er wel, maar bevinden zich op het
terrein van het leven en niet op dat van de letterkunde. In de levens- of
wereldbeschouwing, en dan met name in ideologische opvattingen over de vrouw,
liggen de drijfveren van waaruit zij haar romans schrijft.

Het tekort
Het enige debat waaraan Ina Boudier-Bakker ooit een bijdrage leverde, betrof dan
ook niet de letterkunde, maar de vrouw. Die bijdrage, de brochure De moderne vrouw
en haar tekort uit 1921, bevestigt de bovenstaande gedachten. Het gaat over een
onderwerp dat haar kennelijk zo bezighoudt dat zij haar zachte dromerige houding
tijdelijk inruilt voor een verbeten toon: de toename van werkende en studerende
vrouwen. Als tegengeluid tegen die onrustbarende ontwikkeling vraagt zij aandacht
voor het ‘moederwezen’ in de vrouw. Dat moet ontwikkeld en ontplooid, want daarin
ligt haar enige levensdrang en enig levenswerk. Haar argumentatie zoekt zij, zoals
gebruikelijk, in de ‘ingeboren natuurlijke vrouwelijke aanleg’ die zij onderstreept
met de bekende metaforen uit het plantenrijk. Zij eist ‘een moederleven voor alle
vrouwen’, ook voor de ongehuwden, in de vorm van een moederlijke, verzorgende
taak. Hieruit blijkt duidelijker wat haar drijft en wat zij met haar werk wil, dan uit
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de bescheiden, gevoelsmatige, weinig-bewuste houding die zij tegen literatoren ten
toon spreidt en die in haar werk veel minder terug te vinden
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is. Van de theorieën uit de brochure daarentegen zijn sommige romans een
rechtstreekse uitwerking. De voortdurende gerichtheid op dit ene thema moet wel
de oorzaak zijn van de ‘mentale stilstand’ die Roel Houwink in dit oeuvre signaleerde
maar niet kon verklaren.
Voor De straat gaat dat overigens minder op. In deze korte roman uit 1925, aan
de waarde waarvan de schrijfster zelf aanvankelijk zo twijfelde (zie de brief aan
Robbers), domineert een literaire over een ideologische doelstelling. Hier schrijft
Ina Boudier-Bakker inderdaad meer wat ze ‘zàg’ (zelfde brief) dan wat ze vond. Het
is dan ook haar meest geprezen, maar niet meest gelezen boek (‘slechts’ zeven
drukken). In de nieuwe, beknopte stijl zagen critici invloed van de jongeren. Dirk
Coster sprak op verrukte toon van een ‘unanimistisch kunstwerk’ en van een klein
boekje dat zwaar weegt van menselijkheid, wat hem later duur kwam te staan: zie
de afdeling ‘De heer Coster en de schrijvende vrouw’ in Du Perrons Uren met Dirk
Coster (1933).
De straat vertelt wat de komst van de kermis teweeg brengt in een besloten
dorpsgemeenschap. De kermis, met zijn suggestie van vrijheid en passie, vormt een
aanslag op de zekerheden van de deftige dorpsnotabelen. Hier is de thematiek
inderdaad ‘het verborgene en verzwegene’, dat wat leeft onder de strakke, beheerste
gezichten van de bewoners van de Straat. Maar het neventhema, de komst van dertig
Hongaarse kinderen, maakt duidelijk dat het verborgene toch weer vaak met
teleurgestelde moederverlangens of moederschap te maken heeft, zodat we ook hier
diverse vrouwen met een ‘tekort’ aantreffen.

De klop op de deur
Tientallen jaren was De klop op de deur (1930) het meest geliefde boek van
Nederland, volgens Hans Edinga. Ritter noemde het in 1955 ‘een monument dat
omhoog blijft staan, zolang er Nederlands zal worden gelezen’ (Ritter 1955, p. 90).
Hij heeft alweer geen gelijk gekregen. Het is interessant om zo'n gewezen
publiekssucces nu te lezen. Aan de ideologische opvattingen en de centrale boodschap
die nu in het oog springen, gingen de critici van 1930 voorbij. Zij legden andere
accenten, misschien omdat het waardensysteem dat De klop bevat te vanzelfsprekend
was om opgemerkt te worden.
De titel, die in het boek in verschillende varianten wordt herhaald, slaat op de
komst van de nieuwe tijd. Dat is waar de roman op het eerste gezicht om draait en
zo lazen de critici hem: het dóórbreken van de moderne tijd in de tweede helft van
de negentiende eeuw, en de doorwerking van alle veranderingen op maatschappelijk,
geestelijk en politiek gebied in de deftige Amsterdamse familie Craets. Een niet
onbelangrijke en voor contemporaine lezers aantrekkelijke nevenlijn vormt de enorme
groei en verandering van Amsterdam in die jaren. Aan breed opgezette romans
bestond behoefte na zoveel jaren van individuele psychologie. Volgens sommige
critici was de brede aanpak dan ook de reden van het succes van De klop. Maar een
moderne roman zoals veel critici die wensten: scherp, zakelijk, beeldend, doortrokken
van de tijd en de sociale ontwikkelingen, zo'n roman was dit toch niet. Het boek heeft
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onmiskenbaar de sfeer, toon, schrijf- en verteltrant en ook het gedachtengoed van
het begin-twintigste-eeuwse realisme.
De meeste kritiek spitste zich toe op het tijdsbeeld dat van de periode 1858-1921
wordt gegeven door middel van talrijke historische gebeurtenissen, feiten en bij-
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zonderheden. Niet alleen schortte er van alles aan de tekening van de historische
achtergrond, zoals de historicus Geijl uiteenzette in Leiding, maar vooral vond men
het een groot bezwaar dat die inderdaad een achtergrond bleef, een vlak decor dat
onvoldoende met de lotgevallen van de familie Craets en de hoofdpersoon Annètje
werd verweven. De historie en de familiekroniek blijven los van elkaar staan. Alleen
de vrouwenbeweging is onderdeel van de romanhandeling; over de conservatieve
strekking die de roman op dat punt bezit, betoont menig criticus zich wel tevreden.
Als familieroman oogstte De klop meer lof dan als cultuurhistorisch werk. Op het
punt van karakterontwikkeling en psychologie wordt de schrijfster wel geprezen en
de uitbeelding van de hoofdpersoon Annette Craets vonden veel critici het mooiste
van het boek. Maar voor het overige heeft Ter Braak gelijk gekregen, die in 1935
schreef dat een historicus later vergeefs in de kritieken zal zoeken naar de motieven
voor het fenomenale succes van deze roman.
De klop is echter niet òf een (min of meer mislukt) tijdsbeeld òf een (redelijk
geslaagde) familieroman, maar allebei. De roman heeft juist de verhouding tussen
die twee terreinen, het openbare en de persoonlijke sfeer, tot onderwerp. Daarom
toont Ina Boudier-Bakker het lange leven van Annètje Craets, geboren Goldeweijn,
tegen de achtergrond van de grote geschiedenis. We volgen haar vanaf haar jeugd
in 1858 tot haar ouderdom in de jaren twintig van deze eeuw. Ina Boudier-Bakker
heeft in deze Annètje, die haar van al haar personages het meest na aan het hart lag,
enige levensomstandigheden van haar moeder verwerkt, maar toch vooral een
ideaalbeeld getekend. Te midden van de talloze vrouwen in de roman, getrouwd of
ongetrouwd, moeder of kinderloos, en naar gelang deze status gelukkig of ongelukkig,
positief of negatief afgebeeld, staat Annètje Craets als de vrouwelijkheid zelf, ‘de
vrouw’. Zij heeft geen andere ambitie dan vrouw en moeder te zijn, zij is afkerig van
intellectuele inspanning en kan alleen iets leren via haar warm hart, zij is intuïtief en
gevoelig voor poëzie, zij behoudt haar hele leven, na zes kinderen en zelfs als
grootmoeder, haar ongerepte onschuld, ‘onschuldige heldere meisjesogen’, zij blijft
onbewust, argeloos, kuis en schuchter, rustig en op een intuïtieve manier wijs, zij
weet de dingen het diepst. En zij is bovenal echtgenote en moeder, en vormt als
zodanig het gezonde, natuurlijke vrouwentype tegenover de kinderloze vrouwen,
waaronder de feministen, die in dit boek nooit anders dan dor, schraal of verwelkt
worden genoemd en zonder uitzondering ongelukkig zijn.
In Annètje, die haar rustige en deugdzame leven van echtgenote en moeder in de
beslotenheid van haar patriciërshuis doorbrengt, herkennen we alle trekken van het
burgerlijk vrouwenideaal, waarin de vrouw het privéterrein van zorg, liefde, gevoelens,
huis en gezin toebedeeld heeft gekregen. Tegenover de besloten sfeer van dit
vrouwenleven wordt het drukke tafereel van de historische gebeurtenissen en
ontwikkelingen geplaatst. Dat die beide terreinen tamelijk los van elkaar blijven
staan, zoals de kritiek luidde, vormt nu juist de kern van de roman. Wat Ina Boudier
laat zien is, dat de grote buitenwereld weinig vat heeft op het huiselijk leven van
Annètje Craets. Zij heeft met al die historische verwikkelingen en maatschappelijke
vernieuwingen slechts zijdelings te maken, ze raken haar niet echt. Met haar klare,
heldere ogen beziet zij rustig wat om haar heen gist en beweegt en blijft daar zelf
door onberoerd.
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Met dit portret van de moederlijke vrouw-in-haar-huis geeft Ina Boudier-Bakker
haar visie op de plaats van de vrouw. Vrouwelijkheid wordt hier voorgesteld als een
gebied dat door natuurlijke zaken als liefde en moederschap wordt beheerst, dat
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onmaatschappelijk is, onveranderlijk, statisch en tijdloos. Zo is het, en vooral: zo
moet het blijven; deze roman stelt de zaken tegelijkertijd als onwrikbaar feit en als
norm voor. Met geen van de vrouwen die zich op maatschappelijk gebied begeven,
loopt het goed af. Dat is het terrein van de mannen. Die vormen de buitenwereld, de
maatschappij waarin alles beweegt en verandert; die vertegenwoordigen de tijd en
de historie. Karel de Roos, Annètjes levenslange geestelijke liefde, is hiervoor het
model. Hij is haar tegenhanger: hij staat open voor de nieuwe bewegingen en nieuwe
denkbeelden, voor de Nieuwe-Gids literatuur, voor het opkomend socialisme, ze
raken en beïnvloeden hem, hij maakt er deel van uit.
Wat we dus in De klop op de deur zien uitgedrukt is de burgerlijke ideologie die
wortelt in de achttiende eeuw en in de negentiende eeuw wordt uitgewerkt en
uitgebreid, waarin (kort gezegd) de vrouw staat voor de statische gebieden, het van
de buitenwereld afgeschermde privédomein en de onveranderlijke natuur, terwijl de
man de dynamische gebieden van cultuur en maatschappij vertegenwoordigt. Zo
bezien is het functioneel dat het vrouwenleven en het grote kader van de tijd en de
geschiedenis nauwelijks verweven zijn. Door dat vrouwenleven in het personage
Annètje Craets sterk te idealiseren, tracht Ina Boudier-Bakker met haar Klop op de
deur deze ideologie, die sinds de opkomst van de vrouwenbeweging enigszins was
aangetast, er bij een groot publiek nog eens, we mogen wel zeggen: in te hameren.
Dat publiek stond overigens open voor deze boodschap; het succes van de roman
wijst er immers op, dat deze eerder bestaande meningen bevestigt dan doorbreekt.

Conclusies
De burgerlijke vrouwenideologie heeft niet alleen Ina Boudier-Bakkers werk, maar
ook haar schrijverschap gestuurd. Haar zelfpresentatie als zachte, gevoelige, weinig
bewuste, uiterst vrouwelijke auteur die schrijft vanuit moederlijke zorg en liefde, is
er een teken van. En ook haar afzijdigheid en afkerigheid van ‘de literatuur’, de
letterkundige bewegingen, stromingen en programma's, haar zelfgekozen
individualiteit, haar nadrukkelijk beleden verbondenheid met haar huiselijke
omgeving, kunnen begrepen worden vanuit de ideologie die zij aanhangt, die vrouwen
buiten het historisch proces, buiten de sociale orde, in hun huis plaatst. Niet Karel
de Roos, maar Annètje Craets is haar literaire voorbeeld.
Ook valt nu de discrepantie te verklaren die we zagen tussen enkele van haar
auteursuitspraken en haar werk. Enerzijds past zij zich aan aan de ideologie die
vrouwen voorstelt als zacht, onbewust, niet-verstandelijk etcetera, maar anderzijds
wil ze die ideologie ook uitdragen en verdedigen nu die steeds meer wordt aangetast.
En dat vereist nu juist een bewust plan en zelfs een zekere felheid.
De vraag naar de poëtica van Ina Boudier-Bakker is door die discrepantie overigens
moeilijker te beantwoorden. Uit het voorafgaande volgt, dat we de poëtica eigenlijk
vooral in haar werk moeten zoeken. Dat brengt echter mee, dat we tot een
karakterisering komen die zij zelf niet zou onderschrijven. De opvatting die impliciet
in het werk ligt besloten, ziet de roman vooral als een middel, een instrument om
waarden over te dragen. Die waardenoverdracht geschiedt impliciet; de ideologische
boodschappen worden verborgen in op het oog realistische beschrijvingen. Haar
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poëtica heeft natuurlijk ook een mimetische component, maar die lijkt toch secundair
in die zin dat de werkelijkheidsbeschrijving veelal geïdealiseerd is en in dienst staat
van de overdracht van waarden en normen.
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Als gezegd zou Ina Boudier-Bakker het waarschijnlijk niet eens zijn met deze
diagnose, die niet overeenstemt met haar uitspraken en haar zelfbeeld. Toen André
de Ridder haar vroeg of zij in haar werk nooit ‘eene vaste tendenz’ had gegeven,
antwoordde zij stellig dat dat nooit het geval was geweest; als er al een tendenz aan
te wijzen zou zijn, dan spreekt die ‘uit het leven zelf, niet uit mijn inzicht’ (De Ridder
1915, p. 52.).
Ina Boudier-Bakker heeft zelf gekozen voor een plaats buiten de letterkunde,
althans: buiten het circuit waar de literatuurgeschiedenis en de canon worden gemaakt,
door zich te verbinden aan een ideologie die vrouwen daarbuiten hield. Haar plaats
in de marge is niet alleen het gevolg van negatieve kritiek en uitsluiting, maar ook
van haar eigen opstelling. In die zin toont haar schrijverschap een meer algemeen
patroon. Maar dat patroon is wel tijdgebonden. Zij is weliswaar een ‘typisch
vrouwelijk’ auteur, maar haar geval maakt tevens duidelijk hoezeer dat fenomeen
historisch is bepaald. Het burgerlijk vrouwenideaal dat zij belichaamt is gedateerd,
hoewel het lang heeft standgehouden en er nog restanten van voortleven. Maar haar
geval heeft meer algemene kanten. Er zijn, als gezegd, opvallend veel schrijfsters
die zich weinig aantrekken van ‘de letterkunde’ met zijn programma's, bewegingen,
belangen en strategieën. Misschien speelt ook bij hun opstelling meer mee dan alleen
uitsluiting van de kant van de letterkundige wereld. Het is de moeite waard te
onderzoeken hoe zij zich als schrijver zien en definieren, hoe zij zich tot de literaire
traditie verhouden en wat zij met hun werk nastreven. Dat laatste moet misschien
niet altijd op het vlak van de letterkunde, althans op het vlak van letterkundige
vernieuwing of verandering, worden gezocht. Opvallend vaak zijn bestsellers
afkomstig van vrouwen; wat dat betreft kunnen we een lijn trekken van Hilda van
Suylenburg, via De opstandigen en De klop op de deurnaar De tweeling. Ook dat
kan op andere, meer publieksgerichte dan ‘letterkundige’ drijfveren duiden. Hier
gaan zich overigens twee discussies vermengen: enerzijds hebben we te maken met
een mogelijke voorkeur van vrouwelijke auteurs voor het meer publieksgerichte
genre, en anderzijds met het gegeven dat dat genre, dat ook door mannelijke auteurs
wordt beoefend, een lagere status heeft dan de meer autonome literatuur.
Een literatuurgeschiedenis die zich richt op poëticale opvattingen en verandering
van literaire normen, kan voor een schrijfster als Ina Boudier-Bakker geen andere
plaats inruimen dan die van een auteur die hardnekkig en met verbazend succes een
realisme bleef beoefenen dat allang verouderd was. Alleen een literatuurgeschiedenis
die aandacht besteedt aan de maatschappelijke context en functie van literatuur kan
haar de plaats geven die zij verdient: een schrijfster die op enkele centrale problemen
van haar tijd precies het antwoord gaf dat grote groepen lezers wilden horen.
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1 En niet De Nieuwe Gids, zoals Hans Edinga meldt in het ‘Voorwoord’ van Uit de kartonnen
doos (1967) en in Tien huizen, duizend levens (1969) pag. 54.
2 De collectie brieven van Ina Boudier-Bakker in het Letterkundig Museum bevat ruim 350
brieven aan achttien letterkundigen, waaronder 107 aan Robbers en 180 aan Mijnssen.
3 De brieven van Ina Boudier-Bakker aan Herman Robbers bevinden zich in in het Letterkundig
Museum in de collectie-Ina Boudier-Bakker, signatuur B.1680 B.1
De brieven van Herman Robbers aan Ina Boudier-Bakker worden bewaard in de collectie-Herman
Robbers, signatuur R. 543.B.1.
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Schrijfsters in de literaire kritiek tussen 1770 en 1850
Lia van Gemert en Ans J. Veltman-van den Bos
Inleiding
In het eerste deel van dit artikel verkent Lia van Gemert de reacties op
vrouwenliteratuur in enkele Nederlandse tijdschriften tussen ongeveer 1770 en 1850,
met name de Vaderlandsche letteroefeningen, de Boekzaal, De recensent en De gids.
Aansluitend daarop beschrijft Ans J. Veltman-van den Bos hoe in hetzelfde tijdvak
zes periodieken - naast de zojuist genoemde ook de Algemeene Konst- en Letterbode
en Euphonia - het werk van een van de bekendste schrijfsters uit de Nederlandse
Verlichting, Petronella Moens, bespraken.
Rond 1800 wordt in de tijdschriften het begin van een recensiecultuur zichtbaar, al
wijkt die nogal af van de hedendaagse.1 Een laatachttiende-, vroegnegentiendee-euwse
bespreking fungeert vooral als kennisgeving van een nieuwe publicatie, die de lezer
meestal warm wordt aanbevolen. Hij/zij wordt mede tot aankoop verlokt door
uitvoerige citaten uit het boek, die niet zelden meer dan de helft van de doorgaans
drie tot vijf pagina's tellende recensie vullen. Al citerend velt de, veelal anonieme,
criticus een oordeel dat inzicht verschaft in de wijze waarop de periodieken rond
1800 aan de discussie over literatuur deelnamen: taalkundig-stilistische criteria
hebben de overhand over principieel poeticale standpunten. De laatste komen wel
aan de orde, maar zijn op zichzelf minder onderwerp van beschouwing - auteurs
worden bijvoorbeeld weinig met een letterkundige stroming of met geestverwanten
geassocieerd. Wel vallen regelmatig namen van navolgenswaardige tijdgenoten,
onder de vrouwelijke auteurs vooral Lucretia van Winter-van Merken en Elisabeth
Wolff-Bekker. De laatste weet, zo meent de Vaderlandsche letteroefeningen,
‘harttreffend’, ‘geestig’, ‘verstandig’ en ‘keurig’ te dichten (1770: 463). Deze
terminologie geeft al aan dat zich in de periodieken niet direct het heetste poeticale
vernieuwingsdebat heeft afgespeeld.
Over het geheel lijken laatachttiende-, vroegnegentiende-eeuwse recensies nogal
op elkaar. Men treft er veeleer een algemeen cultureel dan een toegespitst literair
betoog aan, een tendens die Johannes voor verschillende tijdschriften al signaleerde
(1995: o.m. 122). Bovenstaande kenschets geldt naar mijn indruk voor beoordelingen
van werk van mannen en vrouwen. Overigens is een grote meerderheid van de
recensenten man; de onderzochte besprekingen zijn daarom vooral ‘een discours
over vrouwen’, om met Korevaart te spreken (1988: 83).2 In het navolgende valt het
accent op de positie die de literaire tijdschriftkritiek aan schrijfsters toekende; in
hoeverre de conclusies opgaan voor (bepaalde groepen van) het andere geslacht is
hier niet nagegaan.
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Een gedoogbeleid
De recensent van de Vaderlandsche letteroefeningen die bij het werk van Sara van
der Wilp in 1772 uitriep dat hij leefde in ‘de eeuw der dichteressen’, stond bepaald
niet alleen. Vele besprekers vermelden nadrukkelijk dat de onderhavige auteur tot
de vrouwelijke sekse behoort - een teken dat men nog behoorlijk moet wennen aan
haar toetreding tot het ambt. ‘Een Miss Schrijfster! Dit zal welligt sommigen
bevreemden, eenigen aanlokken, anderen terugstooten en afschrikken’, noteert De
recensent in 1811 over de Engelse schrijfster Edgeworth (281).3 Dergelijke
ambivalente gevoelens lijken echter niet te resulteren in pogingen de nieuwe groep
de toegang tot het domein te weigeren - wat dat betreft zou de Nederlandse literaire
kritiek, met name bij monde van de Twintigers, harder reageren op de golf
vrouwengeschriften die vanaf ongeveer 1900 de markt overspoelde.4 Toch hanteert
men ook tussen 1770 en 1850 uitsluitingsmechanismen: door de vrouwen een
afgeperkt gebied binnen de auteurswereld toe te kennen, houdt men andere regionen
van het schrijverschap gesloten.
Zolang haar oeuvre zich als een uitwerking van het traditionele takenpakket als
moeder en opvoedster laat kenschetsten, mag een vrouw gemeenlijk op erkenning
rekenen. Ze dient zich echter wel te beperken tot zaken uit ‘den kring harer kunne’,
dat wil zeggen ‘dat alles (...) den stempel van onmiddellijk nut voor de vrouwelijke
vorming moet dragen’, zoals de Boekzaal het bij Fenna Mastenbroeks Lectuur voor
vrouwen formuleert (1816: II, 440). Juist schrijfsters zijn geschikt om de nieuwe
lezersgroepen van de Verlichting te bedienen: vrouwen en kinderen. Van de auteurs
wordt verwacht dat ze de verlichte moraal uitdragen en dus bijvoorbeeld vrome
huiselijkheid en gezinsvreugde als natuurlijke componenten van de sociabiliteit
propageren. In dit verband oogsten twee schrijfsters opvallend veel lof voor het
‘aangename nut’ - de combinatie van utile en dulce wordt in vele beschouwingen
als doel van kunst gepropageerd - in hun oeuvre: de hierbeneden nader belichte,
arbeidzame Petronella Moens en de al even produktieve Anna van
Meerten-Schil-peroort.5 Zij verwerven zich een grote autoriteit, die in de ogen van
de recensenten nog versterkt wordt door hun biografische omstandigheden: Moens
is blind maar onvermoeibaar, weduwe Van Meerten-Schilperoort houdt zich staande
dankzij haar werkkracht. In het algemeen wordt de levenssituatie van een schrijfster
vaak in de beoordeling verdisconteerd.6 Bij Moens en Van Meerten-Schilperoort
komen leven en werk zo op één lijn: zij stellen ook als auteur hun bedrijvigheden in
dienst van anderen. Gelderblom sprak in dit verband recentelijk van een dienende
poetica (1997: 36); ik heb de indruk dat dienstbaarheid aan de maatschappelijke norm
voor vrouwen een voorwaarde was voor waarderende ontvangst van hun literaire
produkten.
Gelderblom verbindt Van Meerten-Schilperoorts dienstbaarheid tevens met een
klassicistisch-pragmatische poetica waarin ars, exercitatio en afstemming op het
publiek belangrijker zijn dan zelfexpressie en originaliteit (1997: 35-37). Precies
deze criteria bepalen ook veel boekbeoordelingen: op klassicistische wijze wordt
getoetst of en hoe de regels van een genre gevolgd zijn.7 Van belang is daarbij een
nauwkeurige bewerking van voorbeeldmateriaal, bijvoorbeeld de bijbel, en correcte
bronvermelding. Kritiek betreft veelal stilistische kwesties en onregelmatigheden in
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rijm, metrum en coupletlengte - vaak brengen recensenten exemplarisch verbeteringen
aan. Over het geheel wordt realiteitswaarde meer gewaardeerd dan al te fan-
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tasierijke stof en weelderige beeldspraak, omdat de laatste de toegankelijkheid en
leerrijkheid van het gebodene in de weg kunnen staan. Afstemming op het publiek
klinkt ook in de wens om tot de jongsten ‘uit den mond van kinderen’ te spreken,
een regelmatig terugkerend punt.8
De uitgangspunten van schrijfsters en critici lijken dus nogal overeen te stemmen
en bovendien niet zoveel af te wijken van de algemeen gangbare Nederlandse poetica
rond 1800. Niettemin is de plaats van vrouwen binnen de kunstwereld beperkt. Zo
klinkt na een kritische beoordeling van technische vaardigheden vaak de vergoelijking
dat het werk in kwestie wél voldoet aan pedagogische doeleinden en is die ‘echte
zedelijke waarde niet hooger, dan de hoogste aesdietische?’, troost de Boekzaal in
1817 Moens (745). Evenzo wordt de instemming met Anna Roelfzema-Van der
Horsts oproep aan vrouwen om hun poëtische kwaliteiten verstandig te ontwikkelen,
gevolgd door de opmerking dat deze schrijfster zélf beter denkt dan dicht en over de
bijbelse Debora eerder een berijmde vertelling dan een epos heeft geschreven
(Vaderlandsche letteroefeningen 1770: 370).9 Tot werkelijk hoge literair-technische
prestaties acht men vrouwen niet in staat. Een pregnant voorbeeld daarvan is het
debuut van Mastenbroek in 1816. Bij haar Lectuur voor vrouwen vraagt De recensent
zich af of hier niet door een man hulp geboden is, gezien het streven naar
‘volkomendheid’ en de vaste ‘toon’ en ‘gang’. Op Mastenbroeks gepikeerde reactie
volgt een excuus voor de miskenning van haar talent: de schrijfster is ‘vrouws genoeg’
gebleken ‘om een Werk van deze verdienste te schrijven zelfs zonder de beschavende
hulp van eenigen vriend’. Het staat echter te bezien of de criticus er werkelijk van
overtuigd was dat vrouwen het alleen afkonden. Aan zijn excuus voegt hij namelijk
toe dat Mastenbroek beschikt over een ‘voor een meisje scherp’ opmerkingsvermogen.
Daarmee is ze toch weer een uitzondering op haar sekse (De Recensent 1816: resp.
187-189; 386). Dat het in het algemeen nog ondenkbaar was dat een vrouw evenveel
dichterlijke kwaliteiten bezat als een man, blijkt ook uit de vele verwijzingen naar
‘mannelijke’ gaven wanneer men een schrijfster wil prijzen.
Een andere beperking voor vrouwen ligt, niet onverwacht gezien het
maatschappelijk rollenpatroon, in de stofkeuze. Deze norm is aan het einde van de
achttiende eeuw niet nieuw: al in 1719 bijvoorbeeld voelt de Republyk der geleerden,
of boekzaal voor Europa zich verplicht vooraf aan de bespreking van Katharina de
Withs pastorale liefdesdrama De getrouwe herderin iets op te merken.10 ‘Het zal
mogelyk aan eenigen vreemt schynen, dat ene Juffer de hant aan zo een werk geslagen
heeft, in het welk de tederste en verliefste uitdrukkingen van de gehele werelt voor
komen; doch men moet daaromtrent geloven, dat die verhevene zielen, welke door
het hemelsch vuur der Dichtkunde bezielt worden, geen verder aandoening hebben
van de stoffe, dan voor zo verre de woorden en cierlyke uitdrukking aangaat, zonder
verder te denken.’ (1719: 519) Een dichter identificeert zich dus niet met zijn verhaal
en zo is het ook hier. De beoordelaar wil zijn publiek doen geloven dat de sekse van
de auteur hierbij niet ter zake doet, maar dat is schijn: de toelichting wordt speciaal
bij een vrouwengeschrift gegeven. Dergelijke ‘exclusiviteit’ komt vaak voor: ‘(...)
de vorm van het werk [bevalt] ons minder (...), vooral uit de pen eener Vrouw’,
bekritiseert de Vaderlandsche letteroefeningen in 1822 de redevoeringen waaruit
Van Meerten-Schilperoort haar Gids voor jonge lieden van beschaafde stand heeft
opgebouwd (262). Werd in 1719 De Withs keuze voor een wat frivool liefdesverhaal
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nog gebillijkt - wellicht mede omdat de verwikkelingen in drie huwelijken uitmonden
-, in het geval van de Gids voor jongelieden strekt het commentaar verder.
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De recensent in kwestie verklaart met nadruk niet tot die mannen te behoren die
vrouwen ongeschikt achten voor het schrijverschap en al evenmin trekt hij in twijfel
dat ze tot nuttige, wijze gesprekken in staat zijn. Het heeft hem echter verwonderd
dat de doorgaans zo verstandige Van Meerten-Schilperoort hier bij monde van ‘eenen
man en wel eenen verstandigen vader’ verkondigt dat ‘verre de meeste mannen
egoisten zijn, die vreezen, dat hun persoonlijk belang er bij lijden zou, als de vrouw
nu of dan een goed boek in de hand nam, of een paar regels vol gezond verstand ter
neder schreef.’ De schrijfster begeeft zich op gevaarlijk terrein, waarschuwt hij, en
om harde woorden op haar ‘uitvallen’ te voorkomen, dient ze terug te treden ‘binnen
hare grenzen’, tenzij ze met haar opmerkingen slechts vrouwen wil aanspreken (1822:
264-266). Het gedoogbeleid blijkt hier gebonden aan twee voorwaarden: geijkte
normen mogen niet in gevaar gebracht worden en met prikkelende ideeën mag men
zich slechts tot een beperkt publiek richten. Beide punten wijzen erop dat men
vrouwen niet toestond werkelijk aan het debat over de maatschappelijke praktijk
deel te nemen.
Dat blijkt ook uit de reactie die De recensent een jaar later op het betoog in de
Vaderlandsche letteroefeningen geeft. Dat laatste blad heeft zich te hard heeft
opgesteld, meent de beoordelaar in De recensent, die vervolgens de kritiek enigszins
ombuigt als zouden de egoïstische echtgenoten in werkelijkheid dermate in de
minderheid zijn dat Van Meerten-Schilperoort een onrealistische situatie uitbeeldt
(1823: 404-407). Met deze ‘irrealisering’ wordt opnieuw voorkomen dat Van
Meerten-Schilperoorts betoog gevolgen zou kunnen hebben voor de dagelijkse
werkelijkheid.
Men raakt hier uiteraard benieuwd naar een reactie van de schrijfster zelf. Die lijkt
er inderdaad geweest te zijn. In het voor vrouwen bedoelde tijdschrift Pénélope
refereert de auteur letterlijk aan de bespreking in de Vaderlandsche letteroefeningen
en spreekt ze ‘schande over den man (...) die de vrouw alleen verlaagt tot den rang
van eerste dienstbode, ja, die zelfs, bij voorkeur, er eene zoekt, bij wie slechts die
talenten, tot deze post dienende, voorhanden zijn, - welligt om zoo veel ongestoorder
te kunnen heerschen, - welligt om nooit tegengesproken te worden’.11 Misschien
duidt de herinnering van Van Meerten-Schilperoorts zoon ‘dat zij zich [slechts
eenmaal] over eenen onkieschen beoordeelaar te beklagen had’ eveneens op dit
voorval.12

Het vrouwelijk genie?
Uit alles blijkt dat in de literaire wereld al vroeg sprake was van wat Van Boven een
‘dubbele kritische moraal’ noemt (1992: o.m. 261-262): een apart waardensysteem
voor de beoordeling van (in dit geval) vrouwengeschriften, dat bestaat naast
algemenere normen over kunstenaar- c.q. schrijverschap. Een uitspraak als ‘Het werk
van eene vrouw (...) mag niet al te gestreng beoordeeld worden’ (De recensent 1831:
534), illustreert dit principe. Ze roept tevens de vraag op in welke mate men
schrijfsters in staat achtte een kwalitatief belangrijke kunstbijdrage te leveren. Deze
kwestie behoeft meer onderzoek dan in dit kader is verricht, maar twee voorbeelden
kunnen wellicht enige richting geven.
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In de Bijdragen tot het menschelijk geluk wordt in 1789 en 1790 een discussie
gevoerd over ‘het waare schoone in de dichtkunst’.13 Slechts een klein aantal dichters
en dichteressen bezit, naar een van de correspondenten meent, een ‘Poëtisch Genie’.
Zowel door mannen als vrouwen wordt het nuttige en leerzame teveel als
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hoofddoel van de poëzie beschouwd in plaats van het ‘schoone’. Onder de vrouwen
zien De Lannoy en Van Merken in dat vermaken ‘het eigenlijke oogmerk der
Dichtkunst’ is. Dit schept een wat dubbelhartige situatie. Enerzijds worden hun gaven
herhaaldelijk als ‘mannelijk’ bestempeld en vertegenwoordigen De Lannoy en Van
Merken dus nog niet de vrouwelijke sekse, anderzijds vraagt de correspondent zich
af waarom niet meer vrouwen hoog presteren, hun ‘leevendig gevoel’ maakt hen
immers bijzonder geschikt voor ‘Dichtkunst en fraaije Letteren’ (1790: 65-66). Even
verderop betwijfelt hij dat laatste toch weer: zijn vrouwen nog te onervaren in
‘onderzoek en beoefening van het schoone’ of hebben zij ‘gebrek aan Genie’ (72)?
Hier stelt zich de kwestie in hoeverre de algemene poeticale verschuivingen naar
een meer expressieve poetica de ideeën over de positie van vrouwen in het literaire
circuit beïnvloed hebben.
Een tweede voorbeeld doet vermoeden dat het oude axioma van mannelijke leider
en vrouwelijke volgster ook in de negentiende-eeuwse kunst het debat blijft bepalen.
In 1853 levert Potgieter in De gids felle kritiek op de zijns inziens dweepziek
piëtistische poëzie van de jonggestorven Johanna Kehrer (1826-1852). Dit overdreven
naar de hemel smachtende werk valt echter nog niet eens zozeer het meisje kwalijk
te nemen, als wel haar dichterlijke gids: Beets. Deze zendt een reactie naar De
recensent, getiteld ‘Bevoegde kritiek?’ Daarin betoogt hij dat Kehrer slechts haar
eigen ervaringen neerschreef en geen poëtische richting vertegenwoordigde: ze zou
zich niet eens hebben kunnen voorstellen ‘kunst om de kunst te beoefenen’.14 Beide
standpunten wortelen in de traditionele opvattingen: Potgieter impliceert dat vrouwen
geen zelfstandige keuze kunnen maken, Beets dat zij geen esthetische inzichten
hebben.
Het lijkt me veelzeggend dat de discussie in de Bijdragen tot het menschelijk geluk
alleen over lyriek gaat, terwijl ook Potgieter bij zijn oordeel expliciet vermeldt dat
hij eindelijk eens poëzie van een vrouw kan signaleren: in de eerste helft van de
negentiende eeuw schreven vrouwen immers veel, maar vooral binnen
‘pedagogisch-normatieve’15 categorieën die voor de gevestigde orde niet werkelijk
meetelden, zoals de huiselijke roman, de almanakken en de jeugdliteratuur. Pas
wanneer ze de ‘echte’ poëzie en - bijvoorbeeld in de persoon van Bosboom-Toussaint
- de hogere niveaus van de roman bereiken, kunnen ze een bedreiging vormen voor
de gevestigde orde. Deze kon tot dan toe voor een oordeel over de prestaties van
Moens, Van Meerten-Schilperoort en de haren volstaan met uitspraken als ‘zij
[hebben] zeker minder bedoeld (...) uitmuntende boeken aan de letterkunde, dan
goede vrouwen aan de maatschappij te schenken’ (De gids 1840: 266-267). Wanneer
de literaire kwaliteiten van vrouwenpublicaties toenemen, moet de kritiek zich in
feite op twee punten herbezinnen: het begrip ‘ware kunst’ - dat tot nu toe mannelijk
geladen was - en de kracht van het traditioneel als apart fenomeen beschouwde
vrouwenwerk. Ik heb de indruk dat de recensenten het eerste punt zoveel mogelijk
ontweken door het accent op het tweede te leggen. Nader onderzoek zou uit moeten
wijzen of in de periode 1700-1900 het krachtenveld inderdaad overeenkomt met de
door Van Boven geschetste situatie tussen 1898 en 1930, toen de literaire kritiek zich
in haar (negatieve) kwalificaties van vrouwelijke auteurs niet zozeer liet leiden door
poeticale, als wel door sociologische en ideologische factoren. Met een analyse van
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de beoordeling die een bekende auteur tussen ongeveer 1770 en 1850 ten deel viel,
geeft Ans J. Veltman-van den Bos in het vervolg van dit artikel daartoe een aanzet.
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De blinde roem van Petronella Moens16
Petronella Moens (1762-1843), de in het Friese Cubaard geboren domineesdochter
die een groot deel van haar leven in Zeeland woonde, geldt in de Nederlandse
literatuurgeschiedenis als een van de randfiguren van de laatste decennia van de
achttiende en de eerste helft van de negentiende eeuw. In haar eigen tijd was zij
echter een zeer beroemde schrijfster: ze stond bekend als een kordate, communicatieve
persoonlijkheid, die ondanks haar blindheid een omvangrijk oeuvre produceerde.
Moens' bibliografie telt meer dan 100 titels, en geeft toneelwerk, dichtbundels, romans
en briefromans, verhalen en romances, moraliserende en godsdienstige vertogen,
tijdschriftartikelen, bijdragen aan almanakken, gelegenheidsgedichten en politieke
pamfletten te zien. De schrijfster mikte op een ruim publiek van jong tot oud en veel
wijst erop dat men haar inderdaad gretig las. Hoe populair zij was, blijkt onder andere
uit het feit dat zowel vrijmetselaars als de lutherse en de hervormde kerk bijdragen
van haar hand in hun bundels opnamen, dat ze goed bekend stond binnen de kringen
van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen - waarin ook haar vader actief was -,
en dat ze door acht dichtgenootschappen voor het lidmaatschap uitgenodigd werd.
Naast de gedrukte werken is een deel van haar correspondentie bewaard gebleven.
Voor het schrijfwerk had Moens secretaresses annex gezelschapsdames in dienst,
die haar ook voorlazen. De laatste ervan, Antje Camphuis, overleed een half jaar
vóór de auteur en werd in het door haar werkgeefster voor zichzelf reeds aangekochte
graf in Utrecht begraven; in januari 1843 werd Moens erin bijgezet. Uit met potlood
gezette handtekeningen en twee originele handschriften - een briefje aan haar zuster
en een bijdrage voor het Liber Amicorum van haar vriend Selle17 - blijkt overigens
dat Moens enigermate kon schrijven.
Ondanks de indrukwekkende bibliografie, het feit dat de auteur vele malen prijzen
voor haar werk ontving en de aan haar gewijde biografieën,18 raakte Moens' oeuvre
na haar dood in 1843 snel in vergetelheid. Tijdens haar leven verschenen van zeventien
werken, voornamelijk die voor kinderen, één of meer uitgaven; na 1843 zijn slechts
sporadisch herdrukken te vinden. In mijn dissertatie hoop ik op het geheel van de
receptie dieper in te gaan; in dit artikel beperk ik me tot een schets van contemporaine
reacties in een aantal tijdschriften.

Recensies van Moens' werk in tijdschriften
Om de waardering door de literaire kritiek op de tijdens Moens' leven verschenen
publicaties te onderzoeken, heb ik de oordelen in zes gezaghebbende tijdschriften
geanalyseerd. Het betreft de Algemeene Konst- en Letterbode, de Vaderlandsche
Letteroefeningen, De Recensent, Euphonia, de Boekzaal en De gids.
Hierboven constateerde Van Gemert dat de biografische omstandigheden van een
schrijfster vaak meewegen in de beoordeling die de tijdschriften van haar geschriften
geven. In het geval van Moens heeft met name haar blindheid de aandacht getrokken.
Bijna elke recensie refereert aan deze handicap, waarbij nogal eens de traditionele
verbinding tussen uiterlijk onvermogen en innerlijke gaven wordt gelegd. Hoewel
men haar blindheid soms als oorzaak van poëtisch falen opvoert, bijvoorbeeld omdat
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Moens het geheel van een gedicht niet kan overzien en alles moet onthouden,19 geldt
ze toch meestal als positieve factor. De regels die H.A.
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Spandaw in zijn lange gedicht De vrouwen (1807) aan Moens wijdt, kenmerken het
signalement dat zo ontstaat: ‘In wier verheven’ geest de dichtkunst blinkend zweeft,/
Ofschoon een eeuwge nacht uw stoflijk oog omgeeft!’20
Eén van de onderzochte periodieken besteedt behoorlijk veel aandacht aan de
persoon Petronella Moens: de Algemeene Konst-en Letterbode.21 Deze publiceerde
twaalf maal biografische gegevens over haar en schonk ook aandacht aan jubilea en
prijsuitreikingen. Bij haar overlijden in 1843 snoert het blad nogmaals leven en werk
aaneen. Tevens weerspiegelt de berichtgeving hier de criteria in de literaire
waarde-oordelen die Van Gemert aan de orde stelde, nl. de stilistiek en het deugdzaam
dienen van het vaderland:
Weinig schrijfsters in ons land genooten zulk een algemeene achting als
deze waardige vrouw, die jarenlang een sieraad onzer letterkunde is
geweest (...). Haar poëzy ademt vooral eenen goeden, godsdienstigen
vaderlandschen geest en kenmerkt zich ook doorgaans door gepaste
versificatie en zuivere taal. Opmerkelijk is het, dat de blinde vrouw
meermalen met zoveel gloed en warmte de natuur en hare verschijnselen
schilderde. Ook als schrijfster voor de jeugd genoot zij billijke waardering
en een aantal harer kinderwerkjes wordt voortdurend met graagte gelezen.
Als een ijverig voorstandster en bewonderaarster van het schoone en het
goede, zal haar naam bij hare landgenooten in gezegend aandenken
blijven.22
De biografica ontbreken dus ook in besprekingen van Moens' publicaties niet, maar
tevens moet geconstateerd worden dat het accent in het algemeen toch meer op de
beoordeelde werken zelf ligt. Hoeveel belangstelling was er eigenlijk voor dat werk?
De uitvoerigste recensies van haar oeuvre (en in het algemeen ook van dat van
anderen) zijn te vinden in de Vaderlandsche Letteroefeningen; Moens wordt vooral
besproken tussen 1814 en 1830, dus direct na de Franse tijd. De Algemeene Konsten
Letterbode beperkt zich daarentegen tot aankondigingen en korte recensies, waarbij
de voorkeur met name uitgaat naar werk van eigen bodem en minder lange, luchtiger
stukjes in de almanakken. Moens leverde bijdragen aan beide categorieën en krijgt
daarom, vooral in de periode 1823-1840, nogal wat (lovende) aandacht. In diezelfde
tijd, tussen 1820 en 1829, werden de almanakinzendingen ook door Euphonia
besproken; dit blad recenseerde tevens Moens' omvangrijkere briefromans. De
recensent legt het zwaartepunt duidelijk bij haar politieke en godsdienstige vertogen.
Deze periodiek toont ook waardering voor de spectatoriaal getinte beschouwingen
die de auteur aan haar vrouwelijke landgenoten richtte. De belangrijkste besprekingen
verschenen hier tussen 1829 en 1835, toen Moens veel vertogen publiceerde. De
meeste vermeldingen van haar werk in de Boekzaal treft men aan tussen 1826 en
1840. Dit blad bespreekt zowel proza als poëzie. De gids tenslotte besteedt weinig
aandacht aan Moens. Dat dit voortvloeit uit eerdere ontwikkelingen zal nog blijken.
Deze tellingen wijzen mijns inziens uit dat de veelzijdigheid van haar oeuvre
Moens voor verschillend geaarde tijdschriften interessant maakte. Ze passeren hier
achtereenvolgens de revue.
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Het aanvankelijk gematigd patriottische en na 1814 oranjegezinde blad Vaderlandsche
Letteroefeningen stelde belang in voor de natie nuttig geachte onderwerpen, evenals
de wat liberalere en fellere Recensent. Het politieke werk van Moens trekt
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dan ook hun aandacht. Zo worden in de Vaderlandsche Letteroefeningen de Eerkrans
voor Aardenburg (1788: 318-319) en Hugo de Groot (l792: 610-614; besproken.
Blijkens een aantal recensies volgt deze periodiek aanvankelijk nauwlettend de
ontwikkelingen aan het patriottisch front: De nieuwe constitute van Frankrijk (1792:
397), Mengelingen (1794: 430-432) en Mijne vrije denkwijze over belangrijke
onderwerpen (1798: 459-464). De recensent stelt vast dat de door de auteur
geschilderde voorvallen gebruikt zijn om haar denkbeelden over godsdienstige en
staatkundige zaken te ventileren. Hij waardeert haar bestrijding van vooroordelen
en vrijheidslievende geest, die voor hem blijken uit haar verwerping van de
slavenhandel en steun aan de Franse staatsomwenteling. In dit verband is er ook
belangstelling voor het patriottische spectatoriale tijdschrift De Vriendin van 't
Vaderland (1799: 501-502) en het dichtstuk Bespiegelingen over Europa (1803:
263-265). Steeds wordt Moens' vaderlandsliefde geprezen, maar er klinkt ook kritiek,
met name als het beschrevene onwaarschijnlijk overkomt. Zo verzucht de criticus
dat de realiteit wel erg schril afsteekt bij de utopische maatschappij in de roman
Aardenburg, of de onbekende volksplanting in Amerika:
Arme werkelijke wereld! Arm Europa, met uwe aardappelen en
Rumfordsche soep! En dat heet bij ons reeds weldadigheid!23
Ook De recensent richt zich op publicaties die de mentaliteit van Nederland positief
kunnen beïnvloeden. In Moens' geval komt het erop neer dat werken die aansporen
tot vaderlandslievendheid vrijwel altijd gewaardeerd worden, bijvoorbeeld in de
bespreking van Tafereelen uit de Nederlandsche Geschiedenis (1825). Het blad heeft
echter ook aanmerkingen en geeft adviezen. Behalve voor nodeloze uitvoerigheid
moet de auteur zich wachten voor subjectiviteit. In het tweede deel van Dagboek
voor mijne vrouwelijke landgenooten (1826-1831) spreekt de schrijfster over
wreedheden die vrouwen in de Zuidelijke Nederlanden tijdens de opstand tegen
Koning Willem I begingen. De recensent waarschuwt hier voor eenzijdigheid:
Tegenover de door Moens geschilderde Furiën stellen wij de bewonderde
Zwarte Zusters [vrouwelijke religieuzen], die onze gekwetste en gevangen
Helden met evenveel Engelenzorg en liefde als hare eigene land- en
geloofsgenooten pleegden en dienden.24
Beide bladen stellen overigens ook ander werk van de auteur aan de orde: de
Vaderlandsche letteroefeningen besteedt bijvoorbeeld aandacht aan jeugdliteratuur
als De kleine Willem (1814: 634) en De recensent aan de Merkwaardige Bijbelsche
tafereelen (1830: 202). Omdat de Vaderlandsche letteroefeningen en De recensent
in vergelijking met de overige periodieken de nadruk op politieke onderwerpen
leggen, hebben deze hier het accent gekregen.
Een aparte categorie in Moens' oeuvre vormen de bijdragen aan jaarboekjes, de
zogenaamde almanakken. De Algemeene Konst- en Letterbode, die vanaf 1794 al
werk van Moens recenseert, vermeldt haar in 1823 voor het eerst als medewerkster
aan de Nederlandsche muzenalmanak, naast mevrouw Bilderdijk (1823: 28). In de
jaren daarna keert deze mededeling terug, zowel voor de Belgische als de
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muzenalmanak expliciet
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aankondigt als een geschiedenis van de dichtkunst sedert 1819, deelt hij ook Moens
een plaats in het overzicht toe, naast bijvoorbeeld Bilderdijk en echtgenote en
Spandaw (1824: 269-270). Veel inhoudelijks meldt de Algemeene Konst- en
Letterbode hierover verder niet, wat kenmerkend is voor de manier waarop de
jaarboekjes gerecenseerd worden: men beperkt zich veelal tot opmerkingen over de
lengte van de bijdragen en het uiterlijk ervan.
Ook de Euphonia-recensent handelt op deze wijze: het blad besteedt veel aandacht
aan de almanakken waaraan Moens meewerkte, bijvoorbeeld de Almanak voor het
verstanden het hart.25 De naam Euphonia (Welluidenheid) indachtig, legt de bespreker
de nadruk op uiterlijkheden als illustraties en vormgeving. De inhoud wordt over het
algemeen gunstig beoordeeld vanwege het stichtende karakter en de goede smaak,
het welluidende taalgebruik en de rake karakterschetsen; de uitvoering oogst
herhaaldelijk minder lof vanwege langdradigheid en gebrek aan originaliteit. Iets
dergelijks geldt voor Karel van Rozenburg uit 1813: de karakterschetsen in deze
roman worden geprezen, de stijl is echter te gezwollen (1814: 313-319). Dat de auteur
persoonlijke banden had met Euphonia - deze periodiek werd geredigeerd door haar
vriend en latere biograaf Decker Zimmerman26 en Moens leverde zelf herhaaldelijk
bijdragen - stond de kritiek blijkbaar niet in de weg.
Karakteristiek voor het oordeel van de hier onderzochte tijdschriften over het vele
werk dat Moens verder schreef, zijn de recensies in de Boekzaal, bijvoorbeeld van
Mengelpoëzy uit 1819, de lijvige roman Frederik Bornstein (1821-1822) en het
Dagboek voor mijne vrouwelijke landgenooten (1826-1831).27 Steeds wordt het
godvruchtige, zedelijke, leerzame en de ‘schoonheid’ van de stof bewonderd. Zo
citeert de recensent instemmend uit het Dagboek.
De verlichte verstandige man acht en vereert ook de vrouw, of het meisje,
dat haren aan-geboren weetlust op eene edele wijze poogt te voldoen.28
In dit geval had Moens hem overtuigd want aanvankelijk ventileerde hij enige scepsis
over het genre: een dagboek kan nuttig zijn voor jezelf, maar behoort doorgaans niet
gepubliceerd te worden. Maar de voorstelling van zaken stuit ook herhaaldelijk op
kritiek, bijvoorbeeld in het geval van Frederik Bornstein. Het oordeel luidt:
‘vergezocht, heel toevallig, niet aangenaam en gedwongen’, en wordt als volgt
toegelicht:
Brieven, gesprekken, raadgevingen, vermaningen, karakters,
omstandigheden, voorvallen, gissingen, goed en kwaad, met één woord,
alles is aan haar oogmerk verstandiglijk doorgaans, dienstbaar gemaakt.29
De aanmerkingen op de zonderlinge en toevallige gebeurtenissen, gaan nogal eens
vergezeld van bezwaren tegen de ‘onmanierlijke’ lengte van het besprokene en de
overladen, gezwollen stijl met teveel epitheta en weelderige natuurbeelden. Over de
Mengelpoëzy schrijft de Boekzaal bijvoorbeeld dat zij:
niet altijd de juiste klemtoon gebruikt (...) [en dat] het gebruik van de naam
van God als stopwoord niet kan bevallen.30
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Vat men de oordelen in de verschillende periodieken samen, dan is de conclusie dat
de aanvankelijke lof voor Moens' nuttige werk gaandeweg afneemt omdat de
breedsprakige stilistiek afgekeurd wordt en het gebrek aan originaliteit steeds zwaarder
gaat wegen. Het vonnis van De gids zal deze lijn verder doortrekken.
Zoals bekend streefde de redactie van de in 1837 opgerichte Gids uitdrukkelijk naar
vernieuwing, onder meer op het literaire vlak. In de loop van de tijd blijkt dat de
invloed van de Gids-recensenten ver reikte en naar mijn mening zijn de veranderende
opvattingen dan ook van grote invloed geweest op de beoordeling van Moens' werk.
Bij de toenemende kritiek op de werkjes voor kinderen in het algemeen, werden haar
creaties niet uitgezonderd:
De ijverige Juffrouw Moens is onvermoeid; meer dan vijftig jaar schrijft
zij reeds voor allerlei leeftijden. Haar boekjes hebben wel niet veel om
het lijf, maar onder de honderd en één kinderboekjes der laatste jaren
zullen ze nog wel een goede plaats vinden.31
Voor het Tweede zestal godsdienstige overdenkingen uit 1839 kan de recensent nog
wel enige waardering opbrengen vanwege het stichtende karakter, maar het Nieuw
Nederlandsch A.B.-boekwordt een jaar later vernietigend besproken. Er is vooral
veel bezwaar tegen de inhoud, die voor kinderen volstrekt onbegrijpelijk zou zijn
(De gids 1840: 266).

Conclusie
Petronella Moens stond tijdens haar leven in het middelpunt van overvloedige
belangstelling, met name door haar specifieke omstandigheden: ze liet zich er door
haar blindheid niet van weerhouden een groot netwerk van contacten op te bouwen
en vaak te publiceren. In menige recensie wordt haar handicap als criterium bij de
bespreking van het werk betrokken. Een andere belangrijke factor bij de evaluatie
van het oeuvre is het feit dat de auteur onvermoeibaar Verlichtingsdenkbeelden voor
een groot publiek toegankelijk trachtte te maken. In dit kader wordt haar werk
aanvankelijk overwegend als nuttig en aangenaam beoordeeld.
De verschillende dimensies in Moens' geschriften - van politieke vertogen tot
literatuur voor de jeugd - maakten haar interessant voor een brede waaier van
periodieken. De thematiek van haar bijdragen vormt voor de recensenten dan ook
een belangrijk punt. Hun beoordelingscriteria in dezen komen overeen met de door
Van Gemert genoemde factoren: opmerkingen over nuttigheid voor het vaderland,
waarschijnlijke voorstelling van zaken en zuivere stilistiek gaan terug op de
klassicistisch-pragmatische poetica, die dienstbaarheid aan het maatschappelijk
belang voorop stelt. Wanneer gaandeweg de negentiende eeuw een meer expressieve
literatuur gepropageerd wordt, valt voor Moens het doek.
Als auteur functioneerde Moens slechts binnen het aan het begin van dit artikel
omschreven beperkte gebied dat voor vrouwen toegankelijk was, maar blijkbaar
voegde ze zich zonder problemen naar de heersende verhoudingen. In tegenstelling
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tot Van Meerten-Schilperoort en Mastenbroek riep ze geen specifiek op haar sekse
gericht verzet op. Al met al is ze noch op het literaire, noch op het sekse-ideologische
terrein een bedreigende factor voor de gevestigde orde geweest.
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De hier beschreven voorbeelden tonen nog eens aan dat het spectrum van vrouwelijke
auteurs uit het verleden even breed is als dat van hun mannelijke collega's. Een literair
hoogtepunt vormen veel schrijfsters uit de generatie van Moens, Van
Meerten-Schilperoort en Mastenbroek niet, maar dat maakt ze niet minder interessant.
Voor het onderzoek naar canoniseringsprocessen bieden de reacties op de ‘mindere
godinnen’ van de Nederlandse letterkunde waardevolle inzichten. De
geschiedschrijving is nog lang niet af.
Adressen van de auteurs:
Vakgroep Nederlands KUN
postbus 9103
6500 HD Nijmegen
Javastraat 23
6524 LT Nijmegen
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onderzoek voor dit artikel zijn geen dagbladen betrokken.
3 Buitenlandse schrijfsters kregen veel aandacht in de tijdschriften; de beoordelingen van hun
werk blijven hier buken beschouwing.
4 Zie Van Boven 1992 en Meijer 1993.
5 Moens en Van Meerten-Schilperoort horen ook tot de 29 vrouwen die in de dagbladkritiek
besproken werden. Zie Korevaart 1988: 83.
6 Enkele voorbeelden van vaak aangehaalde biografische details: ongehuwde, maagdelijke,
schrijfsters vertegenwoordigen de zuivere onschuld, wat bijvoorbeeld meespeelt bij Mastenbroek
(De recensent 1816: 386, zie hieronder). Leeftijd geldt als een vergoelijkende omstandigheid
voor technische onvolkomenheden, zoals bij Esther van de jeugdige Moens en Van Overstraten
(Vaderlandsche letteroefeningen 1787: 216). Soms wordt Moens' blindheid als oorzaak van
feilen aangevoerd. Dat ze het geheel niet kan over zien en memorisatie van alle onderdelen
moeilijk is, zal bijgedragen hebben aan de verbrokkelde opbouw van de drie zangen in De lente
(1788), meent de Vaderlandsche letteroefeningen (1790: 257). Intussen doet Moens het wel
beter dan menig ziende dichter, voegt de recensent eraan toe. Van Meerten-Schilperoort wordt
regelmatig geïdentificeerd met personages uit haar boeken, met name als het gaat om
levenservaring (bijvoorbeeld Boekzaal 1836: 583).
7 Zie bijvoorbeeld de recensies over De Lannoy, Van der Wilp en Van Winter-Van Merken, resp.
Vaderlandsche letteroefeningen 1770: 403; 1772: 314; 1774: 418.
8 Het citaat is een compliment aan Van Meerten-Schilperoort door Vaderlandsche letteroefeningen
(1819: 494-495, zie verder bijvoorbeeld Vaderlandsche Letteroefeningen 1795: 151; 1825:
367-368; Boekzaal 1822: 552; 1822: 547; 1846: 443-444 en De gids 1840: 372). Overigens
gold de kritiek op ambachtelijk-technische aspecten herhaaldelijk ook het werk van Van
Meerten-Schilperoort en Moens.
9 Zie ook Van Gemert 1995: 137-139.
10 Het betreft een vertaling van Contarini's Fida Ninfa.
11 Pénélope 1823: 318-319; mijn curs. betreft het uit de eerdere kritiek geciteerde gedeelte.
12 In: B. van Meerten-Schilperoort, De geschiedenis der apostelen voor meergevorderde
jongelieden. Amsterdam 1853: IV. Met dank voor haar toestemming ontleen ik de gegevens
over deze kwestie aan de doctoraalscriptie van Narda Berendse, Een vrouw op de kaatsbaan.
Een onderzoek naar het schrijverschap van A.B. van Meerten-Schilperoort (1778-1853), Utrecht
1996.
13 Bijdragen tot het menschelijk geluk 1789: 272-280, 504-507 en 1790: 58-78.
14 Zie resp. De gids 1853: 282-316 en De recensent 1853: 549-576, citaat 555.
15 De term ‘pedagogisch-normatief’ is ontleend aan Schenkeveld-van der Dussen 1996.
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16 Deze bijdrage kwam tot stand in het kader van mijn promotie-onderzoek naar Petronella Moens
(promotor prof. dr. J.A.H. Bots, co-promotor dr. J.J.V.M. de Vet, Katholieke Universiteit
Nijmegen). Ik dank dr. De Vet voor zijn adviezen bij de voorbereiding van dit artikel.
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19 Vaderlandsche letteroefeningen 1790: 257, zie ook noot 6.
20 Geciteerd uit Spandaw 1846: III, 78.
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betrokken.
22 Algemeene Konst-en Letterbode 1843: 17-18.
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25 Zie bijvoorbeeld Euphonia 1822: 661, 801-803; 1823: 687, 801; 1825: 49, 709-711; 1827:
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28 Boekzaal 1827: 557.
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Maria van Reigersberch
De canonisering van een vaderlandse echtgenote*
Mieke B. Smits-Veldt
Voor Marijke Meijer Drees
Op de tentoonstelling ‘Lelijke tijd’ in het Rijksmuseum was onlangs een inderdaad
verbluffend lelijke, kostbare set sieraden (een ‘parure’) te zien. Omstreeks 1855 gaf
E.J. Potgieter, het toenmalig vaderlands geweten, deze cadeau aan zijn dierbare zuster
Sophie, volgens zijn eigen ontwerp vervaardigd door de goudsmid Van Kempen.
Elk van de verschillende stukken van deze curieuze tooi bevatte het portret van een
historische Nederlandse vrouw: de armband en de oorhangers dat van hooggeplaatste
dames als Amalia van Solms en Jacoba van Beieren, de andere delen dat van
zeventiende-eeuwse niet-adellijke vrouwen. Op de maagdelijke boezem van Sophie
rustten beeltenissen van Maria van Reigersberch (in de hanger aan het collier) en
Maria van Utrecht (in de broche): allebei de echtgenote van een beroemde Hollandse
zeventiende-eeuwse staatsman, respectievelijk Hugo de Groot en Johan van
Oldenbarnevelt. Afbeeldingen van de dichteressen Anna en Maria Tesselschade, de
dochters van de koopman-dichter Roemer Visscher, sierden de manchetknopen.1
Potgieter zal gehoopt hebben dat zijn zuster zich zou laten inspireren door de
burgerlijke deugden van deze bekende vrouwen uit het nationale verleden, maar
waarschijnlijk vooral door die van de fameuze Maria van Reigersberch.2 Deze moedige
vrouw van De Groot was al vroeg verheven tot het vaderlandse voorbeeld van de
trouwe, liefhebbende echtgenote bij uitstek: in de geschiedschrijving, maar vooral
in historische verbeeldingen in literatuur en beeldende kunst.
In het geval van Maria van Reigersberch was het haar eigen echtgenoot die door
middel van poëzie de basis legde van een canonisering die al tijdens beider leven
zijn beslag kreeg. De Groot stelde als eerste in de zeventiende eeuw - vóór het bekende
gedicht van Vondel - Maria als exemplum te boek. Maar net zoals dit in de
beeldvorming van andere vaderlandse vrouwen - zoals Kenau Simons Hasselaar,
Anna Maria van Schurman en Maria Tesselschade Roemers - gebeurde, zou het beeld
van Maria van Reigersberch in de loop der tijd steeds iets anders ingekleurd worden.3

Maria van Reigersberch als exemplum
Maria's faam berustte in eerste instantie op óón wapenfeit. Toen de staatsman en
geleerde Hugo de Groot, als rechterhand van raadpensionaris Oldenbarnevelt in 1618
in diens val was meegesleept en gestraft was met levenslange gevangenschap in het
slot Loevestein, was zijn echtgenote hem daarheen gevolgd. Zij had haar
bewegingsvrijheid steeds benut voor de behartiging van zijn belangen, maar zij zou
vooral het listige plan voor zijn spectaculaire bevrijding bedacht hebben. Op 22 maart
1621 liet De Groot zich in een boekenkist, onder de hoede van Maria's dienstmeisje,
uit het slot dragen en overvaren naar Gorinchem. Vandaar kon hij de veilige wijk
nemen naar Parijs, terwijl Maria in Loevestein achterbleef.
Het gedrukte bericht over de ontsnapping, een kort erna in Antwerpen gedrukt
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pamflet, moet wel teruggaan op mededelingen van De Groot zelf, die op doorreis
naar Parijs enige tijd in die stad bleef. Mogelijk uit voorzorg, om de actieve rol van
zijn toen nog vastgehouden vrouw zo klein mogelijk te maken, werd daarin De Groot
voorgesteld als de inventor van de bevrijdingsactie.4 Maar kort daarop publiceerde
hij zelf een gedicht waarin hij als eerste de roem van zijn echtgenote vestigde.
In zijn Silva ad Thuanum, waarin hij voor de jeugdige zoon van de historicusjurist
Jacques-Auguste de Thou o.a. de op liefde gebaseerde verbintenis van diens ouders
bezong, wijdde De Groot ook een passage aan zijn eigen huwelijk.5 In een bewogen
aanspraak aan zijn vrouw herinnerde hij zich hoe zij hem, na hun lange scheiding
voor zijn vonnis, met grote geestkracht in Loevestein ter zijde had gestaan en hoe
zij hem door een schrandere vondst (‘solerte reperto’) zijn rechten (op vrijheid) had
hergeven. Ook nu noemde De Groot Maria alleen impliciet als inventor van het
ontsnappingsplan. Hij ging op dit plan so wie so veel minder in dan op Maria's
absolute toewijding aan hem. Door haar sprekend in te voeren in een vurig gebed
dat zij na het wegdragen van de kist zou hebben uitgestort, riep hij een beeld op van
de moedige, godsdienstige, zichzelf wegcijferende echtgenote, die zelfs haar eigen
leven wilde offeren ter wille van het geluk van haar man. Hierdoor verdiende zij op
zijn minst op één lijn gesteld te worden met wel vier beroemde klassieke, tot in de
dood toe trouwe echtgenotes; en daartoe wilde hij bijdragen met zijn gedicht:
Wanneer mijn Muze maar iemand faam zou kunnen toezeggen, met hoeveel
lofprijzingen zou het nageslacht haar deugd dan niet ontvangen? Noch de
naam van die vrouw, de koningin die aan Admetus haar jeugd opofferde,
noch die van degene die zich als brandoffer op de as van haar echtgenoot
wierp, zou de hare overtreffen in beroemdheid. Evenmin zou die
overtroffen worden door de naam van Porcia, die niet alleen een huwelijk
met Brutus maar ook een vader als Cato waardig was, en evenmin door
die van Arria, tot in de dood de metgezellin van de grote Paetus.6
De Silva verscheen al voor augustus 1621 in een aparte editie te Parijs en werd in
hetzelfde jaar herdrukt; in 1634 en 1635 volgden nog drie Amsterdamse uitgaven
voor het in 1639 in de Poemata werd opgenomen. Het gedicht werd onmiddellijk
geroemd door verschillende van De Groots vrienden, o.a. door Gerard Vossius, die
schreef dat het hem de tranen uit de ogen had geperst.7 Zo werd Maria van
Reigersberch in de geleerdenwereld direct bekend als exemplum van de
huwelijkstrouw van een nobele, zich voor haar man opofferende vrouw.
In Gorinchem werd Maria's exemplarische functie inmiddels ook benadrukt in het
middelste van drie taferelen in een gebrandschilderd raam dat in 1627 werd
aangebracht in het Gorinchemse huis van Abraham Daetselaer, waar De Groot uit
zijn kist was gestapt. Alle taferelen beeldden een figuur uit de klassieke geschiedenis
uit, met de portretten van respectievelijk Hogerbeets, De Groot en Erpenius8. In het
middentafereel zag men de Romeinse Titus Iunius, ooit ook door zijn vrouw verborgen
in een kist en daarin naar de vrijheid gedragen, getooid met De Groots trekken
vanonder het deksel uitkijken, met zijn vrouw, kinderen en mogelijk het dienstmeisje
ernaast.9
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Nog voor Vondel zijn bekende gedicht over Maria van Reigersberch publiceerde,
leerde nu ook een groot, niet-Latijnstalig publiek Maria in een exemplum functie
kennen. In 1639 gaf de Dordtse arts Johan van Beverwijck ruime aandacht aan
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Foto 1. J. Houbraken, Maria van Reigersberch op 50-jarige leeftijd. Met onderschrift van A. van
Cattenburgh. In: C. Brandt, Historie van het leven des Heeren Huig de Groot [...]. En vervolgt tot
zyn doodt door A. van Cattenburgh. Dordrecht-Amsterdam 1727, teg. p. 260. Foto K.B. Den Haag.
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haar in het hoofdstuk over ‘De deftigheyt [= edele verhevenheid] van de Houwelicsche
Liefde’ van zijn boek Van de wtnementheyt des vrouwelicken geslachts. Hier kreeg
ze een plaats naast andere vrouwen die hun man weleer uit gevangenschap hadden
verlost en Van Beverwijck mat dan ook vooral Maria's kloekmoedigheid breed uit.10
Die was niet alleen gebleken in de onovertroffen ‘gauwigheyt’ [= slimheid] waarmee
ze het ontsnappingsplan had bedacht, maar ook in de aansporing tot haar man om
standvastig te blijven en niet om genade te vragen als hij onschuldig was.11
Ondernemend, kloekmoedig, slim: zo was ook het beeld van Maria dat Vondel
voor vele generaties van het nageslacht opriep, maar wel voorzien van de deugd
waarop De Groot de nadruk had gelegd: die van de mee-lijdende en troostende
‘druckgenoot en kruisheldin’. De Groot zou altijd gevangen gebleven zijn
Ten waer sijn schrandre gemalin
En druckgenoot en kruisheldin
Een eerlijcke uitkoomst had gevonden,
En hem van 't lang verdriet ontbonden.
Sy sprack: mijn lief, mijn levens licht,
(De tranen stonden in 't gesicht')
Sal dees spelonck uw glans versmooren,
En is uw deught dit graf beschoren?
Helaas! maar 't is vergeefs gesuft.
Hier helpt geen kermen maar vernuft.
Mijn geest die sal wat groots besoecken.
Terstont verandert hy in boecken.
De schiltwacht draaght die vetten buit
Op hare beê voor boecken uit.
Een vrouw belacht al die haar perssen
En laat hen op de tanden knarssen.12

Dat ‘een vrouw [..] duisent mannen t'ergh’ was bleek volgens Vondel wel heel
duidelijk uit Maria's optreden. Daarover zou men in later eeuwen verteilen dat zij de
haat zelf te slim was afgeweest, nadat ze als die andere, bijbelse Maria, die de
kruisiging van haar zoon meemaakte, haar echtgenoot bij zijn kruis getroost had.
Niet alleen in haar troost, maar ook in haar moedige redding van De Groot had zij
beroemde voorgangsters: de oudtestamentische Michol, de vrouw van David, en de
echtgenote van de mythologische Lynceus.13 Zo werd Maria opnieuw een exemplum:
van vrouwenkracht en -toewijding.
Vondels gedicht, waarschijnlijk geschreven in begin 1632, tijdens De Groots
verblijf in Amsterdam, werd pas in 1644 algemeen bekend toen het werd gepubliceerd
in de uitgave van zijn Verscheide gedichten. Hierna verschenen ook nog twee andere,
Nederlandstalige gedichten van de Groot voor Maria.
De Groots gedicht ‘Aen sijn Huysvrouw M. Reygersbergh, over sijn verlossingh
uit d'eeuwige gevangenis’, met de aanhef ‘Boulognie, die weleer..’, dateert van de
eerste dagen na zijn aankomst in Parijs, toen hij nog niet wist dat zijn vrouw inmiddels
toestemming had gekregen om Loevestein in vrijheid te verlaten.14 Het werd echter
pas na zijn dood in Geeraardt Brandts bloemlezing Verscheyde Nederduytsche
gedichten (1651) gepubliceerd.15 ‘Discite jam Belgae pietas quid possit et uxor’
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Foto 2. S. Fokke, ‘Hugo de Groot zig bereidende tot de vlugt uit de Loevesteinsche gevangenis, in 't
jaar 1621’. In: J. Wagenaar, Vaderlandsche historie. X. Amsterdam 1754, teg. p. 416. Foto K.B. Den
Haag.

(Leert nu, Nederlanders, waartoe de liefde van een echtgenote in staat is), luidde het
motto, en inderdaad putte ook De Groot zich in dit gedicht uit om - anders dan in de
Silva - zowel het ‘kloeck verstandt’ als de echtelijke trouw van deze ‘Spiegel van de
deught’ voor het nageslacht te loven. Het begint met een een pastorale evocatie van
de jonge Maria, die tijdens haar onbezorgde jeugd in Boulogne niet had kunnen
bedenken hoe veel beproevingen zij in haar liefde voor haar gekwelde man zou
moeten doorstaan. De Groot herinnert er onder andere aan hoe zij ‘geduldigh, wel
gemoedt’ zijn gevangenschap in Loevestein wilde delen en
dat sy eyndelyck met haer gescharpt verstand
Haer man verlossen sou uyt syne slaafsche bandt.

En dat terwijl zij wist dat zij hiermee bittere haat over zich zou uitroepen!
Evenals in de Silva voorspelde De Groot dat Maria onvergankelijke eer zou
verwenden, als men mocht aannemen dat ‘of gedicht, of wel gestelt verhael’ in het
Grieks, Latijn of Nederlands een deugdvolle naam onsterfelijkheid kon bieden. En
hoewel Maria gelukkig niet zover had behoeven te gaan als de twee - nu bij name
genoemde - vrouwen die zich beiden een verbrandingsdood getroostten uit liefde
voor hun echtgenoot, evenaarde zij hen toch: zij had immers het lot van haar man
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gedeeld en hem verlost uit de dood van zijn gevangenschap. De Groot eindigde met
een toekomstverwachting die inderdaad is uitgekomen: honderdduizend onpartijdige
rechters zouden later Maria in het gelijk stellen.
Hoewel dit Nederlandse gedicht van De Groot meermalen zou worden geciteerd,
was het toch juist Vondels lof die de beeldvorming van Maria in later eeuwen het
sterkst heeft bepaald. Toch blijkt De Groot de eer toe te komen dat hij als eerste
zowel Maria's ‘kloeck’ en ‘gescharpt verstand’ als haar toewijding ruim bemeten
heeft, en het lijkt er zelfs op dat Vondels gedicht een directe reactie was op dat van
de Groot, die hem zijn vers heeft laten lezen.16 Geen van beiden noemt het aspect dat
we bij Van Beverwijck vonden: haar aandringen bij haar man, tijdens zijn hechtenis,
om standvastig te blijven en geen schuld te bekennen. Hiervan is evenmin sprake in
een ander, korter, gedicht van De Groot, dat hij in oktober 1619 schreef op de dertigste
verjaardag van zijn ‘alderliefste vrouw’. Ook dit werd pas later in een bloemlezing
gepubliceerd: in Klioos Kraam (1659).17 Gezien de situatie is het begrijpelijk dat De
Groot in dit melancholieke vers vooral de ‘vaste trouw’ van het ‘voorbeeld aller
vrouwen’ noemt.
Zo waren het De Groot zelf, diens nieuwe vriend Vondel én Cats' geestverwant
Van Beverwijck die Maria nog tijdens haar leven verhieven tot exemplarische
echtgenote: mogelijk met meer doortastende zelfstandigheid in de relatie tot haar
man dan Cats zou hebben toegejuicht?

Maria van Reigersberch als vaderlandse heldin
Na 1702, het begin van het tweede tijdperk van de ware Vrijheid zonder stadhouder,
zorgde de opnieuw gevoede belangstelling voor de slachtoffers van de politieke
omwenteling van 1618-1619 voor een wat individueler profilering van Maria van
Reigersberch. Eerst werden in 1708 twee historische, standvastige brieven die zij in
oktober 1618 aan haar man schreef, uitgegeven.18 Hierna werd in 1722 een
waarschijnlijk ten onrechte aan De Groot toegeschreven literaire rijmbrief
gepubliceerd, in de pen gelegd van Maria, waarin zij na de ontsnapping van haar
man een beroep doet op de Staten ten behoeve van haar eigen vrijlating.19 Ze werd
hierin volgens de conventies van de heldinnenbrief weliswaar smekend ingevoerd,
klagend over de scheiding van haar man, maar nu ook als trotse, de eer van haar
echtgenoot verdedigende vrouw, die meende: ‘Ons beyder eer is my meer dan myn
vryheyd waart’.
In 1727 werd de hele geschiedenis, op basis van een grote hoeveelheid
bronnenmateriaal, waaronder overgeleverde mededelingen en brieven van de
protagonisten zelf, voor het eerst uitvoerig beschreven in de grote biografie van De
Groot van Geeraardt Brandts zoon Caspar, die na diens dood was voltooid door
Adriaan van Cattenburgh.20 Men vond hierin o.a. het nadien vaak gereproduceerde
portret van Maria, naar (een zeventiende-eeuwse kopie van?) het originele schilderij
van Van Mierevelt.21 In deze biografie werd ook weer - maar nu veel uitvoeriger dan
bij Van Beverwijck - Maria's standvastige houding direct na haar mans gevangenname
benadrukt, o.a. haar weigering om aan stadhouder Maurits gratie te vragen en haar
aansporing aan De Groot om eveneens geen schuld te bekennen. Daarbij werd ook
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uitgebreid ingegaan op haar vele demarches ten behoeve van De Groots belangen
tijdens diens gevangenschap en ballingschap. Behalve Maria kreeg nu ook haar
dienstmeisje Elsje van Houweningen een belangrijke plaats toebedeeld.
Brandt kenschetste de boekenkistepisode als een ‘gedenckwaerdige geschiedenis,
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Foto 4. R. Vinkeles, Het echtpaar De Groot en hun dochter Cornelia in Loevestein. In: A. Loosjes,
Hugo de Groot en Maria van Reigersberg. Haarlem 1794. Foto K.B. Den Haag.

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 2

278
daer de kracht der huwlykstrouwe, de list de liefde en de mannelyke kloekmoedigheit
der vrouwe, die zulk een verlossing bedacht en uitvoerde, als in een heldren spiegel
blinkt’. En in zijn samenvatting van haar karakter aarzelde ook hij niet om haar onder
heldinnen van zijn tijd te rekenen, ‘zoo wel wegens de snedigheit haers vernufts als
onwankelbaerheit harer huwlykstrouwe’.22 Alle nadruk dus op de voorbeeldige
energie, kracht en moed van Maria. Maar omdat Brandt ook weer haar twee brieven
aan De Groot uit 1618 publiceerde23 en onder meer inging op Maria's uitbarstingen
tegenover de slotvoogd Prouninck en andere, ‘snedige’ opmerkingen van haar, kreeg
ze nu toch voor het eerst de trekken van een temperamentvol wezen van vlees en
bloed: Brandt noemt haar zowel ‘rustig’ (= dapper) als ‘vurig’ van aard. Ook Elsje
van Houweningen, die in moed en snedigheid niet voor haar meesteres onderdeed,
werd bij Brandt een direct herkenbaar bijdehandje. Dat Maria van Reigersberch in
elk geval in haar latere jaren ook uiterlijk een indrukwekkende vrouw moest zijn
geweest, wist Brandt uit de memoires van Aubéry du Maurier jr. Maar hij verzweeg
toch maar liever de door deze Fransman vertelde anekdote over de opmerking die
kardinaal De la Valette over haar ‘grosseur prodigieuse’ had gemaakt. Tijdens een
ontvangst aan het Franse hof had de kardinaal aan een dame gevraagd wie toch wel
die ‘Ours’ in de buurt van de koningin-moeder was. ‘C'est ma Mère, Monsieur’,
antwoordde Cornelia de Groot, die de aangesprokene bleek te zijn, waarop de
kardinaal nog roder werd dan zijn mantel.24
In een tijd waarin verschillende toneelschrijvers zich weer lieten inspireren door
vaderlandse onderwerpen, bood Brandts biografie stof en karakteraanduiding genoeg
om nu ook Hugo de Groot en Maria van Reigersberch ten tonele te voeren. Dit
gebeurde voor het eerst in 1742, in Frederik Duims spel De vlugt van Huig de Groot
uit het slot Loevestein, in hetzelfde jaar gevolgd door nog drie stukken die de latere
fasen van De Groots leven, tot en met zijn dood dramatiseerden.25 Duims interesse
in het hele stofcomplex van het conflict Oldenbarnevelt-Maurits en de door
staatsgezinden daarmee vergeleken ondergang van Johan de Witt kwam daarna in
nog twee tragedies tot uiting, ook deze gebaseerd op recente uitgaven van historische
bronnen.26 Maria speelt met name in De vlugt een belangrijke rol, gemodelleerd naar
haar optreden bij Brandt-Van Cattenburgh: dapper, vol trouwe liefde, maar ook
emotioneel, met driftige trekken, die bij Duim door haar man getemperd worden.27
De Groots biografie bood bovendien de mogelijkheid om een nieuw aspect van Maria
uit te werken: haar moederschap en moederliefde, die bij Duim o.m. blijkt als zij na
het wegdragen van de kist troost zoekt bij de kinderen die met haar in Loevestein
verblijven.28 Naast Maria treedt ook bij Duim Elsje op: dapper, verstandig, ad rem
en trouw29
Ook al benadrukte Duim in de voorrede tot De vlugt zijn onpartijdigheid inzake
de kwestie-De Groot, toch schaarde hij zich met zijn stofkeuze achter de staatsgezinde
visie op de helden en martelaren van de Loevesteinse traditie, die men kort hierna
ook in Wagenaars Vaderlandsche Historie zou vinden. Zowel bij Duim als bij
Wagenaar vond men voor het eerst prenten - door Simon Fokke - van de beroemde
kist-scène, waarop later ook schilders zich zouden baseren.30 Zoals bekend werden
tien jaar na het tweede herstel van het stadhouderschap de Loevesteinse en de
Orangistische versies van het verleden en heden van de Republiek weer duidelijk
tegenover elkaar afgebakend. We weten ook hoe in de jaren '60 de verdedigers van
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de Vaderlandse vrijheid geëerd werden tijdens feestelijke bijeenkomsten op het
buitengoed Santhorst, waar de Amsterdamse hoogleraar Burmannus II een kring van

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 2

279
gelijkgezinde aanhangers van de staats-republikeinse Ideologie om zich verzamelde.
De strijdbare Betje Wolff vertelde in haar geruchtmakende gedicht De onveranderlyke
Santhorstsche Geloofsbelydmis (1772) dat daar onder de feest- en rouwdagen - ter
herdenking van triomf over tirannie, resp. van daardoor veroorzaakt martelaarschap
- o.a. de verjaardag van De Groots ontsnapping en de geboortedag van Maria van
Reigersberch werden gevierd. De befaamde kist hoorde natuurlijk tot de binnen deze
alternatieve geloofsgemeenschap vereerde reliquien.31 De Groots vrouw beantwoordde
gemakkelijk aan de Santhorstse idealen van Vrijheid, Vaderland, Verdraagzaamheid,
Vriendschap en de Beste Vreugd naar ieders hart: als typisch vaderlands beschouwde
burgerlijke waarden, ingekleurd door Verlichtingsideeën over deugd en menselijk
geluk in vriendschap en m.n. het huwelijk. In haar epos Walcheren (1769) bezong
Betje Wolff al de overwinning van Maria's deugdzame huwelijksliefde op de
heerszucht die vrijheid en vaderland bedreigde. Beheerst en fier sprak de innerlijk
bewogen Maria tot haar vijanden,
wyl Huwlyksliefd' haar hart,
Haar deugdzaam hart, vergeefsch bestreed, en al de smart
Op 't leevendst voelen deed, die haar de Groot most lyden:
Tot z' in den kerker hem verzelt,
Omhelst, bezwymt, van liefde smelt,
Hem redt, gevangen blyft, op dat z'hem mogt bevryden
[....]
Zo overwon een vrouw, Magt, Boosheid en Geweid.
Zo werd 's Lands Heiligdom in veiligheid gesteld.32

Zes jaar later stelde Betje Wolff Maria voor als de begrijpende en gevoelige adressate
van een rijmbrief van Arnold Geesteranus, de wegens gewetensdwang in Loevestein
opgesloten remonstrantse predikant. Deze maakte Maria deelgenoot van het geluk
in zijn ellende: dank zij Frederik Hendrik had hij in zijn gevangenschap mogen
trouwen met zijn geliefde Suzanna van Oostdijk, een huwelijk dat ingezegend was
door zijn eigen, contra-remonstrantsgezinde vader. Hier werd een geidealiseerde
zielsverbintenis zoals die tussen De Groot en zijn vrouw opgenomen binnen een
hoopvol perspectief van godsdienstige en politieke verzoening.33 In 1773 zag de
Amsterdamse koopman Ploos van Amstel in Loevestein zelfs een ‘waare Tempel
van Huwelijksmin’, die een ‘verwenscht verblyf’ ooit veranderde in een lustprieel
voor verbonden tedere zielen. Dit nam trouwens niet weg dat hij zich zo in de daar
door De Groot geleden smart inleefde dat hij het slot het liefst had afgebroken en
zijn eigen tijd prees, waarin verdraagzaamheid uitzicht gaf op vrede in kerk en staat.34
De canonisering van deze staats-republikeinse helden was een aspect van een veel
algemener gevoeld onbehagen over het economische, intellectuele, artistieke en
vooral ook morele verval van de eigen natie. Zoals o.a. uiteengezet door Van Sas,
uitte deze onvrede zich in een bovenpolitieke verheerlijking van al die grote mannen
en vrouwen uit voornamelijk de zeventiende eeuw, die voorbeelden zouden moeten
zijn voor de herleving van nationale deugden als vaderlandsliefde, moed, redelijke
godsdienstigheid, standvastigheid, ijver en doorzettingsvermogen.35 Hun biografieën
werden o.a. beschreven in een tussen 1774 en 1778 verschenen tiendelig lexicon
waarin ook een aantal dichters en een enkele dichteres werden opgeno-
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men. De Groot en zijn Maria komen in dit biografische lexicon uiteraard ook voor.36
Als deugdzame, vrijheidslievende echtgenote bewees Maria van Reigersberch bij
Betje Wolff toch vooral de morele kracht van het gevoelige hart. Tijdens de politieke
crisis van de patriottentijd, in 1785, uitte datzelfde gevoelige hart zich echter in felle
emoties van een leeuwin in haar onverzoenlijke strijd tegen tirannie. Dat gebeurde
in de voorstelling van de - in op dat moment - vurige patriot Johannes Nomsz. In één
van zijn Vaderlandsche brieven legde Nomsz Maria opnieuw een brief-op-rijm in
de heldinnenbrieftraditie in de mond, geschreven aan De Groot toen deze in Den
Haag gevangen was.37 Hier is het vaderlandse voorbeeld Maria geheel gepolitiseerd:
als ‘echtgenoote, in heeten toorne ontstoken’ waarschuwt ze in goed-patriotse taal
tegen het gezag van één enkele ‘trotse prins, die 't all bestiert door dwang’ en de
vrijheid ten onder deed gaan. Nooit zou ze haar man, die steeds zijn plicht deed voor
vrijheid en vaderland, onteren door voor hem om genade te smeken:
Hy stond de vryheid voor, hy mint zyn vaderland.
'k Zag liever schuldloos hem door 't zwaard ter nederstorten,
Dan dat hy schuldig scheen, en leven zoude in schand’.
Want leven zonder eer, welk een elendig leven!

Evenzeer rekent ze op Hugo's standvastigheid die ook hem van zo'n oneervolle bede
zou moeten weerhouden. Alleen aan het slot van haar brief wordt Maria weer tederder
als ze haar echtgenoot deelgenoot maakt van wat haar hart haar voorspelt: God zal
hen redden!
Een voortzetting van de Sandhorstse heldencultus werd in deze tijd mogelijk door
de vervaardiging van biscuitbustes van de patriotse helden, waaronder men naast
Hugo de Groot, Maria van Reigersberch, Maria van Utrecht en de gebroeders De
Witt ook Kenau Simons Hasselaar aantrof en verschillende zeehelden: een serie die
omstreeks 1784 werd vervaardigd in de Loosdrechtse porseleinfabriek38.

Maria van Reigersberch en Elsje van Houweningen als belichaming van
vrouwelijke burgerdeugden
Nomsz' fiere heldin was maar een kort leven beschoren. Maria van Reigersberch
werd immers hoe langer hoe meer verheven tot een algemeen ideaal van vrouw en
moeder die zich in overeenstemming met verlichte burgeridealen van huiselijk geluk
en deugzaamheid wijdt aan aan haar gezin.39
Voor de Haarlemse boekhandelaar Adriaan Loosjes, die zich als lid van de
Maatschapij tot Nut van 't Algemeen zeer inzette voor de verlichte
volksopvoedingsidealen, was de geschiedenis van De Groot en Maria van
Reigersberch een bij uitstek voorbeeldig vaderlands onderwerp omdat aan het optreden
van Elsje van Houweningen ook de plicht tot deugdzame trouw van de lagere klassen
ruim bemeten kon worden.40 Nadat hij in 1784 al een schoolboekje aan De Groot,
Maria en Elsje op Loevestein had gewijd41, richtte hij zich tien jaar later in een
voordracht bij de jaarlijkse prijsuitreiking van het weeshuis tot de Haarlemse Lutherse
weeskinderen, die hij nu het trouwe en moedige gedrag van de verstandige Elsje
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voorhield.42 Daar konden de wezen zich vast aan spiegelen met het oog op hun eigen
toekomst.

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 2

281

Foto 5. J.E. Marcus, De hereniging van De Groot en Maria van Reigersberch, met Cornelia, in Parijs.
1798. (Overgenomen) uit [Catalogus] Het vaderlandsch Gevoel. Amsterdam 1978, p. 141.
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In hetzelfde jaar 1794 beeldde Loosjes in Hugo de Groot en Maria van Reigersberg
de hele geschiedenis van De Groot en zijn vrouw, vanaf hun vrijage en
huwelijkssluiting tot en met de geslaagde ontsnapping, af in een reeks toneelscènes
(‘huisselijke tooneelen van hun afwisselend leven’), aan elkaar verbunden door
vertelling.43 In deze tragedie van door rampen beproefde huwelijksliefde, waarin ‘de
werking van zoo gelouterde en verheven' hartstogten’ gezien kon worden, moest
Loosjes echter zijn best doen om Maria's historische karakter in het vrouwelijk
ideaalbeeld van zijn tijd te passen. Evenals in zijn treurspel Kenau Hasselaar of de
heldin van Haarlem (1808), waarin hij moeite had ‘de fierheid van Heldin en de
beminnenswaardigheid van Vrouw’ te verenigen, moest hij nu bekennen: ‘bovenal
heeft het mij moeijelijk gevallen hare teederheid met haren moed te paren’.44 Loosjes
zette in deze taferelen in feite het beeld van van Brandt-Cattenburgh door, maar met
verlichte kanttekeningen, zoals bij Maria's verontwaardigde opmerking tegen
Prouninck dat haar man ‘niet gewend [was] te eten als een metselaar’. Al probeerde
hij die opmerking in een goede plooi te slaan, toch erkende hij dat zulke woorden
riekten naar afkeurenswaardige neerbuigendheid ten opzichte van de lagere klassen.45
In de laatste scène, juist als De Groot in Parijs aan Jeannin en Wtenbogaert Vondels
gedicht en zijn eigen ‘Boulognie, die weleer...’ over Maria heeft voorgelezen, worden
de echtelieden, met dochter Cornelia, Elsje en knecht Willem weer verenigd. Loosjes
liet hierna de twee geleerde heren ontroerd uitroepen dat zelfs de meest bekwame
schilder ‘zulk een groep van de edelste... van vreugde verrukte stervelingen’ niet zou
kunnen uitbeelden. Het hoeft niemand te verbazen dat op deze uitdaging al heel gauw
door beeldende kunstenaars werd ingegaan.46
Bij Loosjes, die kennelijk de geschiedenis naar waarheid wilde vertellen, hadden
Maria èn Elsje nog de krachtige, doortastende karakters die ze bij Brandt-Cattenburgh
hadden gekregen.47 Zo werden beiden ook opgevoerd in het dichtwerk De vrouwen
(1807) van de nu vergeten dichter H.A. Spandaw. In de zang, gewijd aan de zedelijke
moed van vrouwen, riep hij onder de Nederlandse voorbeelden eerst de heldhaftige
Kenau Simons Hasselaar en de fiere vrouw van Oldenbarnevelt in de herinnering,
om daarna om daarna de ‘Ga van Huig de Groot, zoo vaak, zoo schoon bezongen’
aan te roepen:
Zoo lang de Batavier den roem der Batavieren,
't Orakel van zijn' tijd, den grooten Groot waardeert,
Wordt Reigersbergens naam om strijd met hem vereerd.
Niets gaat zijn' grootheid - niets haar fiere deugd te boven.
't Blanketsel onzer eeuw zal nooit den gloed verdooven
Van altijd zuiv're liefde en onbezweken trouw,
Die u vereeuwigd heeft, ô onwaardeerb're vrouw!48

Ook Spandaw gaf een belangrijke plaats aan Elsje, wier moed en trouw hij naast
Maria, die volgens hem van de geschiedenis ten onrechte alle hulde gekregen had,
wilde vereeuwigen.
Spandaws zangen, als vrouwenlof wortelend in een lange literaire traditie, waren
tevens een product van de Franse ‘bezettingstijd’, waarin men teruggreep op de
algemene vaderlandcultus uit de jaren 1760/70 om in het verleden van de Gouden
Eeuw nu een nationaal houvast te vinden.49 Hierbij hoorde ook de nadruk op het
typisch vrouwelijke, deugdzame, beschavende en verzoenende aandeel in de samen-
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leving. In dit proces werd Maria meer en meer gedomesticeerd. Haar opofferende
dienstbaarheid aan haar gezin en haar inzet voor de gelukkige saamhorigheid
daarbinnen waren al sterk aangezet in het epos Hugo de Groot (1790) van Petronella
Moens, waarin de blinde dichteres, meer nog dan Ploos van Amstel, in Loevestein
een piek van huiselijk geluk van een emotioneel verbonden gezin zag, met hun ouders
liefhebbende kinderen en trouw personeel.50 Hierna hidden de verzetspoëten Cornelis
Loots en Hendrik Tollens het toch weer op Maria's dienende liefde voor haar man,
in de gedienten die zij als antwoord instuurden op een in 1803 door de jonge
Bataafsche Maatschappij voor taal- en dichtkunde uitgeschreven prijsvraag.51 Waar
Tollens Maria inpaste in het bekende huwelijksbeeld van de klimop die zich aan een
eik hecht, vindt men bij Loots ook nog iets van kosmopolitische verlichtingsgedachten.
Als redster van haar echtgenoot was Maria ook weldoenster geworden van de hele
mensheid: ‘Gij ziet de volken, vol verlangen, // Het [nl. het waardevolle kleinood
De Groot] dankbaar uit uw' arm ontvangen’. Maar die rol berustte toch op een
heldenopvang die Loots al net zo verheven dienstbaar plastisch voorstelde:
Zoo waard een' held in d'arm te ontvangen,
En kussend, aan den mond te hangen
Des eedlen, en verdrukten mans,
Ging boven adeldom en tijtel:
't Gesteent', dat zwicht voor bijl noch bijtel,
Verliest zijn' gloed bij zoo veel glans.

Stof te over voor roerende melodrama's! Dat vonden tussen 1803 en 1810 in elk
geval twee buitenlandse toneelauteurs, wier werk onmiddelijk vertaald werd. In 1804
verscheen Hugo Grotius (1803) van de populaire Duitse schrijver August van
Kotzebue in Nederlandse vertaling52, in 1808 gevolgd door een bewerking van Grotius,
ou le Fort de Loevesteen van de Fransman Alexandre de Fernère, door de
Amsterdamse acteur Marten Westerman.53 Beide in proza geschreven stukken
gebruiken het Loevesteinse verhaal als opstap naar een woelig, pathetisch en in
algehele verzoening - ook met stadhouder Maurits - eindigend drama met verzonnen
nevenintriges en personen.54 De Amsterdamse auteur Willem Warnsinck publiceerde
in 1821 een meer op de overgeleverde geschiedenis geënt ‘Vaderlandsch tooneelspel’
in verzen, dat in elk geval op de Amsterdamse Schouwburg werd vertoond, met
boekenkist en al.55 Alles in De ontkoming van Hugo de Groot uit Loevestein, in 1621
draaide weer om ‘dat zalige echtgeluk, welks genieting, ook onder de bedroevendste
omstandigheden van het leven, het helderst licht en den reinsten troost verspreidt’56
Nu was het Elsje die het mogelijke smetje van hoogmoed op Maria moest wegnemen,
en haar fiere meesteres niet alleen voorzag van een teer, emotioneel gemoed, maar
ook van de ideale negentiende-eeuwse vrouwelijke deugd van nederigheid:
Zij schijnt onbuigzaam, ja; maar ware moed en trouw
Zijn deugden, in haar oog, sieraden voor een vrouw.
't Is waar, ze is fier van aard; maar laag en diep te knielen
Strijdt, zegt zij, met hare eer en voegt geen groote zielen:
En echter toont zij steeds die lieve ned'righeid,
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Die 't hart van and'ren trekt en zachtkens tot zich leidt.
Haar fijngevoelend hart verduurt met moed de plagen,
Die ze om haar' echtvriend lijdt en zaam met hem blijft dragen;
En raakt ze soms in vuur, wanneer haar teêr gemoed
Haar jamm'ren overpeinst en al haar' tegenspoed;
En barst ze somtijds uit in tranen en klagten,
Dan kan één troostrijk woord haar grievend wee verzachten.57

Hiermee lijkt Maria van Reigersberch als vaderlands onderwerp van dichtkunst
ongeveer doodgeschreven te zijn. Wel zou ze, in gezelschap van Elsje van
Houweningen, nog vaak figureren in historische opstellen, levensbeschrijvingen van
voorbeeldige vrouwen, boeken voor de jeugd en de school en, samen met haar man,
in historieschilderijen en -prenten.

Maria van Reigersberch als historische figuur
Als historische vrouw kreeg Maria kort na Warnsinck stuk een duidelijker en ook
weer krachtiger profiel, omdat nu veel meer brieven van haar bekend werden dan
alleen de twee die in Brandts De Groot-biografie waren opgenomen. De eerste die
op basis van hiervan een karakterschets van Maria probeerde te geven was de
Rotterdamse remonstrantse predikant A. Stolker, in een publikatie in de Vaderlandsche
Letteroefeningen van 1824.58 In 1857 volgde de eerste uitgave van alle - 77 - toen
bekende brieven van Maria, omstreeks de tijd dat Sophie Potgieter het
vrouwen-pantheon-in-goud cadeau kreeg waarin Maria van Reigersberch zo'n centrale
plaats innam. Deze uitgave lieten H. Vollenhoven en G.D.J. Schotel voorafgaan door
een uitvoerige biografie.59 Uit deze brieven leerde men Maria onder andere goed
kennen in haar leven in Parijs, niet alleen als echtgenote, huisvrouw en
zaakwaarneemster, maar ook als weinig tevreden moeder. Bij hun hagiografische
lof op Maria als voortreffelijke, liefdevolle echtgenote en ‘bedrijvige en huishoudelijke
Hollandsche vrouw’ konden de editeurs Maria's moederschap, zoals dit in haar
brieven over en aan haar kinderen tot uiting kwam, echter moeilijk als teder
kenschetsen. De enige kritiek die Maria nu uit de hoek van haar fans ten deel viel
was haar als zwakte aangemerkte ruime geldvoorziening van verkwistende zoons.60
De geidealiseerde beeldvorming werd pas enigszins doorbroken in het terecht
bekend geworden opstel ‘Hugo de Groot en Maria van Reigersbergh’, dat de historicus
Robert Fruin in 1858 naar aanleiding van de briefuitgave publiceerde in De Gids.61
Fruin beschreef hierin op een evenwichtig-kritische en van psychologisch inzicht
getuigende wijze de relatie tussen Maria en haar echtgenoot en hun beider karakters.
Zijn beeld van Maria was dat van een moedige en sterke vrouw die in een leven
waarin meer een beroep was gedaan op haar daadkracht dan op haar zachtere,
vrouwelijke eigenschappen, verhard en ongevoelig geworden was en daarin ook
tekort schoot in moederliefde.
Hoewel in deze tijd juist in De Gids het genre van de historische roman - en dan
het liefst met stof uit de zestiende en zeventiende eeuw - werd gepropageerd,
verscheen pas een kleine eeuw later, in 1948, een roman over Hugo de Groot en
Maria van Reigersberch. In Vaderland in de verte gaf de historica Annie
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Romein-Verschoor haar persoonlijke interpretatie van het leven van de vrouw uit de
historische canon. Van idealisering van Maria's huwelijk is hierin in het geheel geen
sprake meer: Maria
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is in haar zorg voor een twijfelend, eerzuchtig genie, haar moeizame verhouding met
haar kinderen en haar slechts ogenschijnlijke zelfstandigheid van een open en gelukkig
kind een tragische vrouw geworden.62

Eindnoten:
* Dit artikel berust op het onderzoek dat ik in het herfsttrimester van 1996 samen met een door
mij begeleide werkgroep studenten van de vakgroep Historische Nederlandse letterkunde aan
de UvA uitvoerde. Gegevens uit m.n. de bijdragen van Sofie Cerutti, Patrick Groen, Herman
van Iperen en Suzanne van der Schot heb ik hierin verwerkt.
1 De parure bevindt zich in bruikleen in de collectie van het Rijksmuseum. Cf. Reinier Baarsen
e.a., ‘De lelijke tijd’. Pronkstukken van Nederlandse interieurkunst 1835-1895. [Catalogus van
de tentoonstelling] Rijksmuseum Amsterdam 1996, nr. 86 (p. 208); aldaar gedateerd op
1854-1858.
2 Aan de binnenkant van de hanger met de beeltenis van Maria van Reigersberch bevinden zich
twee medaillons, waarvan één mogelijk bedoeld was voor een afbeelding van een alsnog te
verschijnen huwelijkspartner? Sophie (geboren in 1818) is echter, evenmin als haar broer, ooit
getrouwd en nu bevat één medaillon een foto van Potgieter en de ander een haarlok van hem.
3 Cf. Mirjam de Baar en Brita Rang, ‘Minerva of savante, heilige of dweepster.
Receptiegeschiedenis van Anna Maria van Schurman sedert de zeventiende eeuw’. In: Anna
Maria van Schurman 1607-1678. Een uitzonderlijk geleerde vrouw. O.r.v. M. de Baar e.a.
Zutphen 1992, p. 9-28; Mieke B. Smits-Veldt, ‘Maria Tesselschade, de muze van de
Muiderkring’. In: Idem, Maria Tesselschade. Leven met talent en vriendschap. Zutphen 1994,
p. 7-12; Marijke Meijer Drees, ‘Kenau. De paradox van een strijdbare vrouw’. In: Waar de
blanke top der duinen en andere vaderlandse herinneringen. O.r.v. N.C.F. van Sas. Amsterdam
1995, p. 42-56.
4 Cort verhael hoe subtyl en wonderlyck Mr Hugo Grotius [...] met een Koffer uut zijn
ghevankenisse te Loevensteyn in Hollant, ghedragen, ende voorder ontkomen is. Antwerpen
1621 (Knuttel nr. 3186a). In aangepaste spelling in: R. Fruin, Allerliefste van Hugo de Groot.
Ed. G. Ws Hellinga. Den Haag 1957 (Ooievaar pocket), p. 105-109.
5 Ik gebruikte: Hugo Grotius, ‘Silva ad Franciscum Augustum Thuanum’. In: Idem, Poemata.
Lugdunum Batavorum 1639, p. 524-535; de betreffende passage op p. 526-7.
6 Latijn: ‘Quod mea si auderet famam spondere Comoena, / Acciperet quantis virtutem laudibus
istam / Posteritas? nomen non clarius illa teneret, / Admeto regina suos quae tradidit annos, /
Quaeque super cineres jecit se arsura mariti, / Dignaque tam Bruti thalamis quam patre Catone
/ Porcia, & in letum magno comes Arria Paeto’. Voor een vrije vertaling zie: C. van Vollenhoven,
‘Wildzang voor François de Thou (1621), door Huigh de Groot’. In: De Gids 96 (1932), IV, p.
131-132. Twee mythologische vrouwen leden een verbrandingsdood uit liefde voor hun man:
de Thessalische koningin Alcestis stierf vrijwillig om haar man van de dood te redden, en
Evadne, de vrouw van Capaneus, stortte zich op de as van haar echtgenoot. De heldhaftige
Romeinse Porcia, dochter, resp. trouwe echtgenote van gedreven tegenstanders van Caesar,
achtte zich haar vader en echtgenoot pas waardig nadat zij bewezen had grote pijn te kunnen
doorstaan; na de dood van Brutus pleegde zij zelfmoord. De al even onverschrokken Arria gaf
haar man, de Romeinse generaal Paetus, moed om zijn door keizer Claudius bevolen zelfmoord
uit te voeren, door hem in de dood voor te gaan.
7 We kennen als reacties op dit gedicht uit 1621 behalve de brief van Vossius ook brieven van
de Antwerpse koopman F. Sweertius en de Franse diplomaat B. Aubéry du Maurier (De
briefwisseling van Hugo Grotius. Ed. P.C. Molhuysen e.a., nrs. 691, 675 en 679). Sweertius
citeert het gunstige oordeel van de Leuvense geleerde Erycius Puteanus.
8 De geleerde Erpenius, een zwager van Van Daetselaers vrouw, was alleen betrokken bij
Loevestein omdat hij regelmatig boeken naar De Groot had gezonden in de beroemde kist. De
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toelichtingen op de afgebeelde klassieke figuren, onder de taferelen, zijn in feite alleen op De
Groot van toepassing.
Titus Vinius, verbannen voor het leven, werd door zijn vrouw Tanusia verborgen in een kist
en tijdens een publiek feest in het theater naar Octavianus (de latere Augustus) gedragen. Toen
deze Vinius uit de kist zag komen schold hij beiden hun schuld kwijt. Cf. A. Sizoo, ‘Een antieke
Maria van Reigersberch’. In: Hermeneus 29 (1957/58), p. 182-184, en Frans Grijzenhout,
Feesten voor het vaderland. Patriotse en Bataafse feesten 1780-1806. Zwolle 1989, p. 21, met
afbeelding op p. 16. De afbeeldingen van de drie taferelen werden voor het eerst beschreven in
C. Brandt, Historie van het leven des Heeren Huig de Groot [...]. En vervolgt tot zyn doodt
door A. van Cattenburgh. Dordrecht-Amsterdam 1727, p. 260-262, en opgenomen in de
‘Verklaaring der schilderstukken, Betreklyk tot de lotgevallen van Hugo de Groot [etc.]’, achter
H. van Wijn e.a., Byvoegsels en aanmerkingen voor het tiende deel der Vaderlandsche Historie
van Jan Wagenaar. Amsterdam 1793. De drie ramen zijn nog steeds te zien in het voormalige
weeshuis te Gorinchem.
Ik gebruikte de tweede druk: Johan van Beverwijck, Van de wtnementheyt des vrouwelicken
geslachts. Dordrecht 1643, III, p. 81-84.
Dit laatste deed ook de vrouw van Hogerbeets, zo meldde Van Beverwijck, die zich mogelijk
heeft gebaseerd op een passage uit De Groots Verantwoordingh van de wettelijcke regieringh
van Hollandt ende West-Vrieslant(na de Latijnse uitgave in Parijs 1622 in hetzelfde jaar gedrukt
in Hoorn; in de tweede druk van 1623 op p. 157-158). De Groot gaat hierin o.a. in op Maria's
pogingen om in Den Haag versoepeling van de strenge behandeling door de Loevesteinse
slotvoogd te verkrijgen en noemt nu expliciet ‘de kloeckmoedigheydt van mijn Huys-vrouw’
als motor achter zijn ontsnapping.
Vondel, ‘Huigh de Groots verlossing. Aan Mevrouw Marie van Reigersbergh’. In: Vondel, De
werken. W.B. ed. III, p. 380-381, rg. 9-24.
Michol, de vrouw van David, hielp haar man ontsnappen toen deze door de dienaren van haar
vader, koning Saul, werd gezocht om hem te doden. Hypermenestra, de vrouw van Lynceus,
was de enige van de vijftig Danaïden die tijdens hun gelijktijdige bruiloftsnacht niet het bevel
van hun vader opvolgden om hun echtgenoot te doden. Zie over de opbouw van dit gedicht:
Marijke Spies, ‘Retorica in de tijd van middeleeuwen, humanisme en renaissance’. In: Cicero
orator [...]. Ed. C.A.C.M. Fisser e.a. Den Bosch 1993, m.n.p. 126-131.
Blijkens het onderschrift is het gedicht geschreven op 16 april 1621 en vandaar naar Delft
gezonden (waar De Groots ouders woonden), waar het op 25 april aankwam.
H. de Groot, ‘Aen sijn huysvrouw M. Reygersbergh, over sijn verlossingh uyt d'eeuwige
gevangenis’. In: Verscheyde Nederduytsche gedichten. Amsterdam 1651, p. 103-105 (ook in
de herdruk van 1659).
Vondel zou dan m.n. hebben gereageerd op De Groots zin over de macht van de poëzie om
iemands naam onsterfelijk te maken. De strekking van het motto, de zin ‘[Maria liet zich met
haar man] Besluyten met een gracht, met slooten en soldaten’, de aanduiding van Loevestein
als ‘een graf, gemaeckt om eeuwelyk te duuren’, de ‘bitt'ren haet’ die Maria te wachten stond,
de nadruk op Maria's ‘kloeck verstandt’ én haar medelijden, de argumentatie, op basis van de
vergelijking met twee andere voorbeelden van huwelijksliefde, dat zij ‘eeuwelyck geroemt’ zal
worden en in het slot de voorspelling dat de rechters in het ongelijk zullen worden gesteld: men
vindt dit allemaal, hoewel niet woordelijk, ook bij Vondel.
Hugo de Groot, ‘Waer 't dat mijn drouff gemoedt kondt eenigsins gehengen..’. In: Klioos Kraam
II. Leeuwarden 1657, p. 329-330.
In Geeraardt Brandt, Historie van de rechtspleging gehouden in den jaaren 1618 en 1619 ontrent
de dry gevangene heeren Mr. Johan van Oldenbarnevelt, Mr. Rombout Hoogerbeets, Mr. Hugo
de Groot. Rotterdam 1708. (In de derde druk, Rotterdam 1721, p. 8-10; cf. Brieven van en aan
Maria van Reigersberch. Ed. H.C. Rogge. Leiden 1902, nrs. II en III).
‘Versoek-schrift van Maria van Reygersberg, om Loevesteyns uytgang’, in: Overgebleeve
rym-stukken, of Vervolg der versen, van en op de heeren en meesters Jan, Huyg, Willem en
Pieter de Groot. Delft enz. 1722, p. 130-133.
Brandt-Cattenburgh, Historie van het leven des Heeren Huig de Groot (zie noot 9); in 1732
gevolgd door een tweede druk. Hierna verschenen er ook in Frankrijk en Duitsland biografieën
van De Groot (o.a. in 1754 die van De Burigny). In 1771 verscheen een verkorte versie van de
Historie met enkele aanvullingen (Leven van De Groot, grootendeels overgenomen uit de
beschrijving van Brandt, Cattenburgh en anderen, door eenige liefhebbers der Nederlandsche
Historie. Amsterdam 1771). In de in 1680 uitgekomen Mémoires van Louis Aubéry du Maurier
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wijdde de zoon van De Groots vriend, de diplomaat, o.a. al een hoofdstuk aan De Groot, waarin
ook eer gegeven werd aan Maria van Reigersberch, met enkele bijzonderheden over de
voorbereidingen van de ontsnapping. (L. Aubéry du Maurier, Mémoires pour servir à l'histoire
de Hollande et des autres Provinces-Unies. Paris 1680, p. 328-363). Het boek beleefde
verschillende herdrukken en werd o.a., in 1704, in het Nederlands vertaald. In 1683 werden
voor het eerst twee brieven die Vossius aan Maria had geschreven tijdens haar verblijf in
Loevestein gepubliceerd, in twee uitgaven van De Groots werk. Maria's rol als intermediair
tussen haar echtgenoot en de buitenwereld werd hierdoor nog eens bevestigd.
Het portret in een gravure door J. Houbraken ‘naar 't origineel Conterfijtsel’ in het toenmalige
bezit van Joan van Gheel; Brandt-Cattenburgh (zie noot 9), teg. p. 260. De gravure komt echter
minder overeen met het schilderij van Mierevelt (Prinsenhof, Delft) dan met het anonieme
schilderij, genoemd in Moes (E.W. Moes, Iconographia Batava, II. Amsterdam 1905, nr. 6383,
resp. 2 en 7 (foto Iconografisch Bureau Den Haag). In het berijmde onderschrift door Van
Cattenburgh wordt Maria geëerd als een ‘heldin’, De Groots ‘schrandre en rustige Echtgenoot’,
‘By Koningen geëert om haar beleidt en trouw’, wier roem die van Tamisia en Paetus' vrouw
teboven gaat.
Brandt-Cattenburgh (zie noot 9), p. 242, resp. Aenhangsel, p. 41-42.
Zie noot 18.
Aubéry du Maurier (noot 20), p. 338-339. In de Nederlandse vertaling (p. 378-9) had Maria
‘een verwonderlijke sware lighaams gestalte’.
F. Duim, De vlugt van Huig de Groot; uit het Slot te Loevestein. Blyspel. Amsterdam 1742
(herdrukt in 1746 en 1760). Idem, De dry delen van Huig de Groot; behelzende 's Man
levens-gevallen, na zyne vlugt uit het Slot te Loevestein, tot, en na zijnen doot. Amsterdam 1742.
F. Duim, De broedermoort van Kornelis en Joan de Wit (1744); idem, Het rechtsgeding van
Johan van Oldenbarnevelt, Rombout Hogerbeets en Huig de Groot. Treurspel. Amsterdam
1745; idem, De beraamde moort op Maurits, Prins van Oranje door de zoonen van Joan van
Oldenbarnevelt [...]. Treurspel. Amsterdam 1745.
Duim volgt letterljk Brandts exemplarische karakteristiek als hij in zijn ‘Berecht’ aankondigt
het verhaal van de ontsnapping uit te beelden ‘met zulke graveerselen, waar in de Huwelyks
Trouwe, List der Liefde, Mannelijke kloekmoedigheit eener vrouwe, op 't helderste doorstraalen’
(p. 3).
Maria speelt alleen in het derde deel van de De Groot-trilogie een rol, overmand door emotie
na het bericht van De Groots dood, maar daarvan hersteld door inzicht in haar moederplicht.
Ook in het Rechtsgeding enz. treedt zij enkele keren daadkrachtig op, conform de in 1708 voor
het eerst gepubliceerde gegevens (zie noot 18).
Omdat Duim uit overwegingen van waarschijnlijkheid ook De Groots knecht Willem deel laat
hebben in het succes van de ontsnapping, wordt Elsjes rol bij hem wel wat minder uniek.
Beide gravures beelden het moment uit dat De Groot in de kist stapt, terzijde gestaan door
Maria; de tweede is echter veel gedetailleerder dan de eerste. Cf. J. Wagenaar. Vaderlandsche
historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Neederlanden. X. Amsterdam 1754,
tussen p. 416-417. Fokkes tweede gravure diende o.a. als voorbeeld voor een schilderij van
H.W. Beekkerk († 1796), afgebeeld bij Van Sas, ‘Gedenck aan Loevesteyn’, p. 72.
Cf. o.a. P.J. Buijnsters. Wolff & Deken; een biografie. Leiden 1984, p. 93-104 en Grijzenhout,
Feesten enz. (noot 9), p. 26-29.
E. Wolff-Becker. Walcheren, in vier gezangen. Hoorn 1769, p. 191-192.
E. Wolff-Becker. Arnold Geesteranus aan Maria van Reigersbergen, echtgenoote van Mr.
Hugo de Groot. Hoorn 1775. Zie ook: N.C.F. van Sas. ‘Gedenck aan Loevesteyn’. In: idem
(ed.). Waar de blanke top der duinen en andere vaderlandse herinneringen. Amsterdam enz.
1995, p. 70-80, m.n. 74-75. In de in 1785 anoniem verschenen biografie Het leven van Hugo
de Groot, getrokken uit de voornaamste historieschryvers en dichters [...] (Amsterdam), duidelijk
uit patriotse hoek afkomstig, wordt bij de lof voor Maria instemmend geciteerd uit Vondel,
Duim en de twee teksten van Betje Wolff.
Jacob Ploos van Amstel. Het uitmuntend karakter [...] van Hugo de Groot. Herdagt bij de
beschouwing van het slot Loevestein in de maand Julij 1772. Amsterdam z.j., p. 9. Cf.
Grijzenhout, Feesten enz, (noot 9), p. 29-30, ook over Ploos' ontwerp voor een gigantisch
grafmonument voor De Groot.
Over de ontwikkeling in de beeldvorming van grote mannen en vrouwen uit het verleden (vooral
uit de Gouden Eeuw) vanaf ca. 1760: N.C.F. van Sas. ‘Nationaliteit in de schaduw van de
Gouden Eeuw. Nationale cultuur en vaderlands verleden 1780-1914’. In: De Gouden eeuw in
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perspectief. Het beeld van de zeventiende-eeuwse schilderkunst in later tijd. Ed. F. Grijzenhout
& H. van Veen. Heerlen 1992, p. 83-106.
[S. Stijl, J. Stienstra e.a.]. Levensbeschrijving van eenige voornaame meest Nederlandsche
mannen en vrouwen. II. Amsterdam enz. 1775, p. 1-50.
J. Nomsz. Vaderlandsche brieven. II. Amsterdam 1785, p. 18-27. De heldinnenbrief met Maria
van Reigersberch als schrijfster of adressate was in deze tijd binnen genootschappen een niet
ongeliefd literair subgenre. Binnen Felix Meritis droeg D. Bleecker in 1784 een rijmbrief van
Maria van Reigersberch aan Maria van Utrecht voor; in 1794 ook nog één van De Groot aan
zijn vrouw. (M. van Hattum, Lezingen en verhandelingen in ‘Concordia et libertate (1769-1806)
en ‘Felix Meritis’ (dep. letterk.) (1779-1808, 1810-1832. 1865-1873). Amstelveen 1983.).
Mogelijk geïnspireerd door Nomsz schreef het genootschap Kunst wordt door arbeid verkregen
in 1785 een prijsvraag uit voor een brief van Maria aan Hugo de Groot na zijn ontkoming,
waarop echter geen reactie lijkt te zijn gekomen. (J.J. Kloek e.a., ‘Literaire genootschappen
1748-1800’. In: Documentatieblad werkgroep achttiende eeuw 15/1 (1983), p. 73). (Met dank
aan Olga van Marion en Marleen de Vries).
F. Grijzenhout, N.C.F. van Sas. Voor vaderlanden vrijheid. Revolutie in Nederland 1780-1787.
[Catalogus van de tentoonstelling] Centraal Museum Utrecht sept.-okt. 1987. Utrecht 1987, p.
40-41. De in 1774 door dominee Johannes de Mol in Oud-Loosdrecht opgerichte porseleinfabriek
werd na zijn dood in 1782 voortgezet in Ouder-Amstel. In deze laatste fabriek werden in elk
geval ca. 1784 de gecanelleerde zuiltjes onder de bustes gefabriceerd.
Cf. Anke Pouw, ‘De “waare verlichting” van de vrouw. Vrouwen en gezin binnen het burgerlijk
beschavingsideaal van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 1784- ca. 1840’. In: Comenius
6 (1986), p. 292-317.
Over Loosjes o.a.: M.H. de Haan. Adriaan Loosjes. Utrecht 1934. Diss. R.U.U.
[A. Loosjes]. Historie van Huig de Groot (Een schoolboek). Amsterdam 1784. (Tweede druk:
Haarlem 1800). Loosjes leerde de kinderen hierin o.a. dat het alleen is toegestaan om niet de
waarheid te spreken als de redding en het geluk van een mens ervan afhangt. Hij startte in 1788
o.a. ook het schoolboek Levensschetsen van vaderlandsche mannen en vrouwen, een uitgave
van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, in de vorm van geschiedenisvertellingen. Pas in
het derde deel, dat na zijn dood in 1834 uitkwam, vindt men ‘Gesprekken over het leven van
Hugo de Groot’, van een vader met zijn twee zoontjes. Ook hier veel aandacht voor Elsje en
de les dat men ‘zijne dienstboden vriendelijk en liefderijk [moet] behandelen’ (Tweede druk,
1842, p. 25-37).
Adriaan Loosjes. 't Gedrag van Elsje van Houweningen dienstmaagd van Huig de Groot [...].
Haarlem 1794. In 1795 verscheen de tekst van een voordracht van Loosjes over het edele gedrag
van Jan Franken, de knecht van Oldenbarnevelt, gehouden t.g.v. een prijsuitdeling aan kinderen
van het Haarlemse Diaconie- en Aalmoezeniers armenhuis. Ook in het tweede deel van de
Almanak voor vrouwen door vrouwen 1796 (Amsterdam 1796) wordt een gedicht gewijd ‘Aan
de trouw en burgerdeugd van Elsje van Houwening’ (p. 53-57); Maria komt in geen aflevering
voor.
A. Loosjes. Hugo de Groot en Maria van Reigersberg. Haarlem 1794. Gebruikte editie: A.
Loosjes. Al de dramatische werken. III. Schiedam 1857, ‘Voorberigt’.
Idem, p. 8 en ‘Voorberigt’. Cf. Meijer Drees, ‘Kenau’, p. 52.
Idem, p. 130-131.
Zie de ets van J.E. Marcus (uit 1798?; Atlas Fr. Muller, nr. 1444c) en de qua compositie daaraan
ondeende tekening van P.C. Wonder (Rijksprentenkabinet), beide afgebeeld in Het Vaderlandsch
Gevoel. Vergeten negentiende-eeuwse schilderijen over onze geschiedenis. [Catalogus]
Rijksmuseum Amsterdam. 1978, p. 140-141. In de catalogus-1822 van Levende Meesters
figureert een schilderij van de Haarlemse schilder Pieter Barbiers Bzn., ‘De eerste ontmoeting
van Maria Reygersbergen bij H. de Groot na deszelfs ontkoming, volgens het Gedicht van den
Heer Loosjes’ (nr. 18). De schilder M. Calisch schilderde hetzelfde onderwerp (Slot Loevestein);
in 1853 verscheen in de Kunstkronijk (14, teg. p. 94) een litho naar zijn ontwerp van een
gelijksoortige voorstelling.
In Loosjes toneelstuk Huig de Groots tweeede ballingschap of vlugt uit Amsterdam (Haarlem
1808) komt Maria niet voor. Wel vindt men achterin de uitgave een lange lofzang van hem op
De Groot (p. 87-122), waarin hij Maria o.a. ‘een telg dier forsche waterleeuwen, die Vrijheid
kozen, of den Dood’ noemt.
Geciteerd naar de tweede (gewijzigde) druk: H.A. Spandaw. De vrouwen; in vier zangen.
Groningen 1819, p. 49.
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49 Zo verscheen in 1804 Barend Nieuwenhuizens lofdicht De verdienste der vrouwen (Den Haag),
een vrije bewerking van G.M. Legouvé's Le mérite des femmes (1800), met o.a. lof op Maria
als een vrouw die ‘op huw'lijkstrouw met recht steeds glorie droeg’ (p. 63). Spandaws zangen
vonden een jubelende weerklank bij Petronella Moens, die op haar beurt in het gedicht ‘Aan
de vaderlandsche vrouwen’ haar vrouwelijke, beschaving aan reinheid parende, tijdgenoten
eerde. (P. Moens. Mengelpoëzij. Amsterdam 1819, p. 87-92; met dank aan Lia van Gemert).
50 [Petronella Moens.] Hugo de Groot, in zeven zangen. Amsterdam 1790. Later zou Petronella
Moens ook de zuivere godsdienstzin van het echtpaar sterk benadrukken, zoals in haar Tafereelen
uit de Nederlandsche geschiedenis, dichterlijk geschetst voor de jeugd (Haarlem 1823) en het
zich emotioneel inlevende verslag van haar bezoek aan de plek ‘waar de reinste huwelijksmin
en kinderliefde [...] ook in den kerker nog waarchtig geluk konden genieten’ (‘Mijn bezoek op
Loevestein’. In: De vriend des vaderlands 15 (1841), p. 426-438).
51 De prijsvraag betrof een lofdicht op De Groot; van de zes inzendingen kreeg Loots de eerste
en Tollens de tweede prijs. C. Loots. ‘Hugo de Groot’. In: Werken van de Bataafsche
Maatschappij voor taal- en dichtkunde. II. Amsterdam 1804, p. 35-66; H. Tollens. ‘Huig de
Groot’. In: Werken enz., p. 67-98. Cf. G.W. Huygens. Hendrik Tollens. De dichter van de
burgerij. Rotterdam enz. 1972, p. 82-85.
52 A. von Kotzebue. Hugo de Groot. Toneelspel in vier bedrijven naar het Hoogduitsch. Amsterdam
1804.
53 A. de Ferrières. Het slot van Loevestein of De vlugt van Huig de Groot [...] door M. Westerman.
Amsterdam 1808. Volgens het titelblad van de Parijse uitgave van 1810 werd het Franse stuk
in dat jaar voor het eerst in Parijs opgevoerd, opgesierd met muziek en balletten. Ook in de
Nederlandse versie is - door de nevenintrige die eindigt met een bruiloft - plaats aangegeven
voor muziek en zang.
54 Bij Kotzebue wil Maurits aan het slot De Groot in zijn ambt herstellen, maar deze zegt ‘het
stille huislyke geluk’ te preferen. Bij De Ferrière wordt De Groot aan het eind van het stuk toch
gepakt, maar op Maurits' bevel alsnog in vrijheid gesteld, mits hij zich buitenslands zal begeven.
De Groot stemt toe, wetend dat hij zijn vrijheid, als pand van een nieuw verdrag tussen beide
naties, in feite te danken heeft aan aandrang vanuit Frankrijk. Westerman houdt op dit punt de
geschiedenis aan. Bij beiden wordt Prouninck gevangen wegens plichtsverzaking.
55 W.H. Warnsinck. De ontkoming van Hugo de Groot uit Loevestein, in 1621. Vaderlandsch
tooneelspel. Amsterdam [1821].
56 Idem, ‘Voorberigt’, p. VI.
57 Idem, p. 5.
58 Zie voor de publicatiegeschiedenis van de brieven van Maria van Reigersberch de inleiding
van H.C. Rogge tot zijn uitgave van de Brieven van en aan Maria van Reigersberch (Leiden
1902), p. 2-8. Stolker publiceerde slechts één brief geheel en van een aantal andere grotere of
kleinere fragmenten.
59 Brieven van Maria van Reigersbergh. Ed. H. Vollenhoven en G.D.J. Schotel. Middelburg 1857.
60 Deze kritiek werd voor het eerst geformuleerd door Stolker.
61 R. Fruin. ‘Hugo de Groot en Maria van Reigersbergh’. In: De Gids 22 (1858), II, p. 289-324;
417-473. Fruin verwijt de editeurs der brieven dat in hun visie Maria nog teveel de heldin van
de overlevering is, terwijl juist uit de brieven een ander beeld is op te maken (p. 296).
62 Annie Romein-Verschoor, Vaderland in de verte. Historische roman. Amsterdam 1948. Cf.
Angenies Brandenburg, Annie Romein-Verschoor 1895-1978. Amsterdam 1988; I, p. 38-40,
273-276, 289; II, p. 91.
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Stiefdochters van de literatuur?
De vrouwelijke auteur in de Nederlandse en Vlaamse schoolcanon
Jozien Moerbeek
Behalve veranderingen in opvattingen ten aanzien van het doel van het
literatuuronderwijs hebben zich in de loop der jaren eveneens wijzigingen voorgedaan
in de opvattingen over canonvorming, een ontwikkeling die nagenoeg gelijke tred
houdt met het canondebat binnen de literatuurwetenschap. Een van de voornaamste
punten in dit debat is dat de prescriptieve canon beschouwd wordt als een achterhaald
concept.
Veel anti-canon critici zien de canon als een middel om een vaste verzameling
orthodoxe waarden door te geven, waardoor de culturele macht in handen blijft van
een conservatieve minderheid. In hun ogen opereert een canon als een instrument
voor systematische uitsluiting. Een dergelijke opvatting vindt men bijvoorbeeld bij
een feministe als Robinson (1989) die betoogt dat canonvorming van oudsher een
mannenaangelegenheid is geweest, met alle nadelige gevolgen van dien voor
vrouwelijke auteurs en hun werk. In haar optiek hebben degenen die verantwoordelijk
zijn voor de moderne academische canon een exclusieve lijst opgesteld van werken
die het lezen waard zouden zijn, zonder de criteria van hun waardering te
verantwoorden of aandacht te hebben voor de claims van enige gemeenschap buiten
die van de mannelijke intellectuelen. Er worden dan ook vanuit feministische zijde
diverse pogingen tot canoncorrectie ondernomen ten gunste van vrouwelijke auteurs
(zie o.a. Meijer 1988; Schouten 1986). Een soortgelijke inhaalmanoeuvre valt de
laatste jaren waar te nemen met betrekking tot de zogenaamde ‘zwarte’ literatuur
(zie o.a. Granqvist 1990).
De gedachte dat de ontwikkeling naar een pluriforme samenleving haar neerslag
moet vinden in de vorming van meerdere canons, is bij verschillende
literatuurtheoretici terug te vinden. Gaiser (1983) bijvoorbeeld stelt een pluralisering
van het canonbegrip voor waarin literaire canons aan min of meer homogene groepen,
zoals literaire critici, feministen, ‘Groenen’ en dergelijke, gekoppeld worden. Op
deze manier leidt pluralisering zowel tot een precisering als tot een verbreding van
het canonbegrip, waarbij de canons van de afzonderlijke groepen een afspiegeling
van de werkelijke maatschappelijke verhoudingen vormen. Bovendien kunnen dan
misschien ook iets gemakkelijker de criteria die aan de selecties ten grondslag liggen,
boven tafel gehaald worden. Tastbare producten van canonvorming zijn onder meer
literatuurgeschiedenissen en lesprogramma's op school.

Canons in het literatuuronderwijs
Rechtvaardiging maar ook verguizing en afwijzing van een canon hangt ontegenzeglijk
samen met de functie die men aan zo'n canon en aan literatuur toekent. Voor
literatuurdidactici hebben literatuurconcepties en de opvoedkundige waarden die
gehecht worden aan het omgaan met literatuur consequenties voor de keuze van
schoolboek en teksten in de lespraktijk. Deze waarden worden in het onderwijs via
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leerdoelen geformuleerd. Literatuuronderwijs dat leerlingen esthetische vorming of
maatschappelijk bewustzijn wil bijbrengen zal dat in zijn tekstkeuze tot uitdrukking
kunnen brengen.
Een van de belangrijkste doelen in het literatuuronderwijs lijkt echter de aandacht
voor de persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen, zodat zij uiteindelijk zelfstandig
kunnen deelnemen aan het literaire communicatieproces (zie Thissen e.a. 1988 en
het themanummer van Bzzlletin, ‘Literatuur op school’, 1991). Steeds vaker wordt
er gepleit voor een graduele gewenning aan literair taalgebruik door uitbreiding van
het aantal mogelijke tekstsoorten in het literatuuronderwijs (o.a. Hawinkels 1991;
1992). Ook is het gewenst om canoncorrecties aan te brengen, zowel inhoudelijk
(bv. meer literatuur van vrouwen en meer recente literatuur) als wat betreft het
uitgangspunt (bv. populariteit bij een breed lezerspubliek in plaats van artistieke
waarde). Daarnaast oppert Hawinkels of het niet verstandig zou zijn om in het
secundair onderwijs naast de wetenschappelijke canon een schoolcanon te accepteren,
een lijst van literaire werken die al dan niet (want van wie moet dat, vraagt hij zich
af) voldoen aan de eisen van de wetenschap, maar daarnaast toch vooral uitgekozen
zijn op hun potentie de jeugd aan te spreken. Bovendien zou de behandeling van
literatuur in een bredere internationale en interculturele context een verrijking kunnen
betekenen voor het referentiekader van de leerlingen.
Vergeleken met andere expliciete canons, zoals een canon van wereldliteratuur,
opgesteld door academici of critici in literaire tijdschriften, of een individele
onderneming als Harold Bloom's The Western Canon (1994), heeft een schoolcanon
nog een relatief hoge graad van autoriteit en gebondenheid, aangezien het vak
literatuur immers een verplicht onderdeel uitmaakt van het onderwijspakket. Voor
een deel zullen schoolcanons teruggrijpen op eerdere evaluaties en beslissingen
vanuit de literatuurkritiek en de academische literatuurbeschouwing. Derhalve kunnen
in een schoolcanon werken opgenomen zijn die in reële canons (datgene wat buiten
de school gelezen en gewaardeerd wordt) nauwelijks een rol spelen. De keuze die
uit het ruime literatuuraanbod wordt gedaan ten behoeve van het onderwijs, wordt
onder meer zichtbaar in de vorm van schoolboeken, lesdictaten en leeslijsten.
Men mag veronderstellen dat niet alleen literaire aspecten in het geding zijn bij
het beoordelen of een schrijver of werk al dan niet geschikt is voor behandeling in
de literatuurlessen. Ongetwijfeld zijn zich buiten de tekst bevindende factoren
medebepalend voor de greep die uit de keur aan beschikbare titels gedaan wordt. Het
feit dat het literatuuronderwijs deels besloten ligt in het literaire systeem en deels in
het educatief-pedagogische, zorgt voor een uitermate ingewikkeld bestel. In dit
gecombineerde systeem spelen de samenstellers en uitgevers van schoolboeken een
niet te onderschatten rol. Zij bepalen wie de belangrijkste of meest geschikte schrijvers
zijn en welke werken behandeld dienen te worden, met andere woorden: zij bepalen
voor een aanzienlijk deel de literaire canons voor het onderwijs. Veel van de normen
die hieraan ten grondslag liggen worden, behalve door opvattingen over aard en
functie van literatuur, ook beïnvloed door de opvattingen ten aanzien van het
onderwijs, door wat gezien wordt als de voornaamste taak van het onderwijs.
Dat de keuze van de samensteller niet altijd overeenstemt met die van docenten
en leerlingen blijkt uit de veelvuldige kritiek op schoolboeken. Een mogelijke
verklaring hiervoor is dat samenstellers van schoolboeken, leraren en leerlingen geen
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homogene sociale groep vormen en dus ook niet per definitie een samenvallende
canon kennen. In het literatuuronderwijs komen ten minste drie canons samen.
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Factoren die de selectie van schoolcanons beïnvloeden
Uit een corpus teksten wordt een keuze gemaakt, zodat er automatisch een scheiding
ontstaat tussen geselecteerde en niet-geselecteerde teksten. De canoniserende werking
van deze selectie is afhankelijk van de grootte van het corpus waaruit een keuze
gemaakt wordt; een anthologie van de wereldliteratuur of een overzicht van de
Middeleeuwen tot heden zullen vanzelfsprekend meer bekende traditionele keuzes
bevatten dan een bloemlezing van één taalgebied of van één periode. Daarnaast is
het zeer onwaarschijnlijk dat in een schoolboek een debuut of een tot dat moment
volstrekt onbekend gebleven werk of schrijver zal worden opgenomen. Dit hangt
grotendeels samen met de functie van het literatuuronderwijs.
Net als de literaire kritiek kan het literatuuronderwijs een signaalfunctie vervullen,
maar wat er gesignaleerd wordt is totaal verschillend van datgene waar de literaire
kritiek zich op richt. Betreft de signaalfunctie van de literatuurkritiek nieuw
uitgekomen boeken die mogelijk de moeite waard zijn of (her)ontdekkingen van
vergeten schrijvers en hun werk, het literatuuronderwijs richt zich eerder op een
selectie van werken, waarvan de waarde door de jaren heen reeds genoegzaam is
vastgesteld. Men wil slechts enkele werken en schrijvers onder de aandacht brengen,
die al door alle selectiefilters (uitgeverijen, literaire kritiek, academische studie) zijn
heengekomen en derhalve reeds op enigerlei wijze gecanoniseerd zijn. We zouden
dus kunnen stellen dat, in tegenstelling tot de literaire kritiek, het literatuuronderwijs
veeleer een exemplarisch dan evaluatief karakter heeft. Bij de keuze zullen naast
historische argumenten (bv. het beste of meest representatieve van een bepaalde
periode) ook literair-esthetische argumenten (bv. het beste of meest representatieve
van een bepaald genre) of pragmatische argumenten (geschiktheid voor een bepaalde
leeftijdsgroep of voor een bepaalde onderwijssituatie; moeilijkheidsgraad,
verscheidenheid in aanbod, toegankelijkheid, compactheid of verkrijgbaarheid) een
rol spelen.
Daarnaast kunnen ook andere factoren van invloed zijn, zoals o.a. Gaiser (1983)
al heeft aangegeven. Het canonconcept dat Gaiser introduceert laat zich als volgt
omschrijven. Iedere canon bevat een relatief constante ‘kern’, waarover een algemene
consensus is bereikt. Om zo'n basisbestand groepeert zich een min of meer
samenhangende reeks werken, waarvan de selectie o.a. van historisch, ideologisch
en geografisch bepaalde factoren afhangt. Een concreet werk kan daarbij in canons
van afzonderlijke groepen of door verschillende tijden heen een positieverschuiving
ondergaan: van een dominante plaats in het centrum kan het werk zelfs opschuiven
naar de periferie. Het kan opnieuw in de belangstelling komen, geneutraliseerd
worden of zelfs expliciet genegeerd. Geen enkele canon zal over langere tijd
onveranderd blijven. Enerzijds worden in ieder tijdvak andere eisen aan literatuur
gesteld, waarbij niet zelden de beoordelingscriteria op zich veranderen. Anderzijds
moet een canon de contemporaine literaire productie te allen tijde kunnen selecteren
en integreren. ‘De’ canon bestaat dus niet, zo benadrukt Gaiser, veeleer een aantal
naast elkaar bestaande afzonderlijke canons, elk met een eigen kwaliteit en functie.
Een canon van leraren Duits bijvoorbeeld zal een andere zijn dan die van
literatuurwetenschappers, literatuurcritici, theaterintendanten enzovoorts. Wel zullen
canons van het onderwijs in de Duitse letterkunde een relatief hoge overeenstemming
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onderzoek naar canons in het literatuuronderwijs Nederlands in de hoogste klassen
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van het secundair onderwijs in twee landen die tot hetzelfde taalgebied behoren Nederland en Vlaanderen - ben ik nagegaan of deze stelling houdbaar is. Bovendien
heb ik onderzocht in hoeverre maatschappelijke, literatuurtheoretische of
onderwijskundige veranderingen in de selectie weerspiegeld worden. De verwachting
is bijvoorbeeld dat de verruiming van de ideeën omtrent de literaire canon zowel tot
uitdrukking komt in de opname van meer teksten, teneinde de keuze aan de gebruikers
over te laten, als in een grotere diversiteit aan teksten.
Het praktijkonderzoek heeft zich in een aantal stappen voltrokken. Allereerst is
onderzocht welke schoolboeken daadwerkelijk in gebruik zijn (geweest) in de hoogste
drie klassen van het secundair onderwijs in Nederland en Vlaanderen. Via een enquête
onder 300 leerkrachten die aan deze klassen lesgeven, is gevraagd met welke boeken
zij werken, met welk schoolboek zij liever zouden werken en welk schoolboek zij
optimaal achten. Teneinde inzicht te krijgen in de vigerende canon voor de doelgroep
van dit onderzoek is uitgegaan van de onderwijspraktijk in het schooljaar 1992/93.
Welke schoolboeken waren op dat moment in gebruik? Welke tekstkeuzes zijn toen
gemaakt, zowel door de leraren als door de leerlingen? Hoe hangt die keuze samen
met het gebruikte schoolboek? Aan de hand van de uitkomst van de enquête heb ik
een keuze gemaakt voor enkele schoolboeken die in Nederland en Vlaanderen het
meest gebruikt zijn. Deze zijn aan een nadere analyse onderworpen. Het betreft de
volgende titels:

Tabel 1
Meest gebruikte schoolboeken in Nederland en Vlaanderen in het schooljaar
1992-1993
Nederland
1. Calis. Onze literatuur

Vlaanderen
1. Kuypers e.a. De gouden poort

2. Dautzenberg. Nederlandse literatuur 2. Van Wilderode. De dubbelfluit
3. Lodewick e.a. Literatuur. Gesch. en 3. De Schutter. Wild van de inkt
bloeml.
4. Smulders. Script

4. Bousset e.a. Melopee

Tekstkeuzes in de lespraktijk
Willen we een canon destilleren uit de selecties van docenten, leerlingen én
schoolboeksamenstellers in Nederland en Vlaanderen, dan zullen we het begrip
operationeel moeten maken. Het volstaat immers niet, zoals Gaiser doet, een
onderscheid aan te brengen tussen kern en periferie zonder te omschrijven waaruit
die kern en die periferie bestaan. Hoeveel procent van de antwoorden moet
overeenstemmen bijvoorbeeld, wil men spreken van een kern? Gaiser draagt hiervoor
geen oplossing aan, evenmin als andere onderzoekers of theoretici. Over percentages
wordt nauwelijks gesproken en titels worden niet genoemd. Onderzoekers lijken er
nogal eens van uit te gaan dat de mens van nature is uitgerust met voelhoorntjes voor
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canonwerken: kom je een canonwerk tegen dan zul je het vanzelf als zodanig
herkennen. Men gebruikt het begrip ‘canon’ zonder het te problematiseren. Maar het
kan niet genoeg benadrukt worden dat canons contextgebonden zijn, constructies
achteraf op basis van selecties door een bepaalde groep op een bepaald moment met
een
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bepaald doel. Consensus, in de zin van overeenstemming, is hierbij het sleutelbegrip.
Per groep zal de invulling van een canon verschillen, zodat er niet één kern is en één
periferie maar een aantal kernen met ieder een eigen periferie. Per groep dient dus
de mate van overeenstemming vastgesteld te worden.
In navolging van Böhler (1990) vat ik een schoolcanon op als de selectie van
teksten en schrijvers die ten behoeve van het literatuuronderwijs gemaakt wordt. De
kern van die selectie bestaat uit die teksten en schrijvers die niet alleen door leraren
het grondigst behandeld maar ook door leerlingen het meest gelezen worden en die
in de meerderheid van de schoolboeken voorkomen. Aan de docenten is gevraagd
welke vijf teksten en schrijvers door de docenten in het schooljaar 1992-1993 het
grondigst behandeld en door de leerlingen het meest gelezen1 zijn in het kader van
de schoollectuur. Hadden zij meer namen en titels mogen noemen - er zijn gemiddeld
immers meer teksten in de klas behandeld, getuige de uitslag van de enquête -, dan
zouden de tabellen waarschijnlijk een andere hiërarchie getoond hebben maar het is
niet waarschijnlijk dat de namen en titels die nu genoemd zijn daar niet in zouden
voorkomen. Ik ben ervan uitgegaan dat nu de docenten beperkt waren in hun keuze,
zij de voor hen meest belangrijke namen en titels genoemd hebben.
En dan komen we op het probleem van het vaststellen van een statistisch relevante
canon. Aangezien de omvang van een canon niet van tevoren vast staat, is het kiezen
van een grens problematisch, zoals ook Dick Schram (1992) al heeft opgemerkt aan
de hand van het onderzoek van Böhler. Docenten hebben een nagenoeg onbeperkte
keuze uit het onuitputtelijke gebied van de literatuur. Het zou toeval zijn wanneer
twee respondenten eenzelfde selectie uit dit enorme reservoir zouden maken. Toch
mogen we ervan uitgaan dat zij op basis van conventies binnen de sociale groepering
waartoe zij behoren, ook weer niet volstrekt individualistisch te werk zullen gaan.
Aan de hand van frequentietabellen, waarin schrijvers en titels zijn geordend op
basis van het aantal keren dat ze genoemd zijn, kunnen in ieder geval bepaalde
tendensen zichtbaar gemaakt worden. Hierbij geldt minstens vijf vermeldingen als
grens voor consensus. Op basis van de theorievorming en de discussies op congressen
en in de vakbladen zijn enkele hypothesen opgesteld. In dit artikel zal ik een
deelhypothese behandelen, met betrekking tot de aandacht voor de vrouwelijke auteur
in het literatuuronderwijs in Nederland en Vlaanderen.

De aandacht voor de vrouwelijke auteur in het literatuuronderwijs
Zoals reeds eerder aan de orde is gekomen is al jarenlang van verschillende zijden
aangedrongen op canoncorrectie, in die zin dat er in het onderwijs onder andere meer
ruimte geboden zou moeten worden aan vrouwelijke auteurs en buitenlandse literatuur.
Met name Nederlandse theoretici en didactici hebben dit standpunt uitgedragen,
zodat men redelijkerwijs mag verwachten dat het effect van deze discussie onderhand
zichtbaar zal zijn in de lespraktijk, in die zin dat het percentage vrouwelijke auteurs
binnen het Nederlandse literatuuronderwijs hoger zal liggen dan in Vlaanderen.
De Nederlandse docenten noemden in totaal 91 auteurs die zij in het schooljaar
1992-'93 het meest grondig behandeld hebben: 76 mannelijke (= 83,5%) en 15
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vrouwelijke (= 16,5%). Geen van deze vrouwelijke auteurs behaalt een frequentie
van 10 of meer. Van de 26 hoogfrequenten (auteurs die 5x of meer genoemd zijn)
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is er slechts één vrouwelijk: Marga Minco (6 vermeldingen). In Vlaanderen zijn 103
(= 85%) van de 121 genoemde auteurs mannelijk en 18 (= 15%) vrouwelijk. Onder
de 29 hoogfrequenten bevinden zich twee vrouwen: Kristien Hemmerechts (5x) en
Marga Minco (eveneens 5x). Er kan dus niet gesproken worden van een duidelijk
verschil tussen beide landen. Het percentage vrouwelijke auteurs lijkt erg achter te
lopen op dat van de mannelijke schrijvers maar een precieze uitspraak valt hierover
niet te doen, als we niet exact weten hoe de werkelijke verdeling mannelijke en
vrouwelijke auteurs is over het hele schrijversbestand in Nederland en Vlaanderen2.
Evenmin kunnen we iets zeggen over de verhouding ten opzichte van vroeger jaren
in het literatuuronderwijs - is het aantal vrouwelijke auteurs toegenomen? -, aangezien
gegevens hierover ontbreken.
Wel valt te verwachten dat de keuze van de leerlingen iets vrijer zal zijn dan die
van de docenten. Het percentage genoemde vrouwelijke auteurs zou in deze selectie
dan ook weleens groter kunnen zijn dan bij de grondigst behandelde auteurs. In
Nederland zijn 41 (= 82%) van de 50 genoemde auteurs mannelijk en 9 (= 18%)
vrouwelijk. Van de 13 hoogfrequente auteurs zijn er twee vrouwelijk: Marga Minco
(met een frequentie van maar liefst 23) en Yvonne Keuls (8x genoemd). In Vlaanderen
ligt de verhouding wederom nagenoeg gelijk: 79 van de 100 getraceerde auteurs zijn
mannelijk (=79%) en 21 vrouwelijk (= 21%). Onder de 22 hoogfrequenten bevinden
zich drie vrouwelijke auteurs: Kristien Hemmerechts (11x); Thea Beekman (8x) en
Mireille Cottenjé (7x). We kunnen de selecties van docenten en leerlingen in
Nederland en Vlaanderen als volgt visualiseren (tabel 2):

Tabel 2
Verdeling mannelijke en vrouwelijke auteurs in de selecties van docenten
en leerlingen, uitgesplitst naar land
Nederland
doc.

Il'n

Vlaanderen
doc.

Il'n

vr. auteurs

16.5%

18%

15%

21%

mnl. auteurs

83.5%

82%

85%

79%

Totaal

100%

100%

100%

100%

Inderdaad bestaat de selectie van de leerlingen - zowel in Nederland als in
Vlaanderen - uit een iets groter percentage vrouwelijke auteurs dan de selectie van
de docenten maar veel scheelt het niet. Ook is de afstand tussen de voorkeuren van
de docenten en van de leerlingen in Vlaanderen wat groter dan in Nederland maar
gezien de geringe percentageverschillen is dit resultaat evenmin overtuigend te
noemen. In beide landen blijft het percentage mannelijke auteurs verreweg het grootst.
Meestal komt de keuze voor de door de leerlingen zelfstandig te lezen teksten tot
stand in samenspraak met docent en leerling, getuige de antwoorden op de enquête.
Dit gebeurt over het algemeen in de vorm van door de docent samengestelde lijsten
waaruit de leerlingen een keuze kunnen maken. Er wordt hierbij wel ruimte geboden
voor suggesties van de leerlingen maar de beslissing ligt uiteindelijk bij de docent.
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Bij de keuze voor de grondigst behandelde teksten lieten docenten zich het meeste
leiden door ervaring vanuit voorgaande jaren én het schoolboek.
Het schoolboek speelt zowel in Nederland als in Vlaanderen nog een rol van bete-
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kenis. Dientengevolge valt aan te nemen dat er een relatie bestaat tussen het gebruikte
schoolboek en de selecties die docenten maken. Laten we daarom eens kijken naar
de verdeling van de aandacht over mannelijke en vrouwelijke auteurs bj de
verschillende schoolboekgebruikers. Aangenomen mag worden, op grond van de
discussie van de laatste jaren, dat de gebruikers van de jongste methoden meer
vrouwelijke auteurs besproken hebben dan hun collega's die werken met een oude
methode als Literatuur. Geschiedenis en bloemlezing en De gouden poort. De
resultaten zijn in tabel 3 weergegeven.

Tabel 3
Verdeling van de keuzes over de gebruikers van de meest genoemde
schoolboeken in Vlaanderen over mannelijke en vrouwelijke auteurs
Onze lit. Ned.lit. LodewickScript
Mnl.
90%
auteurs

88.64% 100%

Gouden DubbelfluitWild vd Melopee
poort
inkt
92.86% 85.71% 90.38% 90.63% 84.21%

Vr.
10%
auteurs

11.36% 0%

7.14%

14.29% 9.62%

9.37%

15.79%

Totaal

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Het aantal genoemde vrouwelijke auteurs ligt nagenoeg gelijk in beide landen,
met uitzondering van de gebruikers van Literatuur. Geschiedenis en bloemlezing die
geen enkele en Script-gebruikers die slechts één vrouwelijke auteur noemden. In
tegenstelling tot Nederland hebben in Vlaanderen de gebruikers van de oudste
methode - De gouden poort - juist het hoogste percentage vrouwelijke auteurs
behandeld, op de gebruikers van Melopee na. In Nederland kozen de respondenten
de volgende auteurs: Marga Minco, Margriet de Moor en Betje Wolff (en Aagje
Deken) zijn genoemd door de gebruikers van drie schoolboeken en Anna Bijns, Marja
Brouwers, Renate Dorrestein, Hermine de Graaf, Mensje van Keulen en Yvonne
Keuls kregen slechts vermelding bij de gebruikers van één schoolboek. In Vlaanderen
haalt Kristien Hemmerechts3 een vermelding bij de gebruikers van vier schoolboeken.
Maria Rosseels en Elisabeth Marain worden door de gebruikers van twee
schoolboeken genoemd en Isabel Allende, Anna Bijns, Rita Demeester, Hella Haasse,
Hadewych, Mensje van Keulen, Marga Minco, Vasalis, Betje Wolff en Aagje Deken
en Belle van Zuylen krijgen slechts aandacht van de gebruikers van één schoolboek.

De schoolboekencanon
Het vellen van een blijvend kwaliteitsoordeel - zo wordt ‘canon’ toch opgevat door
de meeste samenstellers - blijkt een heikel onderwerp. Melopee bijvoorbeeld neemt
geen auteurskaders - met informatie over een schrijver en eventueel ander werk meer op voor de periode 1973-1992. Volgens de samenstellers is het nog te vroeg
voor een canon, maar kennelijk valt vóór die periode wel een canon vast te stellen.
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Impliciet vindt men hier de opvatting dat een canon alleen geformuleerd kan worden
als er in brede kring en over verschillende tijden heen overeenstemming is bereikt
ten aanzien van de waarde van bepaalde werken.
Teneinde na te gaan of er in de huidige schoolboeken al enige consensus bestaat
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omtrent de literatuur vanaf 1940, is de aangeboden literatuur geordend naar
aanwezigheid in de verschillende schoolboeken. Voor de inventarisatie ben ik
uitgegaan van de genoemde werken, zonder rekening te houden met de hoeveelheid
informatie die over de werken gegeven wordt. Schrijvers die alleen genoemd zijn
zonder titelvermelding zijn buiten beschouwing gelaten. Zoals te verwachten was,
is het aanbod zeer divers. In totaal zijn er in de acht geanalyseerde schoolboeken
zo'n 3096 titels4 genoemd.
Wanneer we het tekstaanbod per land bestuderen, dan kunnen we concluderen dat
in Nederland vijfenveertig teksten in alle vier onderzochte schoolboeken vermelding
krijgen. Het betreft:
- negen teksten uit de jaren '40: Belcampo, Nieuwe verhalen; Frank, Het
achterhuis; Gijsen, Het boek van Joachim van Babylon; Haasse, Oeroeg;
Reve, De avonden; Reve, Werther Nieland; Vasalis, Parken en woestijnen;
Vestdijk, Ierse nachten en Walschap, Vaarwel dan!;
- tien uit de jaren '50: Bloem, Avond; Boon, De bende van Jan de Lichte;
Boon, De kapellekensbaan; Boon, Menuet; Claus, Een bruid in de morgen;
Claus, Suiker; Gijsen, Klaaglied om Agnes; Hermans, Ik heb altijd gelijk;
Minco, Het bittere kruid en De Vries, Het meisje met het rode haar;
- negen uit de jaren '60: Brakman, Een winterreis; Burnier, Het jongensuur;
Hamelink, Het plantaardig bewind; Hamelink, Ranonkel; Hermans, Nooit
meer slapen; Mulisch, Voer voor psychologen; Polet, Breekwater; Reve,
Tien vrolijke verhalen en Wolkers, Kort Amerikaans;
- negen uit de jaren '70: Biesheuvel, In de bovenkooi; Brouwers,
Zonsopgangen boven zee; De Jong, Opwaaiende zomerjurken; Kooiman,
Een romance; Koolhaas, Vanwege een tere huid; Reve, Lieve jongens;
Reve, Het lieve leven; Rubinstein, Niets te verliezen en toch bang en
Siebelink, Weerloos;
- zeven uit de jaren '80: Brandt Cortius, Opperlandse taal & en letterkunde;
Van den Broeck, Brief aan Boudewijn; Claus, Het verdriet van België;
Kooiman, Montyn; Mulisch, De aanslag; Wolkers, Kort Amerikaans;
Wolkers, De perzik van onsterfelijkheid;
- en één postume uitgave van Achterberg: Blauwzuur.
Als we dit lijstje bekijken moeten we constateren dat ook hier een tamelijk scheve
verdeling is tussen mannelijke en vrouwelijke auteurs: slechts 6 titels van vrouwelijke
aueteurs (13,64%) tegenover 38 titels van mannelijke auteurs (86,36%).
In Vlaanderen komt geen enkele tekst in alle vier schoolboeken voor. Wel zijn er
vierentwintig teksten, waarvan slechts één van de hand van een vrouwelijk auteur
(=4,17%), die in drie schoolboeken vermelding krijgen:
- vijf uit de jaren '40: Daisne, De man die zijn haar kort liet knippen;
Marsman, Tempel en kruis; Reve, De avonden; Vasalis, De vogel phoenix;
Walschap, Vaarwel dan!; Walschap, Voorpostgevechten;
- acht uit de jaren '50: Andreus, Gedichten; Claus, Een bruid in de morgen;
Claus, Oostakkerse gedichten; Claus, Suiker; Claus; De zwarte keizer;
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Lucebert, Apocrief; Mulisch, De versierde mens; Mulisch, Het zwarte
licht;
- negen uit de jaren '60: Claus, De verwondering; Claus, Vrijdag; Daisne,
De komst van Joachim Stiller; Michiels, Het boek alfa; Mulisch, Bericht
aan de rattenkoning;
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Ruyslinck, De paardevleeseters; Vandeloo, Het gevaar; Walschap, Zuster
Vergilia en Wolkers, Terug naar Oegstgeest;
- één uit de jaren '80: Mulisch, De aanslag.
De verdeling tussen vrouwelijke en mannelijke auteurs in de schoolboeken in
ogenschouw nemend, kunnen we vaststellen dat in Nederland de selecties van de
gebruikers niet een getrouwe afspiegeling van het schoolboek zelf vormen. Terwijl
Script-gebruikers slechts één en ‘Lodewick’-gebruikers geen enkele vrouwelijke
schrijver genoemd hebben, geven de boeken zelf juist het hoogste percentage
vrouwelijke auteurs, al blijft dit percentage nog ver achter bij dat van de mannelijke
auteurs. Wat Vlaanderen betreft komen de resultaten van gebruikers en
schoolboeksamenstellers overeen. In beide gevallen is het percentage vrouwelijke
schrijvers het grootst bij Melopee, gevolgd door De gouden poort. Verhoudingsgewijs
behandelen de Vlaamse schoolboeken iets minder vrouwelijke auteurs dan de
Nederlandse maar de verschillen zijn te gering om er verstrekkende conclusies aan
te verbinden. In tabel 4 is de exacte verdeling weergegeven:

Tabel 4
Verdeling mannelijke/vrouwelijke auteurs in de schoolboeken
Schoolboekmnl. auteurs
vr. auteurs
Onze
155
(86.11%) 25
(13.89%)
literatuur

Totaal
180

(100%)

Nederlandse 116
literatuur

(87.88%)

16

(12.12%)

132

(100%)

Literatuur... 214
(Lodewick)

(84.92%)

38

(15.08%)

252

(100%)

Script

(80.28%)

14

(19.72%)

71

(100%)

De gouden 119
poort

(91.54%)

11

(8.46%)

130

(100%)

De
59
dubbelfluit

(92.19%)

5

(7.81%)

64

(100%)

Wild van
de inkt

40

(93.02%)

3

(6.98%)

43

(100%)

Melopee

79

(85.87%)

13

(14.13%)

92

(100%)

57

Het moge duidelijk zijn dat ook in de schoolboeken de aandacht voor de
vrouwelijke auteur achterloopt bij die voor haar mannelijke collega's. Is hier sprake
van systematische uitsluiting of kan men zich beroepen op te grote
kwaliteitsverschillen tussen mannelijke en vrouwelijke schrijvers? We kunnen het
niet met zekerheid zeggen, aangezien een expliciete motivatie bij de meeste
schoolboeksamenstellers achterwege blijft.
De enige schoolboeksamensteller die zich enigszins uitlaat omtrent zijn keuze en
de onderbelichting van vrouwelijke auteurs is Dautzenberg. Over zijn doelstelling
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laat Dautzenberg geen onduidelijkheid bestaan. Het gaat hem om cultuuroverdracht,
uitgaande van belangrijke literaire werken. In zijn inleiding (p.4) schrijft hij het
volgende:
Dit boek gaat vooral over literatuur; de lectuur zal slechts zijdelings aan
de orde komen. Van de literatuur worden die werken en schrijvers
behandeld waarover de ‘communis opinio’ bestaat dat ze van artistiek
belang zijn. Van de behandelde schrijvers worden telkens voorbeelden uit
hun werk afgedrukt; daarbij is gekozen uit
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de ‘literaire canon’, d.w.z. die gedichten, verhalen en romans die algemeen
beschouwd worden als de belangrijkste van de schrijver en waarvan elke
ontwikkelde Nederlander kennis moet hebben genomen.
Ook bij Dautzenberg blijft de aandacht voor vrouwelijke auteurs achter bij die voor
mannelijke auteurs. Dat hij zich hiervan bewust is blijkt op pagina 494, waar hij
ingaat op een artikel van Diny Schouten, ‘La querelle des dames’:
In hetzelfde artikel staat dat ‘tot 1970 het literaire leven in Nederland een
herenclubje was gebleven. Vooral in literatuurboeken voor middelbare
scholen leveren tellingen vreemde cijfers op’. Hiermee lijkt gesuggereerd
te worden dat vrouwelijke schrijvers met opzet in schoolboeken
verdonkeremaand worden of dat de - mannelijke - schrijvers van
schoolboeken de literaire kwaliteiten van vrouwelijke schrijvers niet
(willen) inzien. Hoe het ook zij, deze zelfde cijfers gelden ook voor dit
boek. En daarom besluiten we deze literatuurgeschiedenis - als ‘een daad
van eenvoudige rechtvaardigheid’ - met een paragraaf waarin enkele van
die vrouwelijke debuten besproken worden, plus twee schrijfsters die al
eerder debuteerden maar die pas in de jaren '80 de volle aandacht kregen.
Meteen hierna volgt een bespreking van de volgende schrijfsters en hun werk: Monika
van Paemel, Marijke Höweler, Tessa de Loo, Marja Brouwers en Hermine de Graaf.
Deze zogenaamde daad van rechtvaardigheid heeft echter, ironisch genoeg, als effect
dat nog eens extra de nadruk valt op de vrouwelijke auteur als aparte categorie, in
artistiek opzicht kennelijk ondergeschikt aan haar mannelijke collega's.

Conclusie
Op grond van het voorafgaande kunnen we vaststellen dat binnen het
literatuuronderwijs vrouwelijke auteurs aanzienlijk minder aandacht krijgen dan hun
mannelijke collega's. Een verklaring is te vinden in het gegeven dat schoolboeken
een afspiegeling vormen van wat er in de literatuurkritiek en academische studie
belangrijk gevonden wordt en deze visie wordt vervolgens overgenomen door
docenten en leerlingen, ondanks het feit dat zij het schoolboek niet altijd op de voet
volgen.
Het samenstellen van schoolboeken ten behoeve van het literatuuronderwijs is
vrijwel uitsluitend een mannenaangelegenheid. Men mag veronderstellen dat dit zijn
invloed heeft op de behandelde auteurs, al zou dat niet zo moeten zijn. Meestal blijft
een motivatie achterwege. Veel van de eerder besproken argumenten - met name de
esthetische en de historische - die een rol kunnen spelen bij de selectie zijn echter
waarde-geladen en allerminst objectief. Nog steeds beroept men zich graag op een
in teksten besloten artistieke kwaliteit, die deze tot de beste of meest representatieve
van een bepaald genre of van een bepaalde periode maakt en hun stabiele positie in
de hiërarchie waarborgt. Maar is het voldoende uit te gaan van een intrinsieke waarde
van teksten? Waardetoekenning geschiedt immers door personen, die weliswaar hun
eigen opvattingen hebben ten aanzien van literatuur maar eveneens geleid worden
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door oordelen uit het verleden. Zou ook de werkelijke receptie aan de hand van
verkoopcijfers er niet bij betrokken moeten worden? Zou men dit laatste doen dan
zou de uitslag wel eens anders kunnen uitvallen, ten gunste van vrouwelijke auteurs.
En wat de pragmatische argumenten aangaat, valt er
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ook een kanttekening te plaatsen. Ik beschik niet over exacte cijfers, maar als we
ervan uitgaan dat ongeveer de helft van de leerlingenpopulatie uit meisjes bestaat,
dan kun je je afvragen in hoeverre er wordt voldaan aan de eis dat de aangeboden
literatuur moet aansluiten bij de belevingswereld van de leerlingen. Krijgen meisjes
wel dezelfde identificatiemogelijkheden als jongens? Het is natuurlijk niet per definitie
zo dat literatuur door vrouwen geschreven ook handelt over vrouwelijke onderwerpen,
maar leerlingen moeten op zijn minst in de gelegenheid gesteld worden een overzicht
te krijgen van het gehele literatuuraanbod. Nu is het beeld wat vertekend, alsof
literatuur alleen door mannen wordt geschreven. Willen we leerlingen opleiden tot
competente lezers - toch een van de belangrijkste onderwijsdoelen van dit moment
- dan zullen zij op de hoogte moeten raken van het gehele literaire veld, teneinde
hun eigen keuze te kunnen bepalen. Zij moeten zich ervan bewust worden hoe selecties
tot stand komen en hoezeer het huidige literaire bestel beheerst wordt door een
mannelijke literatuuropvatting.
Vooralsnog geschiedt het onderzoek naar vrouwelijke literatuur veelal gescheiden
van het dominerende mannelijke circuit, in afzonderlijke studies als die van Van
Boven (1992), Meijer (1988) e.a. Door een dergelijke geïsoleerde aandacht - en ik
ben me ervan bewust dat ik daar met dit artikel aan meewerk - blijft de vrouwelijke
auteur haar aparte status behouden, terwijl toch juist het streven is dat ze deel gaat
uitmaken van het grotere geheel. Een ander gevaar is dat de vrouwelijke auteur teveel
gekoppeld wordt aan een publiek van vrouwelijke lezers. Maar het is toch niet zo
dat literatuur door vrouwen geschreven ook uitsluitend bedoeld is om door vrouwen
gelezen te worden? Zo wordt literatuur die door mannen geschreven is, toch ook niet
bekeken? Zolang mannelijke en vrouwelijke auteurs niet als gelijkwaardig worden
beschouwd blijven we steken in een soort ‘assepoester-complex’, waarbij vrouwen
klagen over de onderschating van het vrouwelijk talent.
Nadrukkelijk wil ik stellen dat ik geen pleidooi wil houden voor het opnemen van
vrouwelijke auteurs uitsluitend op basis van hun geslacht, maar het vrijwel negeren
van literatuur van vrouwelijke auteurs is het andere uiterste en neigt naar systematische
uitsluiting. Voor een deel zullen schoolboeksamenstellers en docenten (ook
vrouwelijke docenten) zich daar niet eens van bewust zijn, gewend als ze zijn aan
het mannelijke ‘point of view’ waarmee ook zijzelf de literatuur hebben leren
benaderen. Toch zou deze impasse doorbroken moeten worden, zeker nu er de laatste
decennia zoveel meer werk van vrouwelijke auteurs op de markt gebracht is. In het
buitenschoolse circuit wordt hier al volop aandacht aan besteed. Met namen het
kopersgedrag is een emancipatiebeweging zichtbaar - o.a. blijkend uit de nominatie
voor de Publieksprijs 1993, die voor het grootste deel bestond uit vrouwelijke auteurs,
en een toenemende belangstelling voor literatuur van vrouwen volgens het onderzoek
van Groen (1993) - maar deze ontwikkeling dringt maar moeizaam het klaslokaal
binnen. Het is dan ook wel wat veel gevraagd van docenten om op hun eigen houtje
een richtingverandering in gang te zetten, zeker gezien de zware taakbelasting van
de docent Nederlands. Misschien wordt het tijd om de aandacht te verleggen naar
activiteiten die directer gericht zijn op het onderwijs, bijvoorbeeld door middel van
themanummers, uittrekselboeken, leeswijzers, lesbrieven, workshops of
nascholingscursussen. De onderzoeksresultaten zijn er en docenten staan ongetwijfeld
open voor suggesties.
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Eindnoten:
1 Omdat mijn onderzoek zich op de eerste plaats richt op canons in het literatuuronderwijs en
niet op de canons van docenten en leerlingen als lezers, die er waarschijnlijk heel anders zouden
uitzien, achtte ik het verantwoord me te beperken tot de perceptie van docenten t.a.v. de
schoollectuur van hun leerlingen.
2 Wel valt er iets te zeggen over het aantal gepubliceerde titels. Uit een onderzoek van Groen
(1993) in opdracht van de Stichting Internationale Feminisitische Boekenbeurs blijkt dat 31%
van de gepubliceerde titels in 1993 afkomstig was van vrouwelijke auteurs.
3 Hoewel een schrijfster als Kristien Hemmerechts volop meedraait in het Nederlandse literaire
systeem - ze wordt immers uitgegeven in Nederland, ze recenseert en wordt gerecenseerd in
Nederlandse periodieken - lijkt ze vooralsnog slechts een marginale rol te spelen binnen het
Nederlandse literatuuronderwijs. Men kan dus vaststellen dat het literatuuronderwijs enige
passen achterloopt op de literaire kritiek.
4 Waar mogelijk is uitgegaan van de hoofdtitel. Losse verhalen of gedichten zijn alleen meegeteld
als er geen titel van de bundel waaruit ze afkomstig zijn is vermeld. Het is ondoenlijk gebleken
om de bron van alle losse fragmenten te achterhalen.
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Stand van zaken:
I Vrouwenstudies in de Nederlandse letterkunde
De bloei van vrouwenstudies zal niemand zijn ontgaan. Op tal van gebieden, ook
dat van de moderne Nederlandse letterkunde, is in de afgelopen jaren een levendige
en veelzijdige onderzoekspraktijk vanuit genderperspectief gegroeid. In de korte
geschiedenis van het vakgebied zijn een paar opvallende ontwikkelingen te zien, die
ook de praktijk van het letterkunde-onderzoek raken. Zo zijn de informele praaten
werkgroepen in de marge van het universitaire bedrijf inmiddels uitgegroeid tot een
gebied met een officiële status en een vaste positie in de wetenschappelijke instituties;
het aanvankelijk vooral interdisciplinaire onderzoek is verschoven in de richting van
de vakdisciplines, en het accent is verlegd van ‘vrouw’ naar ‘gender’. Dat deze
ontwikkelingen met elkaar samenhangen zal duidelijk zijn.
Vrouwenstudies hebben zich, ondanks het bezuinigingstijdperk en andere
tegenwerking, toch nog vrij snel een volwaardige plaats in het universitair bestel
verworven. In 1976 vond de eerste vrouwenstudiesaanstelling plaats; twintig jaar
later zijn er vijftien hoogleraren (waaronder overigens slechts twee letterkundigen),
enkele honderden medewerkers, onderwijscurricula, een rij proefschriften en
recentelijk een erkende onderzoeksschool: de Nederlandse Onderzoeksschool voor
Vrouwenstudies. Parallel aan deze institutionalisering zien we een toenemende
tendens tot meer disciplinair onderzoek, niet op alle fronten, maar toch onmiskenbaar.
Van meet af aan hebben vrouwenstudies zich langs twee lijnen ontwikkeld: enerzijds
als zelfstandig, interdisciplinair vakgebied, waar vrouwenstudiesonderzoekers zich
vanuit een eigen theorievorming met (bijvoorbeeld) de Nederlandse letterkunde
bezighouden, anderzijds binnen de vakdisciplines, waar (bijvoorbeeld) letterkundigen
zich op vrouwenstudies richten. Zo is een dialoog en een wederzijdse toenadering
met de gevestigde wetenschap ontstaan, die ertoe geleid heeft dat gendervraagstukken
geen subcultureel verschijnsel meer zijn, maar een geïntegreerd onderdeel van de
onderzoekspraktijk uitmaken.
In het letterkunde-onderzoek is dat duidelijk te zien. Aanvankelijk verschenen
letterkundige vrouwenstudies-bijdragen bij voorkeur in het eigen, interdisciplinaire
Tijdschrift voor Vrouwenstudies, en draaiden de discussies veelal om vragen naar
een specifieke feministische wetenschapsbeoefening, het bestaan van eigen methoden
en de relevantie van het onderzoek voor de feministische beweging, waarmee in die
beginfase een sterke band bestond. Invloedrijke, hoewel heel uiteenlopende
voorbeelden van het eerste uur zijn: ‘Aarzelend denken over een feministische
literatuurtheorie’ (1975) van Hanneke van Buuren; ‘De kleine vuist in de magiese
cirkel van het denken’ (1980) van Margret Brügmann en ‘Methoden in de
literatuurwetenschap’ (1981) van Mieke Bal, die overigens ferm opent met de
woorden: ‘Er zijn geen feministische methoden’.
Tegenwoordig staan vrouwenstudies-artikelen niet zelden in de reguliere vakbladen,
behandelen ze meer vakgerichte vragen en is de binding met de vrouwenbeweging
veel minder zichtbaar. Nederlandse letterkunde bevat vanaf het eerste nummer
vrouwenstudies-bijdragen en wijdt nu een hele aflevering aan een gender-
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thema; een teken van integratie. De vrouwenstudies-onderzoekers zelf profileren
zich meer en meer binnen hun eigen vakgebied. Zo kwam in 1995 de Literatuurwijzer
Genderstudies in de Neerlandistiek uit, een waardevol produkt van de Utrechtse
vakgroepen Vrouwenstudies en Nederlands, waarin zichtbaar wordt wat er de laatste
dertig jaar op dit terrein is verschenen. Dat blijken maar liefst tegen de achthonderd
letterkunde-publikaties te zijn, waarvan het leeuwendeel uit de laatste tien jaar stamt.
Sinds 1994 hebben letterkundigen zich verenigd in het Werkverband Vrouwenstudies,
Neerlandistiek, Literatuurgeschiedschrijving. De lezingen en discussies daar draaien
niet meer om ‘interne’ kwesties, maar om actuele literair-historische en
literair-theoretische vraagstukken, die vanuit genderperspectief worden behandeld:
literatuurgeschiedschrijving, canonvorming, onderzoek naar poëtica en literaire
instituties. Kortom: vrouwenstudies-onderzoeksters richten zich meer dan voorheen
op de ontwikkelingen in hun eigen discipline, en de reguliere vakbeoefenaars op hun
beurt krijgen steeds meer oog voor het belang van gendervraagstukken en realiseren
zich dat de inzichten en onderzoeksresultaten van vrouwenstudies ook hen iets te
bieden hebben. Zo heeft deze toenadering tussen vrouwenstudies en de gevestigde
wetenschap gevolgen voor beide terreinen.
Het interdisciplinaire karakter, een van de fundamentele principes van
vrouwenstudies, is daarmee overigens niet verloren gegaan. Vrouwenstudies bloeien
ook als zelfstandig vakgebied, met eigen vakgroepen, werkgroepen en centra,
tijdschriften, de eerder genoemde onderzoeksschool, en met eigen handboeken. Zo
verscheen in 1995 Vrouwenstudies in de jaren negentig (red. Margo Brouns, Mieke
Verloo en Marianne Grünell), waarin vanuit verschillende disciplines een introductie
op het vakgebied wordt gegeven. Ook de Letteren hebben sinds 1993 een eigen
handboek: Vrouwenstudies in de cultuurwetenschappen onder redactie van Rosemarie
Buikema en Anneke Smelik, dat eveneens een interdisciplinair (letteren)perspectief
hanteert. Het boek behandelt de uitgangspunten, begrippen en theorieën van
vrouwenstudies Letteren en wil een inleiding zijn in de theorie en praktijk van dit
gebied. Dat is het ook, voor zover het gaat om feministische tekstkritiek. Het
literair-historisch gerichte onderzoek komt minder uit de verf. Het vakgebied wordt
geschetst aan de hand van drie posities die het onderzoek hebben gestuurd: het
gelijkheidsdenken, het verschildenken en het deconstructiedenken. De positie die
voor literair-historisch onderzoek juist heel aantrekkelijk is, ontbreekt: de
constructivistische oplossing, die het idee dat sekseverschillen iets ‘natuurlijks’ of
‘wezenlijks’ hebben, radicaal afwijst, en ervan uitgaat dat begippen als mannelijkheid
en vrouwelijkheid voortdurend worden gemaakt en van betekenis voorzien. Met deze
richting is de naam van de Amerikaanse historica Joan Scott verbonden. Haar artikel
‘Gender: a useful category’ uit 1986 inspireerde onderzoek dat zich niet richt op
sekseverschillen zelf, maar op de wijze waarop deze tot stand komen en hun
uitwerking hebben; op de (ideologische, maatschappelijke) processen die ertoe leiden
dat ‘gender’ op alle mogelijke terreinen, persoonlijke, culturele en sociale, de
(machts)verhoudingen medebepaalt. Scott werkte gender uit tot een gedifferentieerd
analyse-instrument dat niet alleen voor vrouwengeschiedenis van groot nut is
gebleken.
De verschuiving van ‘sekse’ naar ‘gender’ en van ‘vrouwenstudies’ naar
‘genderstudies’ past in dit kader. ‘Gender’, een begrip dat, zoals bekend, verwijst
naar de psychologische, culturele en sociale betekenis die aan biologische
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maar de processen die er betekenis aan geven het object van onderzoek vormen.
Hoewel lang niet iedereen de nieuwe benaming toejuicht - tegenstanders betreuren
dat de politieke dimensie van ‘vrouwenstudies’ uit het zicht dreigt te verdwijnen burgert die toch steeds meer in. En het is misschien niet toevallig dat juist nu dit
vakgebied steeds meer door de traditionele disciplines wordt geaccepteerd en
binnengehaald.
Op het gebied van de moderne Nederlandse letterkunde zijn twee grote thematische
lijnen te zien, die beide aansluiten bij internationale ontwikkelingen. De eerste, ook
in tijd, is die van het tekstgerichte onderzoek, die, heel globaal gezegd, loopt vanuit
het vrouwbeeld-onderzoek, via de ideologiekritiek naar de culturele studies. Het
beeld van de vrouw in de literatuur uit 1967 kan vanwege de titel mooi dienen als
Nederlands beginpunt van onderzoek naar de literaire uitbeelding van vrouwenfiguren
door mannelijke auteurs, al komen hierin weinig Nederlandse schrijvers aan bod.
Aanvankelijk stond het onderzoek naar vrouwbeelden niet zelden meer in het teken
van de emancipatie dan van de letterkunde. Een voorbeeld is Andreas Burnier, die
in haar artikel ‘Het beeld van de vrouw in de literatuur’ (1974) een aantal
veelvoorkomende literaire clichébeelden van vrouwen in kaart brengt, met als doel
diepliggende weerstanden tegen emancipatie op te sporen. Als tegenhanger kan
gelden Truus Pinkster, ‘Van bevestigen naar bewustmaken’ (1975) waarin
vrouwbeelden bij Nederlandse schrijfsters feministisch worden gescreend. Gaandeweg
richtte dit soort onderzoek zich meer op de inbedding van zulke beelden in literaire
structuren en op de sekse-opvattingen van auteurs. Vanaf de jaren zeventig tot nu
toe zijn diverse auteurs vanuit feministisch perspectief op deze punten herlezen: Du
Perron, Bordewijk, Vestdijk, Nescio, Buysse, Krol, Ter Braak, om maar een paar
voorbeelden te noemen. Hoewel de inzet van zulk onderzoek van meet af aan eigenlijk
ideologiekritisch was, is de term ‘ideologiekritiek’ vooral een rol gaan spelen door
het werk van Mieke Bal, door Bang voor schennis? van Ernst van Alphen (1987) en
door De canon onder vuur onder redactie van Ernst van Alphen en Maaike Meijer
(1991). In dit laatste boek worden klassieke, gecanoniseerde, en daardoor, volgens
de inleiders, verder klakkeloos geaccepteerde teksten, ‘tegendraads’ gelezen, dat wil
zeggen: anders dan tot dusver. In de praktijk komt dat er op neer dat ze op seksisme
en andere ideologieën worden doorgelicht. Het deed veel stof opwaaien dat (om maar
een paar voorbeelden te noemen) Arthur Ducroo door Mieke Bal werd beticht van
racisme, seksisme en homofobie, dat de vrouwen in Dichtertje door Alette van
Doggenaar projecties werden genoemd van mannelijke verlangens en vooroordelen
en dat in Twee vrouwen van Harry Mulisch door Frans-Willem Korsten tal van
seksistische cliché's werden aangewezen.
Het gaat in de feministische tekstkritiek allang niet meer om het simpelweg
aanwijzen van stereotiepe vrouwbeelden en seksistische opvattingen, zoals dat
aanvankelijk wel gebeurde, maar om de vraag hoe die op verschillende tekstniveaus
functioneren, hoe de lezer daarin wordt gemanipuleerd en wat de culturele betekenis
ervan is. Alle gangbare methoden en theorieën worden daarbij ingezet:
structuuranalyse, narratologie, semiotiek, psychoanalyse en poststructuralistische
theorieën, zoals de écriture féminine of het deconstructiedenken van Derrida. In In
tekst gevat (1996) presenteert Maaike Meijer de feministische tekstkritiek in de hele
breedte van theorieën, methoden en toepassingen, met casus uit de Nederlandse
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Zo krijgen onder meer ‘Het huwelijk’ van Elsschot, Rubber van Madelon
Székely-Lulofs en Heren van de thee van Hella Haasse een behandeling, waarbij het
in de laatste twee gevallen niet alleen om sekse, maar ook om koloniale ideologie
gaat. Naast literaire teksten vormen ook andere tekstsoorten en beelden Meijers
werkterrein. ‘Culturele studies’ is het gebied waar elke cultuuruiting onderworpen
kan worden aan een analyse op het punt van de representatie van sekse, kleur of ras.
Karakteristiek voor de beginfase van de andere, meer literair-historische lijn is in Nederland - de Chrysallis-uitgave uit 1980, Vergeten vrouwen. 23 schrijfsters
worden daar uit het stof gehaald, vanuit het idee dat literatuurgeschiedschrijvers met
mannelijke vooringenomenheid te werk zijn gegaan. Ook wees het tijdschrift
Chrysallis (1978-1981) in verschillende essays de literaire kritiek aan als oorzaak
van de geringe zichtbaarheid en status van vrouwelijke auteurs. In die lijn is sindsdien
veel werk verzet. Vergeten, verguisde, niet-gecanoniseerde schrijfsters zijn herlezen,
opnieuw geïnterpreteerd en historisch geplaatst. Op tal van manieren zijn vrouwelijke
auteurs onder de aandacht gebracht: door de Anna Bijns Prijs (sinds 1985)
bijvoorbeeld, en door een reeks van heruitgaven. Een vrij recente inhaalmanoeuvre
is de bundel Schrijftters in de jaren vijftig, samengesteld door Margriet Prinssen en
Lucie Th. Vermij (1990), met beschouwingen over 22 schrijfsters waarvan het
merendeel in het bestaande beeld van die periode nauwelijks een rol speelt. Ineke
Bulte besteedde in enkele artikelen aandacht aan dichteressen uit deze periode: Vasalis
en Gerhardt (Parmentier jg 3 en jg 5). Dat alle werkzaamheden nog niet tot het
gewenste resultaat in de recente literatuurgeschiedenissen hebben geleid, constateert
Marianne Vogel in ‘Mythische literatuurwetenschap. Schrijfsters tussen 1945-1960
en de literaire canon’ (Spektator jg 22, 1993).
De activiteiten in deze lijn vormen eigenlijk van meet af aan, impliciet of expliciet,
een aanval op de canon en de canonvorming. Ook op theoretisch niveau zijn de
bestaande canon en de processen van canonvorming ter discussie gesteld.
Onderzoekers proberen de mechanismen bloot te leggen die vrouwen uitsluiten, of
stellen alternatieven voor voor de bestaande canon en literatuurgeschiedenis. Ze
wijzen erop dat de literaire kritiek met twee maten meet, dat begrippen als literaire
waarde niet sekseneutraal zijn en dat de canon en de literatuurgeschiedenis slechts
in schijn een universele en neutrale status hebben. Daarmee horen vrouwenstudies
bij de richtingen die het beeld van de literatuurwetenschap en de letterkunde, ook de
Nederlandse, wezenlijk hebben veranderd.
Verschillende theoretische posities zijn daarbij het uitgangspunt geweest. Van
meet af aan waren er onderzoekers die het werk van vrouwen als een literaire eenheid
bestudeerden, en anderen die daar kritische kanttekeningen bij plaatsten. Doeschka
Meijsing noemde in ‘De zusjes van Shakespeare’ (1977) het ontstaan van een aparte
vrouwenliteratuur een verwerpelijke zaak, die tot ghetto-vorming zou leiden. In 1980
maakte Diny Schouten, in ‘Carry van Bruggen en de opheffing der vrouw’, bezwaar
tegen de gewoonte om de literatuur op basis van sekse in te delen. Zij zette haar
twijfels bij begrippen als ‘vrouwenliteratuur’ en de ‘vrouwelijke stem’ nog eens
uiteen in ‘La querelle des Dames. De discussie over “de vrouwelijke stem”’, in Het
literair klimaat 1970-1985 (1986). Ook Erica van Boven keerde zich in Een hoofdstuk
apart (1992) tegen concepten als ‘vrouwenliteratuur’, een ‘vrouwelijke literaire
traditie’ en dergelijke. Zulke onderscheidingen zijn in haar ogen problematisch,
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is in plaats van een (veranderlijke) constructie. Zij onderzoekt de vrouwen- en
damesromans van het begin van de eeuw dan ook niet als een apart genre dat
voortkomt uit sekseverschillen, maar vanuit de vraag hoe zo'n sekse-bepaalde literaire
categorie in de literaire kritiek tot stand is gekomen. Receptie-onderzoek deed ook
Korrie Korevaart: ‘En wee de vrouw, die immer hare huishouding verzaekt’ (1988)
behandelt de wijze waarop literair werk van vrouwen in de dagbladkritiek is
ontvangen.
De andere positie, het verschildenken, neemt juist ‘vrouwenliteratuur’ en
‘vrouwelijke literaire tradities’ tot uitgangspunt, vanuit het idee dat het literaire werk
van vrouwen iets eigens heeft, dat zich onttrekt aan de dominante cultuur en daardoor
niet is opgemerkt. Van deze richting is De lust tot lezen (1988) van Maaike Meijer
het meest prominente voorbeeld. Dit boek heeft als geen ander discussies losgemaakt
en onderzoek gestimuleerd. Meijer presenteert poëzie van vrouwen uit de jaren vijftig
als een samenhangende stroming en vervangt het gangbare beeld van de
literatuurgeschiedenis door een palet van literaire systemen waarin ‘vrouwenliteratuur’
een min of meer eigen circuit vormt. Zij gaat verder in op de theorie van lezen en
interpreteren, receptie, canonvorming en literatuurgeschiedschrijving.
In deze lijn past ook het recente proefschrift Manoeuvres (1996), waarin Petra
Veeger teksten van Hella Haasse, Nel Noordzij, Aya Zikken en Andreas Burnier
analyseert en op basis daarvan een vrouwelijke variant van het experimentele
‘contraproza’ uit de jaren zestig en zeventig voorstelt. Ook Leven in letters (1996)
van Riet Paasman valt hier te plaatsen. Zij bekijkt autobiografieën van Nederlandse
schrijfsters, van Henriette Roland Holst tot Anja Meulenbelt, vanuit de vraag hoe
hun vrouw-zijn meespeelt in de drang hun leven te beschrijven en in de manier
waarop zij dat deden. Egodocumenten van vrouwen zijn in het
vrouwenstudiesonderzoek, het historische maar ook het letterkundige, van meet af
aan een aantrekkelijk onderzoeksobject en een belangrijke kennisbron geweest. Ook
Gesine Gössner, die in Frauen und Literatur in den Niederlanden (1994) de
uitwerking van de tweede feministische golf op de literatuur van vrouwen beschrijft,
maakt er gebruik van. Hoewel ook dit boek uitgaat van vrouwenliteratuur als relatief
zelfstandig, eigen terrein, is de discussie over de vrouwelijke stem en vrouwelijke
literaire traditie toch grotendeels uitgewoed. Onder invloed van ontwikkelingen in
de literatuurwetenschap ontstonden nieuwe vragen naar de verhouding tussen gender
en literatuurgeschiedenis. Die betreffen bijvoorbeeld de poëtica van vrouwelijke
auteurs, en, globaal gezegd, hun uitingen, gedragingen, posities en contacten in het
literaire veld. In ‘Institutionele literatuursociologie en genderstudies’ (Nederlandse
letterkunde jg 1, 1996) geeft Erica van Boven enkele programmapunten voor
onderzoek op dit terrein.
Niet alle onderzoeksthema's heb ik hierboven een plaats kunnen geven. Leesgedrag
en leesgewoonten van vrouwen bijvoorbeeld, zijn niet aan bod gekomen. Toch zijn
die wel onderzocht, bijvoorbeeld door Lizet Duyvendak in Het Haagse
Damesleesmuseum 1894-1994 (1994). Het is wel duidelijk geworden dat het
letterkundig vrouwenstudies-onderzoek groeit en bloeit en langzamerhand te
veelomvattend is geworden om in enkele bladzijden recht te doen. Getuige de vele
proefschriften, boeken en artikelen die in voorbereiding zijn, zal die ontwikkeling
zich de komende jaren voortzetten.
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Stand van zaken:
II Vrouwenliteratuur 1550-1850
In 1980, toen het na-oorlogse feminisme nog bloeide, verscheen van Chrysallis,
halfjaarlijks tijdschrift voor literatuur en kunst een themanummer ‘Vergeten vrouwen
uit de Nederlandse literatuur’ met als voornaamste medewerkers Hanneke van Buuren
(over de periode tot 1700) en Hannemieke Stamperius (over de achttiende en
negentiende eeuw). Beiden stellen, kennelijk onafhankelijk van elkaar, vast dat
Knuvelder nog kariger is dan zijn voorgangers met het bespreken van vrouwelijke
auteurs: hij handhaaft wel ‘alle mannennamen van het tweede plan, maar laat de
vrouwen vallen op dat nivo’ (p. 4), schrijft van Buuren en Stamperius echoot: ‘Een
literatuurhistoricus die wèl middelmatige schrijvers behandelt, zou toch ook
middelmatige vrouwelijke schrijvers moeten opnemen’ (p. 57). Dit Chrysallis-nummer
haalt in elk geval weer een behoorlijk aantal schrijfsters voor de dag via korte
biografische gegevens en een beperkte keuze uit hun werk. Uit de hier te bespreken
periode zijn dat: Sybille van Griethuysen, Mechteldis van Lom, Anna Maria van
Schurman, Elisabeth Koolaart-Hoofman, Christina Leonora de Neufville, Antoinette
Ockerse, Petronella Moens, Dorothea Petronella Bohn-Beets en Elise van Calcar.
Een paar jaar daarvoor, in 1977, had De revisor een themanummer ‘Vrouw &
literatuur’ uitgebracht waarin Marita Mathijsen, vanuit een gender-kritisch perspectief
de roman Twee vrouwen (1840) van Betsy Hasebroek besprak. En zo was er
incidenteel wel meer. M.A. Schenkeveld- van der Dussen (toen de eerste (!)
vrouwelijke voorzitter van de in 1766 opgerichte Maatschappij der Nederlandse
letterkunde) hield in 1980 de jaarrede over de receptie van Anna Roemers door
mannelijke tijdgenoten en signaleerde daar het bijkans beledigende enthousiasme
voor deze vrouw die wel een man mocht heten. In 1986 publiceerde Marijke Spies
in Literatuur een vaak geciteerde studie ‘Charlotte de Huybert en het gelijk’ waarin
ze op een wat paradoxale manier probeert aan te tonen dat De Huybert met haar
pleidooi voor handelingsbekwaamheid van de vrouw in de context van haar tijd
gezien niet ‘progressief’ mocht heten: in de zeventiende eeuw was nu juist het ideaal
van de vrouw die als echtgenote en moeder het centrum van het gezin vormde, nieuw.
Veel aandacht was er in de afgelopen jaren voor Anna Maria van Schurman, die
echter voornamelijk in het Latijn schreef. In de bundel Anna van Maria van Schurman
1607-1678; een uitzonderlijk geleerde vrouw (ed. Mirjam de Baar e.a. 1992) staan
studies over tal van aspecten. Pieta van Beek gaf in datzelfde jaar onder de titel
Verbastert Christendom haar Nederlandstalige gedichten uit. Van Van Schurmans
Dissertatio over de vraag of vrouwen geschikt zijn voor studie en literatuur kwam
in 1996 na meer dan drie eeuwen(!) een Nederlandse vertaling uit van de hand van
R. ter Haar.
En zo zouden er nog wel grotere en kleinere studies te noemen zijn. Korrie
Korevaart deed verslag van een receptie-onderzoek in een artikel over ‘Vrouwen in
de dagbladkritiek’ (1814-1848) in een door haar geëditeerde bundel Vrouwen in taal
en literatuur (Amersfoort 1988) en het tijdschrift Literatuur bood bijvoorbeeld
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ruimte aan Hanna Stouten voor een beschouwing over de ‘Bataafse’ revolutionaire
Maria Aletta Hulshoff in 1984, en aan Louise Blits over de ‘vrouwenwereld’ in de
eerste vaderlandse roman De schildknaap van Margaretha Jacoba de Neufville (1990).
Alles bijeen echter was tot voor kort de oogst voor de vroegmoderne letterkunde
vanuit een gender-perspectief toch betrekkelijk mager, wat ook zal samenhangen
met het gegeven dat het aantal vrouwelijke universitaire docenten toen veel kleiner
was dan nu het geval is.
Dat wil overigens bepaald niet zeggen dat er in die jaren niet veel werk is verzet
voor vrouwelijke auteurs. In de jaren 1979-1987 publiceerde P.J. Buijnsters zijn
onnavolgbare quintologie over Wolff en Deken: in 1979 zowel de bibliografie als
het schrijversprentenboek, in 1980 de editie van Sara Burgerhart, in 1984 de biografie,
en in 1987 de briefwisseling. Buijnsters' belangstelling had echter geen
politiek-feministische achtergrond maar sloot naadloos aan bij zijn cultuurhistorische
belangstelling voor de achttiende eeuw. Vanuit dat perspectief trokken ook andere
vrouwen zijn belangstelling. In de biografie van Wolff en Deken gaf hij ook aandacht
aan bijvoorbeeld Lucretia Wilhelmina van Merken of C.L. de Neufville en in het
eerste het beste nummer van Literatuur (1984) had hij een stuk over ‘Petronella
Johanna de Timmerman (1724-1786), een vrouw van de Verlichting’. Wolff en Deken
waren ook nog het onderwerp van dissertaties: P. van der Vliet beschouwde de
Brieven van Abraham Blankaart als een ‘bijdrage tot de kennis van de reformatorische
verlichting’ (1982) en Willem Breekveldt behandelde in 1988 het ideologisch vertoog
in Cornelia Wildschut. Arie Jan Gelderblom wijdde een gender- en ideologie-kritisch
hoofdstuk aan de Economische liedjes van de schrijfsters in zijn dissertatie Mannen
en maagden in Hollands tuin (1991).
Wat eerder was al een andere biograaf aan het werk gegaan. In 1962 publiceerde
H. Reeser zijn rijke studie De jeugdjaren van Anna Louisa Geertruida Toussaint, in
1985 gevolgd door het tweede deel De huwelijksjaren van A.L.G. Bosboom-Toussaint.
Een heel succesvolle biografie was die van Mieke Smits-Veldt over Maria
Tesselschade, verschenen in het herdenkingsjaar 1994, samen met een catalogus van
een Tesselschade-tentoonstelling in de Universiteitsbibliotheek Amsterdam. In
datzelfde jaar publiceerden A. Agnes Sneller en Olga van Marion een uitgave van
haar gedichten.
Nederlandse literatuur, een geschiedenis is de eerste literatuurgeschiedenis die van
(bijna ) dit alles verslag zou hebben kunnen doen. Het ‘woord vooraf’ stelt vast:
‘Meer dan ooit tevoren is er in deze literatuurgeschiedenis aandacht voor schrijvende
vrouwen, van Hadewijch tot Christine D'haen en [...] dat spiegelt de verschuivende
belangstelling.’ Wie de index raadpleegt komt inderdaad veel namen van vrouwelijke
auteurs tegen maar de eerlijkheid gebiedt wel te zeggen dat het met betrekking tot
de hier besproken periode, enerzijds om namen gaat die in geen enkele
literatuurgeschiedenis ontbreken, zoals die van Anna Bijns, Wolff en Deken en
Bosboom-Toussaint, en dat de meeste minder bekende namen hun opname in de
index te danken hebben aan slechts een paar artikelen, dat van Karel Porteman over
mystieke vrouwenliteratuur en dat van Marijke Spies over ‘Het vrouwelijk aandeel’
in de niet-religieuze literatuur. Dat zijn zeker rijke stukken, maar toch, het waren er
maar twee.
De betekenis van vrouwen in het geheel van de Nederlandse literatuurgeschie-
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denis is nog lang niet voldoende zichtbaar. Voor een deel komt dat door esthetische
(voor)oordelen. Lang niet alle vrouwenliteratuur - hetzelfde geldt trouwens evenzeer
voor de mannenliteratuur - is aantrekkelijk vanuit een strikt esthetische gezichtshoek.
Wat dat betreft is het huidige onderzoeksklimaat gunstig: de aandacht gaat immers
nu vooral uit naar het maatschappelijk functioneren van literatuur. En dan blijkt
literatuur van vrouwen plotseling zeer belangwekkend. Men kan haar beschouwen
als het model voor een groep die zich in de officiële literatuur moet ‘invechten’; men
kan zien hoe de vrouwen zich publicatiemogelijkheden verschaffen; op welk publiek
ze zich richten; welke genres ze bij voorkeur beoefenen en waarom; binnen welke
kringen ze aanvaard worden; hoe hun canonvorming tot stand komt; en tal van vragen
meer.
Maar om dergelijke vragen te beantwoorden, moet het materiaal eerst beschikbaar
zijn. Vanuit die problematiek is het initiatief geboren om een grote
materiaalverzameling tot stand te brengen. Onderzoekers uit Utrecht, Leuven en
Nijmegen, gesteund door vele ‘losse’ medwerkers uit Nederland en Vlaanderen, en
geholpen door de medewerking van collega's die bijvoorbeeld collegeverslagen ter
beschikking hebben gesteld, zijn sinds een paar jaar bezig met het samenstellen van
een grote bloemlezing met inleiding en commentaar van vrouwelijke auteurs uit de
jaren 1550-1850. Zo'n 150 auteurs zullen een plaats in het boek krijgen. Het materiaal
is rijk en divers en biedt veel nieuwe perspectieven. De contouren van antwoorden
op een aantal van de hierboven gestelde vragen worden zichtbaar. Een inleiding zal
daarop nader ingaan.
Het werk aan dit boek heeft een aantal deelstudies opgeleverd. Zo heeft het de
aandacht getrokken dat er vooral voor 1750 zo weinig vrouwelijke liefdespoëzie
voor mannen is geschreven, maar dat er daarentegen heel wat erotisch geladen teksten
van vrouwen voor vrouwen zijn. Lia van Gemert schreef in dat verband ‘Hiding
behind words? Lesbianism in 17th-Century Dutch Poetry’ in het engelstaligetijdschrift
Thamyris, (vol. 2, 1995. p. 11-44 met een repliek op reacties in vol. 3. 1996, p.
147-151). Riet Schenkeveld- van der Dussen publiceerde in Literatuur 1995 (p.
335-340) ‘Liefdestalen van vrouwelijke auteurs’. Ook in enkele congresbundels
vonden resultaten van het project hun neerslag. Riet Schenkeveld behandelde in het
deel De vrouw in de Renaissance (1994; ed. A.J. Gelderblom en Harald Hendrix)
van de Utrecht Renaissance reeks de rol van vrouwen in het religieuze circuit, Lia
van Gemert behandelde de betekenis van Johan van Beverwijcks Van de wtnementheyt
des vrouwelicken geslachts (1639) in E.M. Kloek (ed.) Women of the Golden Age
(1994) p. 39-50 en in het nummer van De achttiende eeuw dat de neerslag vormde
van het congres over vrouwen behandelde zij het ‘Vrouwelijk schrijverschap in
achttiende-eeuws Nederland’ (1995, p. 127-140). Ook haar Nijmeegse oratie Norse
negers (1996) bevatte een flinke portie gender-studie, onder meer aan de hand van
Petronella Moens en Adriana van Overstraten.
Niet tot ongenoegen van de adressate, zo mogen we veronderstellen, kwam een
aantal studies over vrouwen terecht in de huldebundel voor Marijke Spies, Klinkend
boeket (1994). In chronologische volgorde: Werner Waterschoot over Eleonora
Carboniers, Riet Schenkeveld- van der Dussen en Mieke Smits-Veldt over Anna
Roemers, Lia van Gemert over Katharina Lescailje, Marijke Meijer Drees over Titia
Brongersma, Ton van Strien over Anna Morian en Willemien de Vries over Juliana
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(Riet Schenkeveld) vonden hun weg naar de huldebundel voor Piet Buijn-
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sters, Verlichte geesten (1996) en de historicus Arie van Deursen werd in zijn liber
amicorum Mensen van de nieuwe tijd (1996) bedacht met een studie over de
pedagogisch-normatieve waarde van enkele vrouwenromans in de eerste helft van
de negentiende eeuw (Schenkeveld). De feestbundel voor Mieke Smits-Veldt, Kort
tijtverdijf (1996) leverde ook enkele bijdragen op: Mare van Vaeck over Petronella
Keyser, Annelies de Jeu over Catharina Verwers en Catharina Questiers en Arie Jan
Gelderblom over Anna Barbara van Meerten-Schilperoort.
Tenslotte verdient het vermelding dat er ook behoorlijk wat proefschriften op dit
gebied verschenen zijn, of nog in het vat zitten. Van de eerste categorie is te noemen
A. Agnes Snellers Met man en macht (1996) waarin teksten van (Maria Tesselschade
en Anna Maria van Schurman) en over vrouwen geanalyseerd worden en Geertje
Mak over ‘mannelijke vrouwen’ waarin een passage over Bosboom-Toussaints
Majoor Frans.
Dit alles kan niet anders betekenen dan dat de tijd rijp is voor een volwaardige
behandeling van de literatuur van vrouwen in komende literatuurgeschiedenissen.
Afgesloten per 1 januari 1997
M.A. Schenkeveld- van der Dussen
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Grensverkeer
Een steuntje in de rug:
Jill Mann's Geoffrey Chaucer
Tot nu toe zijn er maar weinig studies verschenen waarin een Middelnederlandse
tekst of Middelnederlands verschijnsel vanuit feministisch of gender perspectief
wordt bestudeerd. Over mogelijke verklaringen voor die terughoudendheid (braafheid,
argwaan, conservatisme, ...?) zou veel te zeggen zijn. Hier volgen echter alleen wat
bewonderende opmerkingen over een boek dat voorstanders van een dergelijke
invalshoek zal inspireren en dat tegenstanders van mening zou kunnen doen
veranderen.
De serie Feminist Readingsbevat boeken over ‘the key works of English Literature
by male authors from new feminist perspectives’. Mann behandelt Chaucer in deze
reeks. Ze laat daarbij haar perspectief niet bepalen door een modern theoretisch
uitgangspunt, maar probeert daarentegen Chaucers ‘feminisme’ (d.w.z. de ideeën
over en de benadering van vrouwen in zijn werk) in zijn eigen termen te beschrijven,
dit om te voorkomen dat Chaucers ideeën onderdeel worden van moderne
vooroordelen. Die hoeven we immers niet bij hém te zoeken.
Manns boek behandelt een aantal onderling verbonden thema's: de vrouw als
bedrogene en als bedriegster; anti-feministische opvattingen en de wijze waarop
zowel mannen als vrouwen daarmee omgaan; het opeisen of juist het afzien van
macht in man-vrouw verhoudingen; het lijden van vrouwen en hun vermogen om
dat lijden te verdragen en betekenisvol te maken voor anderen (dit verbindt vrouwelijk
lijden met het lijden van Christus); en, op basis van dit alles, het formuleren van een
ideale levenshouding, niet alleen voor vrouwen maar ook voor mannen. Deze bestaat
uit geduld; bereidheid om verantwoordelijkheid te dragen maar afzien van macht
uitsluitend omwille van de macht zelf; het vermogen tot aanpassing aan veranderende
omstandigheden; medelijden, zowel in de zin van meeleven als van bereid zijn te
delen in het lijden van een ander. Mann omschrijft dit ideaal zelf als ‘active suffering’
en geeft aan dat het in moderne termen eigenlijk niet uit te drukken is, omdat voor
ons een actieve en een passieve levenshouding elkaar uitsluiten, terwijl ze in Chaucers
ideaal verbonden zijn. Bovendien is voor ons activiteit goed en passiviteit slecht en
die tegenstelling maakt Chaucer absoluut niet. Het is op deze punten dat we van hem
kunnen leren.
Een samenvatting als deze doet op geen enkele wijze recht aan het boek. De kracht
ervan ligt namelijk vooral in de wijze waarop deze thema's aan de orde worden
gesteld.
Een eerste opmerkelijk punt daarbij is, dat de veertiende-eeuwse historische
achtergrond van Chaucers werk niet aan de orde komt. Bronnen of verwante teksten
worden wel behandeld, maar verbindingen met de maatschappelijke structuur worden
niet gelegd. Mann verantwoordt dit als een bewuste beperking van haar object.
Literatuur als verbeelding van de werkelijkheid bevat door zijn eigen aard een kritisch
en een idealistisch aspect. Die mogen op hun eigen karakter worden onderzocht,
zolang maar niet gedaan wordt alsof literatuur en maatschappij identiek zijn. Deze
beperking tot interpretatie van wat de tekst van Chaucer aan thema's en inzich-
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ten aanbiedt, trof mij zeer, vooral omdat de medioneerlandici als groep deze weg
feitelijk verlaten hebben. Manns boek laat zien welke fascinerende mogelijkheden
we daardoor laten liggen. Het kan dus ook als steuntje in de rug dienen voor hen die
menen dat wij opnieuw aandacht moeten krijgen voor de specifiek literaire kanten
van Middelnederlandse teksten.
Belangrijker in dít kader is de grote aandacht die Mann geeft aan het probleem
van het spreken over vrouwen, mannen en hun onderlinge verhoudingen. Iedereen
die iets zegt, is onvermijdelijk ‘partij’ en dient stelling te nemen ten opzichte van de
stereotypen en vooroordelen die er over vrouwen en mannen bestaan. Dit probleem
komt op allerlei niveaus aan de orde.
Allereerst laat Mann zien dat Chaucer zelf zich ervan bewust is. De manier waarop
hij zijn vrouwelijke personages presenteert, bepaalt hoe zijn publiek over hen zal
oordelen en, ingrijpender nog, zijn beelden van vrouwen zullen meebepalen hoe dat
publiek werkelijke vrouwen beoordeelt. Zijn verantwoordelijkheid is dus groot. Hij
kan die niet ontlopen door terug te vallen op autoriteiten of stereotypen, want die
zijn noch onpartijdig, noch zonder meer representatief. Volgens Mann gaat Chaucer
dat probleem niet te lijf door nieuwe stereotypen of een nieuwe ideologie te verzinnen,
maar door bestaande stereotypen zodanig gestalte te geven dat door de verwoording
of verbeelding daarvan heen de veel weerbarstiger en complexere werkelijkheid zich
aan zijn publiek opdringt. Een rode draad door het boek is dan ook de overtuiging
dat men Chaucers teksten nooit zo maar moet lezen maar altijd naar diepere, in eerste
instantie verhulde betekenis moet zoeken.
Een goed voorbeeld van Chaucers techniek op dit punt en tevens een illustratie
van het probleem van het spreken over vrouwen op het niveau van de fictie van
Chaucers teksten is de behandeling van de Wife of Bath's Prologue (p. 70-86). Chaucer
spreekt hier met de stem van een vrouw. Opmerkelijkerwijs legt hij haar grote delen
van de antifeministische traditie in de mond. Op het eerste gezicht is het effect daarvan
dat zij alle fouten die vrouwen traditioneel worden aangerekend (wellust, spilzucht,
de baas willen spelen, ruzie zoeken, etc.) zelf in hoge mate lijkt te bezitten. Bij nader
toezien echter blijkt de situatie aanzienlijk complexer. De Wife of Bath heeft vijf
echtgenoten gehad. Haar wordt verweten dat zij zich met één huwelijk tevreden had
moeten stellen en nog beter de maagdelijke staat had kunnen verkiezen. Daar verzet
zij zich tegen. Ze kent haar plaats dus niet? Maar het type redenering en argument
dat zij gebruikt, wijkt in niets af van de redeneringen en argumenten van de mannen
die maagdelijkheid als ideale staat bepleiten. Waarom is zij dan fout en niet die
mannen? En als de Vrouw vertelt dat haar echtgenoten voortdurend klaagden dat zij
niet beantwoordde aan het ideaalbeeld dat zij van vrouwen hadden, toont zij dan haar
eigen tekort, of laat zij zien dat het vrouwelijk ideaalbeeld mannen wel heel erg goed
uitkomt? Deze spanning tussen voorgehouden beeld en eigen beleving komt het
sterkst tot uitdrukking in het laatste deel van de Wife of Bath's Prologue. Haar laatste
echtgenoot heeft namelijk een boek dat vol staat met antifeministisch materiaal. Daar
leest hij haar voortdurend uit voor. Ze heeft dus maar twee keuzes. Zichzelf
verloochenen en zich een negatief zelfbeeld laten aanpraten, of in opstand komen;
en als ze dat doet, bevestigt ze het gelijk van het beeld. Het is dan ook tekenend dat
wanneer ze in verzet komt, ze het boek aanvalt (ze scheurt er bladzijden uit) en niet
haar echtgenoot. De Prologue eindigt echter met een verzoening en een happy end:
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De vooringenomenheid die slechts haar eigen gelijk ziet, komt niet alleen in Chaucers
werk voor, maar ook in het onderzoek naar dat werk. Manns boek bevat daarom
regelmatig passages waarin zij de vooringenomenheid van oudere studies aantoont.
Dat komt natuurlijk in elke wetenschappelijke studie voor. Hier klinkt echter in veel
van die afgewezen interpretaties moderne ideologie en moderne stereotypie door.
De problemen waar Chaucer mee worstelde, hebben wij dus nog lang niet opgelost.
Dat geldt voor ons als onderzoekers en schrijvers en het geldt voor ons als mensen.
En dat brengt me bij het laatste punt dat ik in Manns boek bewonder. Het gaat
eigenlijk over twee dingen tegelijk: over Chaucers ‘feminisme’ en over onze
gedragingen en gevoelens. Wat voor Chaucer en zijn personages belangrijk was, is
het namelijk - zij het in andere context - voor ons nog steeds. En het boek is zo
geschreven dat het de lezer dwingt zich daar rekenschap van te geven, niet alleen
intellectueel maar ook emotioneel.
Mann zegt, dat Chaucers werk nog steeds de moeite waard is omdat het laat zien
dat mensen niet buiten stereotypen kunnen, maar vooral omdat het ook laat zien dat
die stereotypen geconstrueerd zijn. Zijn creativiteit toont, dat mensen niet tevreden
hoeven te zijn met voorgegeven gedachten of voorgegeven relatiepatronen. Ze kunnen
streven naar verbetering en het resultaat kan bewonderenswaardig zijn.
Van Manns boek kan hetzelfde gezegd worden.
Paul Wackers
Jill Mann, Geoffrey Chaucer. Londen etc. 1991. (Feminist Readings).
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Kortaf
Marlies Hoff, Johanna Cornelia Ziesenis-Wattier (1762-1827). ‘De grootste
actrice van Europa’. Leiden (Astrea) 1996. Paddemoesreeks 1. ISBN
9075179-07-3. Prijs: f 39,95.
De in haar eigen tijd ongekend populaire actrice Johanna Cornelia Ziesenis-Wattier
(1762-1827) staat opnieuw in de belangstelling. Eerder besteedde H.H.J. de Leeuwe
in een essay in Een theatergeschiedenis der Nederlanden (Amsterdam 1996, p.
366-373) aandacht aan de ideeën over speelstijl aan het begin van de negentiende
eeuw en de manier waarop Wattier die toepaste. Nu volgt Marlies Hoff met een studie
over het leven van deze zogenoemde eerste (dat is beste of hoogste in rollenrang)
toneelspeelster. Naast een hele reeks genealogische gegevens levert Hoff onder meer
informatie over het Amsterdams toneel in de achttiende en negentiende eeuw en de
plaats die Wattier daarbinnen innam. Daarnaast verzamelde ze een hele reeks
contemporaine reacties op Wattiers acteerprestaties en geeft ze de briefwisseling
weer die de actrice onderhield met Adriaan de Bruine, commissaris van de
Amsterdamse Schouwburg en oprichter van het Genootschap voor Uiterlijke
Welsprekendheid.
Aan het eerste hoofdstuk ligt uitvoerig archiefonderzoek ten grondslag. Hierin
presenteert Hoff veel niet eerder bekende levensgegevens over de toneelspeelster.
Ze beschrijft dat het acteertalent van Johanna Cornelia Wattier al vroeg werd erkend;
reeds op vijftienjarige leeftijd nam de Rotterdamse schouwburg haar aan. In 1780
verruilde ze Rotterdam voor Amsterdam, waar ze meteen belangrijke rollen
aangeboden kreeg. Wattier speelde gedurende haar hele carrière uiteenlopende rollen
in verschillende genres, maar blonk vooral uit in het treurspel. Door de jaren heen
schitterde ze onder meer met haar vertolking van personages als Lady Macbeth,
Fedar en Badeloch. Haar ster was rijzende en allerlei grootheden, onder wie
bijvoorbeeld keizer Napoleon, bejubelden haar prestaties op het toneel. Wattiers
25-jarig jubileum in 1805 werd uitbundig gevierd. Bij die gelegenheid sprak Johannes
Kinker een speciaal voor haar gemaakte lierzang uit en plaatste een lauwerkrans op
haar hoofd. Ook anderen, zoals een zekere ‘Batavus’ en de Duitse toneelrecensent
Haug, schreven op deze heuglijke gebeurtenis. Haar huwelijk met architect
Bartholomeus Wilhelmus Henricus Ziesenis en de daaruit voortvloeiende
huishoudelijke bezigheden stonden haar toneelcarrière niet in de weg. Toen ze op
52-jarige leeftijd afscheid nam van het toneel deed ze dat om gezondheidsredenen.
Maar van een definitieve scheiding was geen sprake. Zo nu en dan keerde ze nog
terug op het podium, tot groot genoegen van het publiek.
In hoofdstuk twee stelt Hoff de opvoedende rol aan de orde die verschillende
toneeldichters en -spelers zichzelf aan het begin van de negentiende eeuw toedachten.
Ondanks deze hoge aspiraties was de sociale positie van veel acteurs overigens niet
zo rooskleurig. Wattier lijkt in dit milieu een uitzonderingspositie te hebben bekleed.
Vergele-
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ken bij veel van haar collega's verdiende ze redelijk; bovendien onderhield ze
contacten met vooraanstaande burgers.
Het volgende hoofdstuk biedt een grote hoeveelheid reacties van tijdgenoten op
Wattiers toneelspel. Aan bod komt zowel de opinie van letterkundigen, collega-acteurs
en het publiek als de manier waarop er over haar in periodieken geschreven werd.
Hoff citeert loftuitingen van bijvoorbeeld Wolff en Deken, Helmers en Da Costa.
Verschillende toneeldichters vroegen ook haar mening over hun stukken. Maar
daartoe achtte Wattier zichzelf niet bevoegd en ze ging dan ook niet verder dan het
geven van enkele praktische tips. Uit het overzicht blijkt dat hoewel er af en toe wel
eens enkele woorden van kritiek klonken, het overgrote deel van de toeschouwers
Wattiers spel bijzonder positief beoordeelde. Ze had weinig toneel-technische scholing
en volgens contemporaine getuigenissen dankte ze haar succes vooral aan haar
natuurlijke inlevingsvermogen. Ze speelde de karakters levensecht, en dat was voor
die tijd zeer vernieuwend.
Hoofdstuk vier biedt meer zicht op het privéleven van de actrice. Wattier wisselde
per brief niet alleen van gedachte over haar eigen toneelcarrière, maar ook de
dagelijkse beslommeringen komen hierin aan de orde. Een groot deel van de van
haar bewaard gebleven epistels richtte ze aan advocaat en schouwburgcommissaris
Adriaan de Bruine en deze geeft Hoff integraal weer. Wordt Wattier door haar
tijdgenoten afgeschilderd als een echte diva, haar eigen woorden geven ons zicht op
een heel ander deel van haar leven. De actrice blijkt een kwetsbare vrouw te zijn
geweest met grote financiële problemen, die bijna bedelt om geldelijke steun en
onderdak.
In het laatste hoofdstuk besteedt Hoff aandacht aan Wattiers zes laatste levensjaren.
Hoewel de toneelspeelster dan al in de zestig is, treedt ze nog een paar keer op. Maar
in 1825 was dat definitief voorbij. Toen verhuisde ze naar Voorburg, waar ze in 1827
zou overlijden. Ook nu grepen verschillende personen weer naar de pen. Zo prees
bijvoorbeeld weduwe Van Streek de actrice met de volgende woorden: ‘Door
Godsdienst, deugd, gevoel en kunstmin aangedreven,/ Ofschoon haar levenskrans
met doornen was omgeven,/ Bleef zij zich zelv' gelijk, en altijd even groot!...’
Naast dit chronologisch geordende levensoverzicht en talloze contemporaine
recensies en lofdichten bevat Hoffs studie onder meer een lijst van portretten en
afbeeldingen waarop de actrice is afgebeeld, een uitgebreide bibliografie, een overzicht
van de brieven van en aan Wattier, een overlijdensbericht van de toneelspeelster uit
de Nederlandsche Staats-courant, haar testament en haar boedelinventaris zoals die
na haar overlijden werd opgesteld. Al met al biedt Johanna Cornelia Ziesenis-Wattier
(1762-1827). ‘De grootste actrice van Europa’ lezer een schat aan informatie, vooral
door de nieuw opgediepte archiefgegevens en de vele eigentijdse reacties die bij
elkaar gezocht zijn. Jammergenoeg heeft Hoff dit niet altijd in haar voordeel weten
om te zetten. De vele bronnen die ze in haar bijlagen presenteert, analyseert ze in
haar studie niet altijd voldoende en dat doet ze ook niet bij de vele citaten waarmee
ze haar betoog illustreert. Dit neemt niet weg dat deze studie een mooie aanvulling
geeft op het beeld dat we tot nu toe hadden van het leven van Johanna Cornelia
Ziesenis-Wattier en de eigentijdse reacties op haar toneelspel.
Annelies de Jeu
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[1997/4]
‘Het goet of quaet te kiezen’
De rol van de vrije wil in Vondels Lucifer, Adam in ballingschap en
Noah
Jan Konst
In de opdracht bij Noah, oft ondergang der Eerste Weerelt (1667) stelt Vondel dat
het drama in het verlengde van twee eerdere bijbelse tragedies van zijn hand gezien
kan worden: Lucifer (1654) en Adam in ballingschap, of aller treurspeelen treurspel
(1664).1 In chronologische volgorde behandelen deze drie drama's de opstand van
de engelen tegen God (Jesaja 14:12-15; Ezechiël28:12-15), de ongehoorzaamheid
van het eerste mensenpaar (Genesis 3:1-24) en de inscheping van Noach en de zijnen
vlak voor de zondvloed (Genesis 7:1-16). Samen vormen ze een trilogie waarin, om
met W.A.P. Smit te spreken, de verhouding tussen Gods straf en Zijn genade centraal
staat. (Smit 1956-1962, III: 509-511) Vondel heeft daar zelf met zoveel woorden op
gewezen in de opdracht bij Noah. In zijn ogen treedt de genade Gods in de
opeenvolgende levensgeschiedenissen van Lucifer, Adam en Noach steeds
nadrukkelijker op de voorgrond, (vgl. Rens 1965: 118-123) Draait het in Lucifer
uitsluitend om Zijn straffende gerechtigheid, in Adam in ballingschap en Noah
manifesteert zich vooral ook Gods goedertierenheid: ‘Lucifer en zijne aenhangelingen
vervielen, uit hunnen zaligen staet, in eeuwige ongenade, zonder hoop van
verzoeninge; Adam en zijne nakomelingen in de verdoemenisse, met hoope van
herstellinge, door de belofte des toekomenden verlossers. De rechtvaerdige Noë bleef
behouden, toen de gansche weerelt, hardtnekkigh in haere misdaet, quam te smooren,
uitgezondert boetvaerdigen, die van naberou getroffen, hunne schuit bekenden, en,
door de zuivering van smette in den kerker [het voorgeborchte der hel], op den troost
en het verschijnen des verlossers met groot verlangen hoopten.’ (Vondel-WB, X:393)
De mens heeft van nature deel aan de genade Gods dankzij het fijnbesnaarde
instrumentarium van de ziel. Ook al ketent zijn lichamelijkheid hem per definitie
aan het aardse, toch weet hij zich door de hogere faculteiten van de ziel verbonden
met God. In concreto gaat het daarbij om de rede en de wil, die de mens in staat
stellen goed en kwaad te onderscheiden en morele keuzes te maken. Illustratief is in
dat verband het volgende fragment dat Vondel de titelheld van Adam in ballingschap
in de mond heeft gelegd (v. 151-158):
Wy zagen die* ons 't wezen schonck,
En uit het roode klay bootseerde,
Een ziel inaêmde, en haer vereerde
Met eenen glans, die uit u blonck.
Gy dommelde** uwen heldren luister
In onze ziele, een majesteit
Van vryen wille, onsterflijckheit,
En reden, noit bewolckt noch duister.
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God heeft - zo heet dat hier op een tijdstip nog vóór de zondeval - de bewoners van
de Hof van Eden een beeld van Zijn volmaaktheid ingeprent door hun ziel niet alleen
onsterfelijk te maken, maar deze bovendien te begiftigen met de vrije wil en een
‘onbewolkte’ rede. Er veranderde veel na het vergrijp van Adam en Eva, niet alleen
voor henzelf, maar ook voor de vanaf dat moment met de erfzonde belaste mensheid.
Zo was het gedaan met de vanzelfsprekende onsterfelijkheid en boette de rede aan
bevattingsvermogen in. Wat in de ogen van Vondel niét veranderde, was dat de mens
de beschikking hield over de keuzevrijheid, zij het dat de wil na de zondeval als
zodanig wel verzwakt was.
Zoals bekend is in de zestiende en zeventiende eeuw heftig gedebatteerd over het
functioneren van de wil. (Poppi 1990) Beroemd is bijvoorbeeld de controverse tussen
Erasmus en Luther geworden. De eerste, die de kerk van Rome nimmer de rug heeft
toegekeerd, had in 1524 zijn verhandeling De libero arbitrio [Over de vrije wil] in
het licht gegeven en daarin betoogd dat de mens op eigen kracht voor het goede kan
kiezen. In 1525 reageerde de Wittenberger kerkhervormer met zijn De servo arbitrio
[Over de gebonden wil] en stelde daarentegen dat de menselijke natuur dusdanig
corrupt is, dat zij onder alle omstandigheden als vanzelfsprekend naar het boze zal
neigen. Zo liggen de standpunten dus diametraal tegenover elkaar en heet de wil
ofwel autonoom en vrij, dan wel knechtelijk en gebonden. Vondel heeft zich altijd
nadrukkelijk voor de eerste van deze twee opties uitgesproken, niet alleen na 1640,
maar reeds lang vóór zijn bekering tot het katholicisme.2 In deze bijdrage zal
onderzocht worden welke rol de liberum arbitrium in Vondels genade-trilogie speelt.
Centrale vragen zullen daarbij zijn op welke wijze het functioneren van de vrije wil
literair is vormgegeven en wat de implicaties zijn van de menselijke keuzevrijheid
voor de handelingsstructuur van de drie treurspelen. Alvorens echter de blik te richten
op de wederwaardigheden van Lucifer, Adam en Noah zal eerst kort beschouwd
worden wat Vondel in meer algemene zin over de menselijke vrijheid van handelen
heeft opgemerkt.

Bespiegelingen van Godt en godtsdienst
Een voor de hand liggende bron om Vondels denkbeelden over de wil te beschrijven
is het lange leerdicht Bespiegelingen van Godt en godtsdienst uit 1662, dat de
belangrijkste leerstellingen van het katholicisme uiteenzet aan de hand van de
geschriften van vooral Thomas van Aquino en Robertus Bellarminus (1542-1621),
een jezuïet afkomstig uit Italië. (Maximilianus 1968-1; Vondel-WB, IX: 403-653
passim). In de vijf boeken die het werk beslaat gaat Vondel achtereenvolgens in op
Gods noodzakelijkheid, op Zijn bijzondere eigenschappen en op Zijn werken; hierna
komt het belang van de dienst aan God aan de orde en wordt aangetoond dat de kerk
van het christendom door Hem gewild is.3 In de Bespiegelingen redeneert Vondel
dat de harmonie van het natuurlijke leven er het beste bewijs voor is, dat Gods almacht
de wereld regeert (I, v. 1161-1167):
De beurt van teelen, en van baeren, en van sterven,
Verrotten, en vergaen, en opkomen, en bederven,
Bezielt, en onbezielt*, het reênloos onvernuft**,
En 't redelijcke, elck houdt zijn tijden: niemant suft.
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Dat een het al bestiert, bewaert en onderhoudt.

In Zijn oneindige wijsheid heeft God deze wereldorde ontworpen zelfs nog voordat
Hij een begin met de schepping had gemaakt. In een alomvattend plan voorzag Hij
bovendien de toekomstige loop der gebeurtenissen en kende hij een plaats toe aan
elk der schepselen, wier handelen primair betekenis krijgt in het licht van Gods
bedoelingen met de wereld (II, v. 1339-1344):
Want Godts voorzienigheit de schets is van de zaecken,
En ry der schepselen, geneight hun wit te raecken*,
Waertoe die zijn geschickt, geordineert van Godt,
Een ieder trapsgewijs**, en met een zeker slot***,
Gelijck de Godtheit die verbeelde in haere zinnen
Van eeuwigheit, eer zy dit werckstuck quam beginnen.

Deze voorstelling van de Providentia Dei geeft aanleiding tot twee principiële
problemen die in de geschiedenis van het Christendom veelvuldig bediscussieerd
zijn. Gesteid namelijk dat de wereld onderworpen is aan Gods ‘vast besluit en raetslot’
(III, v. 46), dan kan men zich in de eerste plaats afvragen in hoeverre de mens invloed
heeft op zijn eigen levensloop. Kan er eigenlijk wel sprake zijn van zelfbeschikking,
wanneer alles op voorhand vast lijkt te liggen? Het tweede probleem betreft het
kwaad. Wanneer het bestaan zich voltrekt zoals het God goeddunkt, betekent dat dan
ook dat Hij het kwaad gewild heeft? Speciaal over deze kwestie buigt Vondel zich
in de Bespiegelingen: ‘Is Godt de bron van 't goede, is al 't geschapen goet, / Wat's
oirsprong van het quaet, dat, als een weereltvloet, / Den aerdtkloot overstroomt, en,
tegens recht en reden, / Verweldight en verkracht de tucht, en goude zeden, / By
wyzen ingevoert?’ (II, v. 1193-1197)
Het antwoord op deze laatste vraag is voor de Amsterdamse dichter gelegen in de
werking van de vrije wil, die niet God maar de individuele mens verantwoordelijk
maakt voor het kwaad. De wil, die het kwade in principe zou moeten afwijzen, weet
niet altijd weerstand te bieden tegen de verlokkingen van het slechts in schijn goede.
Zo kan het komen dat de mens, wiens wankelbaar gemoed sowieso gevoelig is voor
de bekoring van het ongeoorloofde, uit eigen beweging tot laakbare gedragingen
komt (II, v. 1219-1236):
Maer om den poel van 't quaet der zeden nu te vinden,
Of't quaet der misdaet; [...] de reden zal ons leiden
Naer 't schepsel, van de deught verbastert, en gescheiden,
Dewijl 't veranderlijck en wisselbaer van aert,
Het ingeschapen goet der Godheit* niet bewaert,
En in zijn' plicht bezwijckt vrijwilligh, door 't bekooren
Van 't schijngoet, daer Godts beelt en gunst in wort verloren**; [...]
De vrye willekeur, in't micken even schoon
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Op't een en 't ander wit***, ons voorgestelt ten toon,
En 't wisselbaer gemoet des menschen zijn dan d'ader
Van 't quaet, in't overslaen ten quaede.

Volgens deze redenering vindt het kwaad zijn oorsprong dus in de mens, die zijn
doen en laten op onafhankelijke afwegingen baseert. Dit impliceert enerzijds dat het
individu wel degelijk zeggenschap over zijn eigen leven heeft, maar roept anderzijds
de vraag op hoe deze zeggenschap zich verhoudt tot het wereldplan van Gods
Voorzienigheid. Vondels ideeën op dit punt zijn in het verleden meer dan eens in
verband gebracht met de opvattingen van Luis de Molina (1535-1600), die in
Jezuïetenkringen een grote populariteit genoot. (Vondel-WB, IX: 500; De Valk 1939:
239; Maximilianus 1968-2: 219) Deze Spaanse godgeleerde stelt zich op het standpunt
dat God vooraf alle komende beslissingen van 's mensen vrije wil kent. Hij weet wie
er met Zijn genade zullen meewerken en wie zich ertegen zal verzetten. (vgl. Lexikon
für Theologie und Kirche, s.v. ‘Molinismus’) God kent met andere woorden ‘vóór
enig decreet van Zijn wil de voorwaardelijke toekomstige vrije handelingen, nl.
datgene wat ieder vrij schepsel onder bepaalde omstandigheden doen of niet doen
zal, wanneer deze ooit werkelijkheid worden.’ (Maximilianus 1968-2: 219) Dankzij
deze voorwetenschap vermag de Providentia Dei het individuele handelen in haar
ontwerp van de schepping te verdisconteren en kan men enigszins paradoxaal dus
stellen, dat de mens mét het behoud van de vrije wil niettemin het instrument van
Gods uiteindelijke bedoelingen met de schepping is.
Deze gedachten vormen de achtergrond van een gecompliceerde passage in Vondels
Bespiegelingen, waarin wordt uitgelegd dat God het kwaad niet veroorzaakt, maar
het slechts toelaat. Met betrekking tot Zijn alwetendheid wordt het volgende
opgemerkt (II, v. 1113-1122):
En z'onderscheit in 't goede en quaede, hier beooght*,
Wat Godt nootwendigh wil, en wat hy slechts gedooght,
En toelaet, om geensins een oirzaeck te verstrecken
Van snoode gruwelen, en nootlots lastervlecken**:
Want die 't aenstaende ziet, kent klaer en naeckt vooruit
Den wortel, en den gront***, daer 't lasterstuck van spruit.
Die goet en quaet voorzagh, voorzagh elcks eigenschappen,
En aert, en op wat voet een ieder aenquam stappen.****
Dus wort de vrye wil door nootdwang niet bedroeft,
Noch uit zijn' winckelhaeck met domme kracht geschroeft.*****

Het boze wordt hier teruggevoerd op de mens, die zich, aangezien hij in zijn
wilskeuzen autonoom is, onder geen beding achter Gods beschikking mag verschuilen.
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In dat licht wordt in deze passage dan ook het bestaan van een dwingend noodlot of
‘nootdwang’ - wat wel is opgevat als een subtiele verwijzing naar de strikte leer van
de predestinatie (vgl. Brom 1935: 99-108) - nadrukkelijk ontkend: God gedoogt het
kwaad, maar brengt het niet teweeg.
De onbelemmerde werking van de liberum arbitrium maakt dat de individuele
mens direct door God op de aard van zijn gedragingen aangesproken kan worden.
Een ieder moet zich verantwoorden, omdát hij het vermogen heeft zijn leven naar
eigen inzicht in te richten. Wie naar Gods geboden leeft, zal Zijn genade deelachtig
worden. Met betrekking tot deugdzame en godvruchtige lieden heet het in dat
perspectief derhalve (IV, v. 306-314):
Zy offren hem* hun hart, met offren en gebeên,
Verheffen zijnen naem, met gaven, en gezangen;
Eene oirzaeck datze milt uit 's hemels schoot ontfangen
De weldaet en de schat, waer van hy overvloeit:
Want past het Godts natuur, in weldoen noit vermoeit,
Godtvruchtigheit en deught te kroonen; is 't een teken
Van onherkentenis**, dat zy*** naer 's vroomen smeecken
Niet luistren wil, zoo moetze om deze smet t' ontgaen
Het vroome en oprecht harte in noot ten dienste staen.

Precies tegenovergesteld vergaat het zondaars. Door hun laakbaar gedrag roepen zij
onvermijdelijk de toorn Gods over zich af (IV, v. 317-327):
Nu vint men schendigen, die Godt noch mensch ontzien,
De wetten het gezagh en 't recht den rugge biên,
En staet en lant door roof en moort en brant verdelgen.
De Godtheit heeft met recht zich billijck dat te belgen.
Het waer een smet in haer, indienze stil bleef staen,
En zagh, als stom en doof, met goeden oogen aen
De schellemstucken, daer onnozelen om treuren,
Terwijl hun geenen troost noch noothulp magh gebeuren.
De gramschap past dan Godt zoo eerlijck als gena,
Op dat zijn heerschappy in haere kracht besta,
Door begenadigen van 't goet, en 't quaet te wreecken.

De tekstfragmenten in deze paragraaf raken de kern van Vondels mens- en
wereldbeeld. In de optiek van de dichter is het de menselijke wil gegeven vrijelijk
te kiezen tussen goed en kwaad. Daarmee wordt de mens in eigen persoon
verantwoordelijk voor zijn daden en is hij, als een logisch uitvloeisel van zijn
wilsvrijheid, rekenschap verschuldigd aan God. Deze beoordeelt het individuele
handelen op zijn mérites, om het vervolgens te ondersteunen dan wel te bestraffen.
Tegen deze achtergrond leeft de mens in de zekere wetenschap dat zijn bestaan niet
geregeerd wordt door de willekeur van het toeval (III, v. 1371 -1373: de ‘blinde
razerny en drift van d' oude tijt / Heeft reuckeloos Fortuin tot een Godin gewijt, /
Een blint kranckzinnigh wijf [...]’), maar dat het zijn betekenis eerst en vooral ontleent
aan een
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scheppingsorde, die bij uitstek zinvol is en door God zelf wordt onderhouden.

Lucifer
Tot de centrale motieven van Vondels bijbelse spelen na 1640 behoort zonder enige
twijfel het morele dilemma, de moeizame afweging van goed en kwaad. (Konst
1993:137-149; Rens 1965:125-137) Het valt Vondels personages doorgaans zwaar
zonder bedenken voor het goede te kiezen, omdat keer op keer blijkt dat juist de
deugd grote offers van hen vergt. Innerlijke strijd en gevoelens van onzekerheid
manifesteren zich niet alleen in de zogenaamde dualiteitsdrama's. (Smit 1956-1962,
I: 383-384 en passim) Daarin draait alles om protagonisten die lange tijd twijfelen
tussen de tegengestelde standpunten van tegenspelers, die hen respectievelijk tot het
goede dan wel het boze proberen te bewegen. Het morele dilemma is evenzogoed
typerend voor de treurspelen waarvan Vondel de handelingsstructuur primair op de
peripeteia heeft afgestemd. (Smit 1956-1962, I: 461-463 en passim) Zo zijn de drie
middelste bedrijven van Jeptha vrijwel in hun geheel gewijd aan de innerlijke
worsteling van de titelheld, die het niet met zichzelf eens kan worden of hij zijn
dochter al dan niet aan God moet offeren.
Ook in Lucifer wordt een groot deel van de dramatische handeling ingeruimd om
de keuze waarvoor Gods ‘stedehouder’ zich gesteld ziet van verschillende kanten te
belichten. In Zijn naam heeft de aartsengel Gabriël een van Gods geheime
raadsbesluiten aan Lucifer geopenbaard: ooit zal de poort van de hemel zich openen
voor de mens, die zich dan als Gods meest geliefde schepsel in Zijn directe nabijheid
zal mogen ophouden. Dat betekent dat de engelen, die zuiver geest zijn, moeten
dulden dat een wezen met een deels stoffelijke natuur hen in de toekomst zal
overstijgen. Lucifer, die in de hiërarchie van het ‘geestendom’ de hoogste positie
bekleedt, staat afwijzend tegenover dit vooruitzicht. Hij voelt zich miskend en het
is opmerkelijk, dat de redenering waarmee hij de verheffing van de mens als een
onrechtvaardig feit veroordeelt, objectief gezien niet zonder meer van de hand
gewezen kan worden. (Bax 1991; King 1979: 220-226; Osterkamp 1979: 87-130)
Lucifer beroept zich bijvoorbeeld op zijn eerstgeboorterecht en op het feit dat reeds
lang genoten privileges iemand niet zo maar afgenomen behoren te worden. Maar
in het licht van Gods grootheid en het ondoorgrondelijke karakter van Zijn bestel
verliezen deze tot op zekere hoogte aanvaardbare argumenten hun geldigheid. Geen
enkel schepsel mag zich - onder welke omstandigheden dan ook - tegen Gods
wilsbeschikking keren, want chaos en wanorde zouden het resultaat zijn. In dat
verband moet men, zo houdt de rei van gehoorzame engelen Lucifer voor, aanvaarden
dat de almacht van de Providentia Dei absoluut is (v. 933-950):
Wat adem haelt, met recht den Schepper dancken magh,
Die elck zyn wezen gaf, en mindre en meerder waerde.
Wanneer het hem belieft, zal 't element der aerde
Veranderen in lucht, of water, of in vier;
De hemel zelf in aerde; een Engel in een dier;
Een mensch in Engleschyn*, of onbegrepen wonder.
Een maght** regeert het al, en keen het bovenste onder.
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Misschicken al wat Godt geschickt heeft, en beleit;
En wat het schepsel schickt, dat is wanschapenheit,
In't allerminste lidt.****

Zo staat Lucifer voor de vraag of hij de toekomstige positie van de mens zal
aanvaarden, of dat hij zich tegen God zal verzetten. Uiteindelijk kiest hij voor de
tweede optie en weigert hij zich naar Gods wil te voegen, omdat hij zijn leidende
status niet wil afstaan. Dat wordt definitief duidelijk in Lucifers beroemde
wanhoopsmonoloog (v. 1634: ‘Of ergens schepsel zoo rampzaligh zwerft als ick?’)
aan het einde van het vierde bedrijf. De opstandige engel lijkt zich niet alleen te
realiseren dat hij zijn hand overspeelt, maar is zich bovendien pijnlijk bewust dat
zijn voorgenomen rebellie voor het kwaad en niets dan het kwaad staat (v. 1640-1648):
Zich op te worpen, als een hooft van Godts rebellen,
En tegen 's hemels wet een wederwet te stellen?
Te vallen in den vloeck der snootste ondanckbaerheit?
Te quetsen de genade en liefde en majesteit
Des rycken Vaders, bron van alle zegeningen,
Die noch t'ontfangen staen, en wat wy reede ontfingen?
Hoe zynwe nu zoo wyt verzeilt uit onzen plicht!
Ick zwoer myn' Schepper af. hoe kan ick voor dat licht
Myn lasterstucken, myn verwatenheit vermommen!

Omdat Lucifer zich tegen God keert in het volle besef dat hij daarmee zondigt, laadt
hij schuld op zich - een sleutelbegrip in Vondels toneeloeuvre (Noë 1952: 113-121)
dat, wanneer men afgeleide termen meetelt, meer dan driehonderd maal in zijn spelen
voorkomt. (Salemans & Schaars 1990, s.v. ‘schuld’). Lucifers verzet wordt onder
andere met schuld geassocieerd in de smeekbede tot God die, vrijwel direct in
aansluiting op de wanhoopsmonoloog van 's hemels hoogste engel, het vierde bedrijf
afsluit. Daarin spreekt de rei van gehoorzame engelen, in een laatste poging de vrede
te redden, de hoop uit dat Lucifer ondanks zijn ‘ondanckbre daet’ gespaard mag
blijven (v. 1702-1707):
Gedoogh niet dat de schoonste ziel,
Waer op uw oogh genadigh viel,
Gedoogh niet dat d'Aertsengel sneve.
Hy boete deze ondanckbre daet,
En blyf' gehanthaeft by zyn' staet.
Dat uw gena zyn schuld vergeve.

In de katholieke theologie wordt alleen van schuld gesproken, indien iemand
opzettelijk kwaaddoet. Opzet impliceert in dit verband dat er, zo redeneert
bijvoorbeeld Thomas van Aquino, altijd sprake moet zijn van een vrije
wilsbeschikking. Dat wil voor hem zoveel zeggen dat iemand slechts schuldig kan
heten, wanneer hij willens en wetens het goede afwijst. (vgl. Lexikon für Theologie
und Kirche, s.v. ‘Sünde’ en
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‘Buße’; Historisches Wörterbuch der Philosophie, s.v. ‘Schuld’) Deze gedachtengang
is zonder meer toepasbaar op Lucifer. Hij draagt schuld, omdat hij in de wetenschap
laakbaar te handelen er desalniettemin voor kiest Gods decreten te wederstreven. In
deze beslissing is Lucifer - die als engel net als de mens de beschikking heeft over
de liberum arbitrium4 - vrij, want hij wordt door niets of niemand gedwongen zich
aan het hoofd der opstandige engelen te stellen. Weliswaar oefenen deze de nodige
druk op hem uit, maar aan de andere kant staat Gods ‘geheimenistolck’, die
verantwoorde handelingsalternatieven aandraagt. De keuze is dus geheel aan Lucifer,
die in laatste instantie alleen bij zichzelf te rade kan gaan. Aldus beschouwd kan men
stellen dat Vondel in Lucifer het functioneren van de vrije wil heeft gethematiseerd.
De titelheld ziet zich voor een moreel dilemma gesteld en het is aan hem, en aan hem
alleen om op grond van eigen inzichten het goede en het kwade te wegen.
In het afsluitende bedrijf wordt in bodeberichten verhaald wat er is voorgevallen,
nadat Vondels protagonist zich aan het einde van het vierde bedrijf openlijk tegen
God gekeerd heeft. Het blijkt dat Lucifer niet meer is teruggekeerd op zijn schreden,
maar de ‘Luciferisten’ heeft gemobiliseerd om de strijd aan te binden tegen een
legermacht van Godsgetrouwe engelen. Lucifer en de zijnen hebben daarop een
smadelijke nederlaag geleden en zijn naar de hel verdreven, waar ze een gruwelijke
gedaanteverwisseling hebben ondergaan: als afschrikwekkende duivels zijn ze
gedoemd om ten eeuwigen dage en definitief van Gods genade afgesneden te leven
in de ‘afgrond’, om Vondels terminologie te gebruiken. Zodoende wordt Lucifer dus
op harde wijze geconfronteerd met ‘'s hemels wraecke en gramschap’ (v. 1715). In
de voorstelling van Vondel én volgens de katholieke geloofsleer is de straf van Gods
‘stedehouder’ rechtvaardig, juist omdat Lucifer zijn misdaden in vrijheid begaat en
derhalve persoonlijk verantwoording voor zijn daden draagt.

Excurs: géén predestinatie in Lucifer
In het wetenschappelijk onderzoek is van verschillende kanten verdedigd dat er in
Lucifer onmiskenbare sporen van de predestinatieleer traeeerbaar zouden zijn. Dat
is niet alleen in tegenspraak met de zojuist beschreven wilsvrijheid van Lucifer, maar
strookt evenmin met Vondels categorische afwijzing - zoals in het voorgaande reeds
aan de orde kwam - van een Voorzienigheid die individueel handelen als zodanig
zou determineren. Reeds in het lange hekeldicht Decretum Horribile. Gruwel der
verwoestinge uit 1631 zette de dichter zich nadrukkelijk af tegen Calvijns leer van
de dubbele predestinatie (v. 43: ‘dees' verdoemelijcke moordpredestinaci’), die erin
voorziet dat reeds bij de geboorte, zonder dat iemand daar ook maar iets aan kan
veranderen, vaststaat wie er het eeuwige heil, dan wel de verdoemenis wacht.
(Vondel-WB, III: 346-351) Een vergelijkbaar krachtige veroordeling treft men aan
in de reizang achter het tweede bedrijf van Palamedes (1625). (Vondel-WB, II:
668-671, v. 657-728) De calvinistische voorbestemmingsleer wordt er gelijkgesteld
met het klassieke fatum en deze instantie wordt in negatieve termen afgeschetst als
‘dwangbestuurster’ (v. 663) en actieve bewerkster van het kwaad.5
Aanleiding voor de veronderstelling dat er in Lucifer sprake van predestinatie zou
zijn, vormt een passage waarin Gabriël ten overstaan van Gods ‘stedehouder’ de

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 2
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Zoon een sterfelijk lichaam aangenomen heeft, zullen alle geheimen ontsluierd
worden die samenhangen met de openstelling van de hemel voor de mensen. Op het
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moment van Gabriëls voorspelling echter ligt nog teveel in Gods ‘geheimnisboeck’
(v. 547) besloten, zodat Lucifer, zo houdt de aartsengel hem voor, de vraag waarom
de mens boven hem gesteld zal worden voorlopig nog niet zal kunnen beantwoorden:
‘De tyt wil d'oirzaeck leeren.’ (v. 497)
In de bijbel vormt Christus' menswording het sluitstuk van een reeks gebeurtenissen
die in een causaal verband met elkaar staan. Na de schepping van 's hemels ‘geesten’
en de mensen voltrok zich ten eerste de val van de afgunstige engelen. Deze namen
wraak op God en verleidden, zoals Vondel in het vijfde bedrijf van Lucifer ook laat
zien, Adam en Eva. Om nu de mens, ondanks de ingrijpende gevolgen van de
zondeval, toch te laten deelhebben aan het eeuwige leven - en dus toegang te
verschaffen tot de hemel - neemt Christus de zonde van de mensen op zich en boet
die door Zijn offerdood. Wanneer nu Gabriël Lucifer nog vóór diens feitelijke verzet
tegen God voorhoudt dat Zijn Zoon in menselijke gedaante op aarde zal komen, heeft
het er de schijn van dat niet alleen de zondeval, maar derhalve ook de opstand van
de engelen onvermijdelijk is. Hieruit is in het verleden meer dan eens afgeleid dat
Lucifer niet in vrijheid handelt, maar slechts de willoze uitvoerder van Gods verborgen
plannen is. Stuiveling heeft deze problematiek bijvoorbeeld als volgt onder woorden
gebracht: ‘Ergo moet in Gabriëls verkondiging van Christus' komst, mét de val der
mensen ook zelfs de val der engelen voorbestemd zijn. Aldus beschouwd, wordt het
drama tot een afwikkeling van verhoudingen, welke tevoren volledig bepaald waren.
Maar indien God van den aanvang af de opstand der Luciferisten geweten en gewild
heeft, dan doet Lucifer in dit drama niet anders dan ongeweten Gods geheime wil
volvoeren, en schijnt zijn ondergang even schuldeloos als onvermijdelijk.’ (Stuiveling
1941: 47)
Stuiveling is niet de enige interpretator die langs deze lijn geredeneerd heeft. Dat
geldt bijvoorbeeld ook voor Te Winkel (1922-1927, IV: 209-210) en Kazemier, van
wie de laatste zich op grond van het zoëven beschreven, ogenschijnlijk
gedetermineerde karakter van de gebeurtenissen in Lucifer afvraagt: ‘Of de theoloog
in Vondel, afkerig van de praedestinatieleer, dit heeft kunnen verantwoorden, blijft
evenwel de vraag.’ (Kazemier 1936: 187) De zienswijze van deze drie onderzoekers
is in het verleden niet onweersproken gebleven. (Noë 1952: 143-145; Maximilianus
1968-2: 215-220; Smit 1956-1962, II: 104-105) In 1979 kwam King echter nog eens
op de kwestie terug en stelde ronduit dat hij bij nadere bestudering van het primaire
tekstmateriaal en de hernieuwde lezing van analyses van voorgangers ‘de bevestiging
van [zijn] vermoeden [vond] dat Vondel in de Lucifer merkwaardigerwijze de
predestinatieleer toegedaan is.’ (King 1979: 234)
Er zijn twee argumenten om in weerwil van de aankondiging van de komst van
de Verlosser niét van predestinatie te spreken. In de eerste plaats is het denkbaar dat
Vondel zich wat de menswording van Christus aangaat op het oordeel van Duns
Scotus gebaseerd heeft. (Molkenboer 1928:34-35; Salsmans 1905; Wijngaards z.j.:
16-19) In tegenstelling tot Thomas van Aquino stelde deze invloedrijke scholasticus
zich op het standpunt dat de incarnatie zich ook voltrokken zou hebben wanneer
Adam en Eva niét in zonde gevallen waren. Zo bezien vooronderstellen de woorden
van Gabriël dus geenszins Lucifers verzet tegen God, omdat Christus' komst sowieso
te gebeuren stond.

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 2

Dat is de ene optie - intrigerender is het wellicht de voorspelling van Gods
‘geheimenistolck’ te duiden in het perspectief van de eerder toegelichte ideeën van
Luis de Molina. Wanneer men redeneert dat God elke wilsbeslissing voorziet, evenwel
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zonder dat Hij enige beperking stelt aan de keuzevrijheid van zijn schepselen, dan
is de aankondiging van Christus' komst niet langer problematisch. Ook wanneer men
namelijk met Thomas van Aquino stelt dat de menswording direct aan de zondeval
gerelateerd is, dan nog impliceert dat niet dat Lucifers keuzen gedetermineerd zijn.
Gabriël baseert zich slechts op het ‘geheimnisboeck’ van God, die anticipeert op
dingen die Hij voorziet, maar niet bepaalt.
Voor welke van de twee mogelijkheden men ook kiest, één ding staat wel vast: er
zijn geen dwingende redenen om in Lucifer van de predestinatieleer uit te gaan. De
zojuist getrokken conclusie blijft dan ook onverminderd van kracht: de titelheld
begaat zijn euveldaden in vrijheid en draagt derhalve persoonlijk verantwoording.

Adam in ballingschap
Adam en Eva, zo is de situatie bij aanvang van Adam in ballingschap, leven in
volmaakt geluk in de Hof van Eden, terwijl alles in voorbereiding wordt gebracht
voor hun aanstaande bruiloft. Zonder dat iemand zich dat op deze schone dag
realiseert, overleggen de krachten van het kwaad op welke wijze het liefdespaar ten
gronde gericht kan worden. Uit een gesprek van Asmodé en Belial, twee duivels of
‘helsche geesten’, blijkt dat twee dingen inmiddels vaststaan: men zal proberen de
geliefden ertoe te bewegen de verboden vruchten van de Boom van Kennis te eten,
en, in de tweede plaats, de verleidingspogingen zullen in eerste instantie op Eva
gericht worden. Vervolgens komt de vraag ter sprake in welke gedaante de
hellemonsters haar het best tegemoet kunnen treden. Zou het geen goed idee zijn,
oppert Belial, om de gedaante van een engel aan te nemen en zich onopvallend onder
de bruiloftsgasten te mengen? Het is veelzeggend dat Asmodé deze suggestie resoluut
verwerpt (v. 772-778):
In engleschijn? dat's mis.
Wat wonder waer het* Eve in Engleschijn te leiden
En zetten naer uw hant? zy kan niet onderscheiden
Dat uw begeerte met de wet des hemels strijt,
En wort ontschuldight: want geen heilige engel wrijt**
En worstelt tegens 't hof***, van waer hy wort gezonden.

De afwijzing van Asmodé vindt een vanzelfsprekende verklaring tegen de achtergrond
van Vondels opvattingen over de relatie tussen de vrije wil enerzijds en schuld
anderzijds. Wanneer de mens onbedoeld zondigt, zoals Eva wanneer zij de
aanwijzingen van een niet van echt te onderscheiden engel zou opvolgen, kan men
niet spreken van een verwijtbare misslag. Gods toorn zal in een dergelijk geval niet
gewekt worden, zodat Asmodé dus groot gelijk heeft dat hij, om te voorkomen dat
Eva ‘wort ontschuldight’, andere kunstgrepen toegepast wil zien.
Uiteindelijk is het, zoals dat ook in de bijbel beschreven wordt, een slang die Eva
zover krijgt dat zij van de appel eet. Het valt in het oog dat het dier in de voorstelling
van Vondel niet bijzonder veel moeite hoeft te doen om haar zover te krijgen, precies
zoals Belial en Asmodé zich dat van een vrouw hadden voorgesteld. (Van Gemert
1996:6-11; Smit 1956-1962, III: 372-373) Niet alleen loopt het water haar
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bij het zien van de heerlijke appelen in de mond, ook toont Eva zich gevoelig voor
het argument dat zij zich de definitieve kennis van het goed en het kwaad eigen zal
maken wanneer ze gehoor geeft aan de aansporingen van de slang. Net als Lucifer
is Eva van te voren van de laakbaarheid van haar handelwijze doordrongen, al doet
ze enkele flauwe pogingen de ernst van haar overtreding te ontkrachten (v.
1182-1196):
Och eedle boom, hoe durf ick waegen
Uw ooft te plucken! [...]
Hoe klopt mijn hart, uit schrick, en schroom! [...]
Wat schaet een beet? onnoosle* schult,
Een snoeplust wort licht quijtgeschouden.**
Ick pluck. gedoogh het met gedult,
O schepper, zoo'k mijn hant bederve.***
De halve misdaet is begaen.

Nadat Eva haar ‘snoeplust’ heeft bevredigd, is zij het die Adam aanspoort haar
voorbeeld te volgen. Hij blijkt heel wat minder makkelijk over te halen en voelt zich
lange tijd heen en weer geslingerd tussen aan de ene kant zijn liefde voor zijn
aanstaande echtgenote en aan de andere kant het gebod van God. Hij brengt zijn
dilemma als volgt onder woorden (v. 1288-1291):
O welck een strijt! hier staet het vrouwebeelt*; daer Godt.
Hier vleitme haere bê**: daer dreightme een streng verbodt.
Zal ick de liefde en gunst van mijne vrouwe ontbeeren.
Of d'opperste genade in ongena verkeeren?***

Eva heeft weinig begrip voor Adams tweestrijd en dreigt zelfs hem haar liefde te
ontzeggen wanneer hij niet óók Gods wet overtreedt. Nadat zij hem tot tweemaal toe
heeft opgeroepen gebruik te maken van het vermogen naar eigen goeddunken te
kiezen, stemt Adam tenslotte in haar wens toe. Met name de verzen 1285-1286 laten
in dit kader niets te raden over:
Wat sammeltge?* gebruick wat ons de hemel gaf,
Uw' vryen wil, en 't goet, u heden aangeboden.

Met meer nadruk dan in deze verzen kan Vondel het niet stellen dat de zondeval zijn
oorsprong vindt in de vrije wilsbeschikking van de mens. Adam en Eva staan beiden
weliswaar bloot aan misleidende en manipulatieve woorden, maar het is in uiterste
consequentie hun éigen beslissing van de weg van het goede af te wijken. Zij dragen
dus de volle schuld, wat Vondel - zoals bij Lucifer en Eva - eveneens in het geval
van de titelheld van zijn paradijstragedie voor iedere toeschouwer duide-
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lijk kenbaar maakt. Alvorens de appel daadwerkelijk in ontvangst te nemen, toont
namelijk ook Adam zich schuldbewust. Net als Eva bezigt hij in dat verband overigens
versluierende en bagatelliserende termen (v. 1343-1348):
O vader, kuntge uw' zoon een struickeling vergeven,
Dat ick een' oogenblick mijn wederga behaegh',
Zoo zie dit over.* dit's een overgaende vlaegh.**
Men moet een zwacke*** zacht en minnelijck bejegenen,
Met alle eerbiedigheit.**** gy kunt den appel zegenen,
En scheiden het vergift, gesproten van't verbodt.*****

In het Berecht bij Adam in ballingschap wijdt Vondel enkele belangwekkende
passages aan de mentale gesteldheid van de twee protagonisten. Hij beschrijft hoe
er in het paradijs aanvankelijk een toestand van erfrechtvaerdigheit bestond. Die
maakt dat lichaam en ziel, die 's mensen tweeledige natuur uitmaken, met elkaar in
harmonie samenleven. De mogelijkheid echter dat lichaam en ziel elkaars
tegenstrevers worden is gegeven, wanneer namelijk Adam en Eva zich tegen God
zouden keren.6 Dat is precies wat gebeurt, want alleen door de mogelijkheid in
overweging te nemen van de Boom van Kennis te eten ondermijnen ze reeds Gods
autoriteit. Het gevolg is dat hun begeerten en hartstochten (het lichaam) niet langer
op één lijn met de rede en de wil (de ziel) komen te liggen. (vgl. Konst 1993: 6-20;
Park & Kessler 1990) De heftige gemoedsstrijd die in een dergelijk geval ontstaat
vormt voor iedereen een ernstige belemmering om tot zedelijk handelen te komen:
‘Uit deze verscheidenheit of strijdigheit van overhellen rijst in eenen zelven mensche
een zeker strijt, en uit dien strijt en onderlinge worstelinge een geweldige bezwaernis
[moeilijkheid] en hachelijkheit van zich wel [moreel verantwoord] te dragen, naerdien
d'eene overhellinge d'ander hindert en tegenstaet.’ (Berecht, r. 40-44)
Op basis van dit laatste tekstfragment is het mogelijk de psychologische
ontwikkeling van Adam en Eva te beschrijven in categorieën zoals die ook in de
zeventiende eeuw gehanteerd werden. Hartstochten spelen zowel Adam als Eva
parten, van wie de laatste beheerst wordt door ‘snoeplust’ en het verlangen God in
wijsheid te evenaren, en de ander in de ban is van vooral zijn liefde voor zijn beoogde
levensgezellin. (Smit 1956-1962, III: 420-422) Deze hartstochten botsen met de rede,
die zich oriënteert op het goede en voorschrijft dat Gods gebod de leidraad bij iedere
handeling zou moeten zijn. De wil, die tot taak heeft het geschil tussen hartstochten
en rede te beslechten, weet in geval van Adam en Eva onvoldoende weerstand te
bieden tegen de aandrang van de passiones en laat zich aldus tot het kwaad overhalen.
Als gezegd gaat Eva vrijwel direct overstag, terwijl Adam meer scrupules toont en
aanzienlijk langer vasthoudt aan Gods wet. Zijn tweestrijd, zo kan men derhalve
stellen, vormt er het bewijs voor dat de wilsfunctie van Adam krachtiger ontwikkeld
is dan bij Eva.
Omdat ook het paradijspaar in eigen persoon schuldig is, wordt het met Gods
wrekende hand geconfronteerd. In die zin ontleent de handelingsstructuur van Adam
in ballingschap haar betekenis aan 's mensen wilsvrijheid. De bestraffing waar-
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mee ‘aller treurspelen treurspel’ (Vondel-WB, X: 95) eindigt, vormt immers het
directe uitvloeisel van de vrijwillige feilen van Adam en Eva. Vondel laat zien hoe
beiden door een engel Gods uit het paradijs verdreven worden. Het is van groot
belang dat Adam en Eva hun daden betreuren en door een wroegend geweten gekweld
worden. Vondel laat er geen twijfel over bestaan dat zij door dit naberouw, anders
dan de in het kwaad volhardende Lucifer, op de lange termijn niet volledig verstoken
zullen blijven van Gods genade, omdat Zijn Zoon de mens uiteindelijk de
onsterfelijkheid van zijn ziel terug zal geven.

Noah, oft ondergang der Eerste Weerelt
Ook in het derde deel van Vondels genade-trilogie wordt menselijk handelen tegen
de achtergrond van de vrije wilsbeschikking beoordeeld. Dat wordt op allerlei plaatsen
duidelijk, maar blijkt met name in een sleutelfragment in het vijfde bedrijf. Daar
voert Noah een gesprek met zijn zonen Sem en Jafed over de vraag of God niet op
een andere wijze dan door de allesvernietigende zondvloed een einde aan de op aarde
heersende zedeloosheid kan maken. Sem suggereert in dat kader dat Zijn Almacht
toch wel in staat geacht mag worden in het gemoed van de mensen een krachtige
neiging tot het goede te wekken. Noah riposteert echter (v. 1355-1358):
Hy schonkze een' vryen wil, van weêrzijde even schoon*,
Een goude hantvest**, keur*** het goet of quaet te kiezen.
By nootdwang zou't gerecht des oppersten verliezen
Betaeling t'eischen van een opgedronge schult.****

Gezien de bevindingen in het voorgaande wekt het geen verbazing dat Noah de
liberum arbitrium hier opvoert als legitimatie voor Gods straffende gerechtigheid.
Die vindt haar rechtvaardiging immers in het dogma dat de mens in vrijheid handelt,
zodat er nimmer van een ‘opgedronge schult’ en derhalve een onverdiende straf
sprake kan zijn.7 Sems voorstel dat God zondaars een beetje ‘bijstuurt’ zou de
één-op-één relatie tussen schuld (bij de mens) en straf (van Godswege) verstoren.
Daarom, zo houdt Noah zijn zoon voor, moet Sem aanvaarden dat God onder geen
beding direct betrokken mag worden bij het doen en laten van de slachtoffers van
de zondeval: zij gaan ‘door godtlasteringe [afzwering van God] en eige schult
[cursivering van mijn hand, J.K.] verloren.’ (v. 1365)
Wat het functioneren van de wil betreft zijn de personages in Noah slechter af dan
de protagonisten van Lucifer en Adam in ballingschap. Lucifer had de beste
uitgangspositie, omdat zijn onstoffelijke aard het eenvoudigweg uitsloot dat zijn wil
door de lagere lusten van het vlees meegetroond zou kunnen worden. Een
dubbelnatuur kenmerkte weliswaar Adam en Eva, maar in beginsel bewerkstelligde
de ‘erfrechtvaardigheid’ dat lichaam en ziel, dat hartstochten en wil in hun geval een
harmonieuze relatie onderhielden. Voor Noah en zijn tijdgenoten ligt dat alles anders,
want gecorrumpeerd door de erfzonde is er bij hen sprake van een principiële
tegenstelling tussen lichaam en ziel: Nu strijden d'ongelijken. / Het lichaem luistert
niet
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/ Naer 't geen de geest met Godt gebiet.’ (v. 553-555) Daardoor spelen allerlei
verlangens en begeerten voortdurend op en is het moreel verantwoorde veel moeilijker,
om niet te zeggen vrijwel onmogelijk te verwezenlijken. Ondanks deze onvoordelige
voorwaarden slaagt de bouwer van de ark er in alle opzichten in te leven naar Gods
wetten. Hij houdt zich bijvoorbeeld verre van de polygamie, die in Vondels drama
als hét symbool voor de verwording van de ‘Eerste Wereld’ geldt. (Smit 1956-1962,
III: 507-508) Noah wordt door de dichter voorgesteld als een onkreukbare boetgezant,
die steeds weer pleit voor verstorvenheit, het uitgebannen zijn van vooral wellust,
en ten strijde trekt tegen eigen wil, het laten prevaleren van individuele wensen boven
de geboden van God. (vgl. v. 353)
Noachs redding illustreert in Vondels perspectief hoe menselijke wil en Goddelijke
genade kunnen samenwerken, precies zoals de katholieke geloofsleer dat wil. (Brom
1935: 108-116) De treurdichter kent natuurlijk ook de andere standpunten met
betrekking tot deze problematiek: zo redeneert Calvijn dat alléén de genade Gods
de mens zaligheid kan brengen, terwijl de beruchte vijfde-eeuwse Britse monnik
Pelagius - wiens inzichten in de zeventiende eeuw trouwens algemeen verketterd
werden - oordeelt dat de vrije wil alleen reeds volstaat om heil te verwerven.8 Vondel
nu opteert in overeenstemming met de leerstellingen van het katholicisme voor de
middenweg en stelt dat beide noodzakelijk zijn: ‘dat de vrye wil en de leer der wet
[...] maer boven deze d'invloet der genade vereischt wort.’ (Berecht bij Adam in
Ballingschap, r. 198-200) Zodoende wordt Noah, juist omdat hij eigener beweging
aan het goede heeft vastgehouden in een wereld waar iedereen zich tot het boze laat
verleiden, door God begenadigd en ziet hij zich met zijn familie als enigen gered
van de zondvloed.
Tegenover de smetteloze Noach staan personages die zich willens en wetens aan
het kwade hebben uitgeleverd en dat speciaal in het botvieren van hun sexuele lusten
duidelijk maken. Zij beroepen zich geheel in de lijn van Epicurus op het argument
dat een ongehinderd hedonisme de beste garantie voor smarteloosheid biedt: ‘zich
natuur gehoorzaem onderwerpen, / De dertle toghten [begeerten] wijs involgen
[toegeven aan] met een lust. / Zoo voelde 't lijf geen smart: zoo bleef de geest gerust.’
(v. 816-818) De enige die op zeker moment aan deze loszinnige levenswijze twijfelt
is Achiman, de grootvorst van het Oosten en feitelijke hoofdpersoon van Noah. (Smit
1956-1962, III: 551-553) Hij staat op het punt de verjaardag te vieren van zijn
huwelijk met de wellustige Urania, overigens slechts een van zijn vele ‘bedtgenoten’.
Gezien de onheilspellende berichten over het wassende water overal in het rijk, toont
Achiman zich tot op zekere hoogte gevoelig voor Noachs aansporing af te zien van
verdere promiscuïteit. Urania wil er echter niets van weten dat haar eega zich
plotseling opwerpt als propagandist van huwelijkse trouw en dreigt hem te verstoten.
Achiman ziet zich nu, zoals dat in het vorige drama ook bij Adam het geval was,
voor een gecompliceerd moreel dilemma gesteld. Hij zou aan de ene kant loyaliteit
jegens zijn echtgenote willen betonen, maar is zich tegelijkertijd maar al te zeer
bewust dat zij hem van de deugd afhoudt. De grootvorst erkent zijn schuld expliciet
en geeft toe dat ‘vrouwelust’ hem al te zeer in zijn greep houdt (v. 825-827):
Wy zijn door haer* misleit,
Vervallen in Godts toorne. ô smart! ô onbescheit!**
O schendigh misbruik van veele schoone vrouwen t'zamen!
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Met liefde enerzijds en de op Gods geboden gebaseerde oproep van Noah anderzijds
strijden hartstochten en rede in Achimans gemoed om voorrang (v. 906-909):
Och ick wert vervoert, bestreên
Van wederzy, gelijk een bergheik, out van daegen,
Met eenen lantorkaen ter neder wort gestagen.
Uw liefde ruktme hier, daer Noahs dreigement.

Net als dat voor Adam gold, blijkt na een lange tweestrijd dat Achiman de
verleidingskunsten van zijn vrouw niet kan weerstaan. Omdat er verder geen externe
factoren in de besluitvorming meespelen, valt hieruit op te maken dat de wil dus ook
in geval van de grootvorst de kracht mist om voor de rede en het moreel juiste te
kiezen. De gevolgen kunnen niet uitblijven: Achiman zal gestraft worden voor in
vrijheid begane zonden en hem wacht, samen met zovele anderen, de
verdrinkingsdood. Daarmee berust dus ook de plot van het laatste deel van Vondels
trilogie op het ordeningsprincipe waarmee de Voorzienigheid Gods de wereld bestiert:
genade en straf als antwoord op respectievelijk moeizaam bevochten deugd (Noach)
en bewuste, dus verwijtbare misslagen (Achiman). Uriël, Gods wrekende engel, is
de enige die het leed van de veroordeelden nog iets weet te verzachten. Hij stelt de
grootvorst en diens onderdanen namelijk genade in een andere, hogere wereld in het
vooruitzicht, op voorwaarde evenwel dat zij alsnog berouw zullen tonen over hun
zonden.

Conclusie
Het morele dilemma, waarvoor de belangrijkste personages van Lucifer, Adam in
ballingschap en Noah gesteld worden, fungeert als het literaire middel dat tot
uitdrukking brengt dat de mens de vrije wilsbeschikking gegeven is. De keuze tussen
goed en kwaad blijkt de protagonisten van deze drama's zwaar te vallen en toont
tegelijkertijd aan dat zij in de gelegenheid verkeren hun optreden in laatste instantie
allen op een onafhankelijke en individuele beoordeling van de situatie af te stemmen.
In die zin mogen de centrale karakters van Vondels genade-spelen autonoom in hun
handelen heten. Nu vormen wils- en keuzevrijheid de ene kant van de medaille; de
keerzijde schrijft persoonlijke verantwoording voor. Juist omdat de protagonisten
van Vondels trilogie hun eigen gedragslijnen uitzetten, zijn zij rekenschap
verschuldigd, waarbij het in de optiek van de zeventiende-eeuwse dichter primair
om rekenschap aan God gaat. Deze zienswijze is bepalend voor de handelingsstructuur
van de drie hier onderzochte treurspelen. De plot is namelijk steeds zodanig
geconstrueerd, dat onmiskenbaar voor den dag treedt, op welke wijze God Zijn
goedertierenheid toont, dan wel straffen oplegt aan de overtreders van Zijn wetten.
Opmerkelijk is het dat Gods genade het in uiterste consequentie van Zijn toorn wint.
Met uitzondering van Lucifer, die dan ook in het boze volhardt, krijgen de zondigende
dramatis personae, mits zij berouw tonen, immers een toekomstperspectief van
verlossing en vergeving voorgehouden.
Lucifer, Adam en Eva, als ook Achiman slagen er geen van vieren in te leven
volgens Gods geboden, zodat ze hun gemoed met schuld bezwaren. In de voorstelling
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en de onloochenbare laakbaarheid van hun optreden. Dat maakt Lucifer, Adam in
bal-

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 2

334
lingschap en Noah tot typische schulddrama's waarin persoonlijk falen centraal staat.
Vondel laat er geen twijfel over bestaan dat hun misslagen hen aangerekend moeten
worden, maar het is tegelijkertijd opvallend met hoeveel sympathie hij zijn
tekortschietende protagonisten getypeerd heeft. Zelfs Lucifer wordt niet voorgesteld
als een waanzinnige die wordt gedreven door een geperverteerd kwaad. Daarom ook
kan men niet volhouden dat hij, evenmin als Achiman, Adam en Eva, uit louter
boosheid de verkeerde afwegingen maakt. Veeleer worden de personages van Vondels
genade-trilogie als zwakke persoonlijkheden geschilderd, die zich wat kortzichtig
tot het kwade laten overhalen. Deze vaststelling verzacht wellicht de omstandigheden
en nuanceert hun beweegredenen, maar pleit Lucifer, Adam en Eva, en Achiman op
de keper beschouwd niet vrij van schuld: zij hadden beter moeten willen.
Freie Universität Berlin
Fachbereich Germanistik
Habelschwerdter Allee 45, 14195 Berlin
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Eindnoten:
1 Vondel wordt in het navolgende steeds geciteerd naar de WB-editie (Lucifer: V, 601-696; Adam
in Ballingschap: X, 94-170; Noah: X, 391-454). Voor de woordverklaringen bij de
tekstfragmenten in het navolgende ben ik schatplichtig aan de annotaties van B.H. Molkenboer
O.P., die de genoemde spelen van Vondel voor de WB-editie bewerkt heeft. Daarnaast heb ik
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gebruik gemaakt van de in de bibliografie genoemde tekstuitgaven. Het titelcitaat is ontleend
aan Noah, v. 1356.
Hem, die;
mengde
Zo wordt in het eerste bedrijf van Het Pascha (1612) het probleem aan de orde gesteld, of God
voor het kwaad op aarde verantwoordelijk gesteld kan worden. Een der Israëlitische Oudsten,
de godvruchtige Kaleb, redeneert dat het kwaad zijn oorsprong uitsluitend in de vrije
wilsbeschikking van de mens vindt: ‘Niemant en is tot quaet ghedwongen, gh'lijckmen ziet, /
Dat alle quaet door Gods toelatingh maer gheschiet.’ (Vondel-WB, I: 199, v. 517-518).
De tekstpassages uit de Bespiegelingen zijn geciteerd naar de WB-editie (IX: 403-653). Voor
de woordverklaringen heb ik meer dan eens gebruik gemaakt van de voortreffelijke annotatie
van B.H. Molkenboer O.P. aldaar.
de levende en de dode stof;
schepselen zonder rede, dieren
met een aangeboren neiging het voor hun beoogde doel te bereiken
volgens een bepaalde rangorde
met een vast doel
de natuurlijke goedheid van God afkomstig
waardoor Gods beeld in ons en zijn genade verloren gaan
die evenzo goed het ene of het andere doelwit kan verkiezen
op aarde (door God) aanschouwd
onontkoombare misdaden
namelijk: de vrije wil
hoe ieder zich gedragen zal
wordt de vrije wil geen geweld aangedaan
God
ondankbaarheid
Gods natuur
engelengedaante
Eén macht
de wijze waarop wij zouden ordenen
tot in het kleinste detail
Volgens de traditionele opvatting zijn engelen en mensen in zoverre gelijk, dat ze beiden niet
alleen met de rede, maar ook met de wil begiftigd zijn. Dat komt bijvoorbeeld tot uitdrukking
in de theorie van de ‘chain of being’, de keten der wezens. De mens neemt een middenpositie
in tussen dier en engel. Met het dier deelt hij primaire driften en hartstochten, met de engelen
heeft hij rede en wil gemeen. Vgl. Tillyard 1970: 51-67. Vondel spreekt zich in Lucifer niet
expliciet uit over de vrije wil bij engelen. Wél vindt men enige tekstpassages in het drama die
er geen twijfel over laten bestaan dat ook ‘geesten’ over de wilsfunctie beschikken. Vgl. v.
878-879: [Luciferisten] ‘Wy klagen van verdriet, en enkel ongenoegen. / [Rey van gehoorzame
engelen] In ste van uwen wil gerust naer Godt te voegen.’
In dit verband zij gewezen op een opmerkelijk verschil tussen Hooft en Vondel. Waar de term
noodlot voor de laatste een duidelijk pejoratieve betekenis heeft, ziet Hooft het fatum in een
veel positiever licht. Hij definieert noodlot als het eigenlijke plan van God met de wereld, het
draaiboek van Zijn schepping. Vgl. Konst 1997.
Het zou veel te gemakkelijk zijn
komt in verzet
de hemel
onbeduidende
makkelijk kwijtgescholden
misbruik
vrouw
bede, verzoek
veranderen
Wat aarzelt u?
zie dit door de vingers
een voorbijgaande bui
de zwakke mens
met behoud van de U toekomende eerbied
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***** Namelijk: door het verbod op te heffen
6 Vgl.: ‘De goddelijcke voorzienigheit, om, in den beginne der scheppinge, een geneesmiddel te
vinden voor de zieckte van 's menschen quijnende natuure, uit den aert der stoffe gesproten,
beschonck den mensch met eenerhande uitmuntende gave van Erfrechtvaerdigheit, waermede,
als met eenen gouden toom, het meerder het minder deel moght intoomen, en het meerder deel
in gehoorzaemheit onder Godt lichtelijck ingetoomt worden. Aldus luisterde het vleesch naer
den geest, om teegens zijnen wil niet uit te spatten, ten waere de geest tegens Godt quaem in
te spannen: evenwel stont het in de maght van den geest tegens Godt in te spannen of niet.’
(Berecht, r. 45-54).
* zowel naar de positieve als negatieve kam onbeschreven
** privilege
*** de keuze
**** Versta: in geval van dwang of determinatie zou de rechtvaardigheid Gods aan betekenis verliezen
7 Het is in dit verband interessant vast te stellen dat Vondel niet goed raad heeft geweten met de
protagonisten van zijn Hippolytus (1628; vertaald naar Seneca's Phaedra) en Koning Edipus
(1660; vertaald naar Sophocles' Oedipus rex). Het handelen van Phaedra en Edipus wordt in
de voorstelling van Seneca en Sophocles beheerst door een onontkoombaar noodlot, waardoor
beide toneelkarakters uit de oudheid wel degelijk onbedoeld tot laakbare handelingen komen.
In die zin kan de bloedschande, waaraan beiden zich schuldig maken, Phaedra noch Oedipus
in feite aangerekend worden. Dat erkent ook Vondel, maar hij worstelt onmiskenbaar met het
probleem dat de onopzettelijke zonde van Phaedra en Oedipus uiteindelijk onverzoenbaar is
met zijn ideeën over handelingsvrijheid en persoonlijke verantwoording. Vgl. Konst 1996:
142-144; Smit 1956-1962, I: 147-148.
8 In het Berecht bij Adam in ballingschap gaat Vondel uitgebreid in op de leer van Pelagius. Met
een beroep op de laat-klassieke theoloog Vincentius van Lerinum wijst de dichter het
gedachtengoed van Pelagius als het summum van menselijke hoogmoed zonder meer van de
hand (r. 206-209): ‘Niemant heeft voor dien heiloozen Pelagius zich zulk eene kracht van vryen
wille durven aenmeeten, dat hy hier toe in het goet, tot elck byzonder werk, Godts genade niet
nootwendig achte.’
* het vrouwelijk schoon
** dwaasheid
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De smaak voor het ‘reële’
Opvattingen over de nationale smaak in een aantal poëticale
verhandelingen uit de laatste decennia van de achttiende eeuw1
Jan Oosterholt
Inleiding
In 1822 permitteerde de Groningse hoogleraar Barend Lulofs zich een boutade ten
koste van de Hollandse poëzieliefhebber. In een ‘voorberigt’ bij zijn ‘Akademische
voorlezingen’ schreef Lulofs, ‘dat wij Hollanders het met suiker, koffij, thee, effecten,
en andere dergelijke echte Zakelijkheden of Realiteiten veel te druk hebben, of ten
minste gehad hebben, dan dat wij ons met herschenschimmen uit het rijk der
Verbeelding zouden kunnen ophouden. “Maak er een vers over,” roept [..] Pieter
Realiteit [..] den Dichter toe: “dat mijne Vrouw in de kraam gekomen, dat mijn kind
een' tand heeft gekregen, en dergelijke ware, en wezenlijk gebeurde dingen meer,
wat bekreun ik mij om uwe Reuzen, uwe Duivelen, uwe Paradijsmenschen, en al dat
overige gespuis, hetwelk Gij ons daar, als of Gij in een ijlende koorts waart, op het
papier hebt afgeschilderd”’ (Lulofs 1822, XV, XVI).2 Pieter Realiteit is niet alleen
interessant als een voorloper van Multatuli's Droogstoppel: Lulofs gebruikte deze
‘no nonsense’-figuur om de zijns inziens wat bekrompen smaak van het vaderlandse
lezerspubliek aan de kaak te stellen. Een literaire voorkeur die vier jaar later door
Nicolaas van Kampen in een neutralere context benoemd zou worden als een smaak
voor het ‘reële’.3
Lulofs' koppeling van de smaak van de Nederlander aan een voorliefde voor de
realiteit was niet nieuw: al in de achttiende eeuw werd dit verband gelegd door
kunsttheoretici. Deze auteurs deden dit met name in verhandelingen waarin gesproken
werd over de ‘Hollandse schilderschool’. Zij vergeleken de vaderlandse schilders
met vakgenoten uit Italië en Frankrijk: terwijl de laatsten uitblonken in de academisch
georiënteerde historieschilderkunst, voelden de Hollanders zich meer thuis in de
genreschilderkunst en in de weergave van landschappen, in taferelen van het dagelijks
leven dus. In het afgelopen decennium hebben met name Paul Knolle en Eveline
Koolhaas artikelen gewijd aan de wat moeizame relatie van achttiende- en
negentiende-eeuwse kunsttheoretici met deze vaderlandse traditie, die immers op
gespannen voet stond met de invloedrijke classicistische kunsttheorie.4
Sommige vaderlandse kunstbeschouwers gaven niettemin de voorkeur aan de
‘Hollandse’ traditie. Die keuze kwam deels voort uit een niet-esthetisch, nationalistisch
motief: juist in de vaderlandse schilderkunst uitte zich, meende men, een
oorspronkelijke Hollandse volksgeest. Op esthetisch gebied ging een pleidooi voor
de Hollandse schilderschool nogal eens samen met denkbeelden die op gespannen
voet stonden met de vigerende classicistische kunsttheorie. Een duidelijk voorbeeld
van een anti-classicistisch geluid vindt men in verhandelingen van Ploos van Amstel
uit de jaren '80 van de achttiende eeuw, waarin deze auteur het opnam voor
landschappen en genrestukken met als argument, dat het in de schilder- en tekenkunst
niet zozeer om het onderwerp ging als wel om de wijze waarop dat onderwerp werd
verbeeld. Een schilder moest proberen ‘poëzie’ aan te brengen in zijn schildering en
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dat kon hij doen door een effectief gebruik te maken van kleur en schaduw. Ploos
zocht het kunstenaarschap van een schilder dus niet uitsluitend in de selectie en
idealisering van aan de ‘natuur’ ontleende fraaie vormen, zoals dat in de traditionele,
academische kunsttheorie gebeurde.5
De Hollandse school werd door mensen als Ploos ook geprezen om de liefde voor
de waarheid, die zich manifesteerde in de natuurgetrouwe weergave van de
onderwerpen. Daarbij konden deze schilders positief worden afgezet tegen
classicistische schilders, die zich al te zeer zouden laten bepalen door grote
voorbeelden uit het verleden. In de praktijk, meende men, leidde een slaafse navolging
van ‘klassieke’ modellen er toe, dat deze classicisten de natuur zelf uit het oog
verloren, waardoor hun schilderijen gekunsteld en levenloos werden. Het navolgen
van de natuur, dat in traditionelere kunsttheorieën denigrerend als al te ambachtelijk
werd bestempeld, kreeg zo bij Ploos een positieve lading.6
De denkbeelden van een auteur als Ploos van Amstel weken af van de vooral buiten
de Republiek nog overheersende academische kunstopvattingen. Die afwijking kwam
voort uit een sympathie voor een realistische weergave van de natuur, zoals deze
zich manifesteerde in de inheemse kunstpraktijk. Speelde een soortgelijke voorliefde
voor het ‘realistische’ nu ook een rol in opvattingen uit deze periode over de
dichtkunst?
In principe was hiertoe minder aanleiding, omdat de vaderlandse poëzie-traditie
niet of in ieder geval veel minder afweek van de internationale ontwikkelingen dan
de schilderkunstige traditie in de Republiek. De grote dichters uit de zeventiende en
de achttiende eeuw konden, anders dan de meeste van hun schilderende tijdgenoten,
geplaatst worden in een Europese renaissancistische traditie waarin het bewustzijn
van een klassiek erfgoed een sleutelrol vervulde.
Anderzijds kan men zich voorstellen dat het nationalisme van de tweede helft van
de achttiende eeuw ook voor literatuurbeschouwers een impuls was om de inheemse
literatuur te relateren aan een nationale smaak. Het lag daarbij voor de hand om ook
aan de vaderlandse dichters een voorliefde voor de schildering van de natuur toe te
schrijven. Dit gebeurde echter maar mondjesmaat in de periode waarin Ploos van
Amstel zijn pleidooien voor de Hollandse schilderschool schreef.

Het kunstenaarsgenie en de navolging van de schone natuur
Alvorens wat concreter in te gaan op poëticale verhandelingen waarin gerefereerd
wordt aan een nationale smaak, eerst iets over het typisch achttiende-eeuwse concept
van de ‘schone natuur’. De ‘schone natuur’ speelde in de tweede helft van de
achttiende eeuw namelijk een grote rol in Nederlandse verhandelingen over kunst.
Belangrijke intermediair was de Fransman Charles Batteux, die omstreeks de
eeuw-helft het invloedrijke werk ‘Les Beaux-Arts réduits à un même principe’ had
geschreven, waarin hij het overkoepelende kenmerk van alle kunsten zocht in de
navolging van deze schone natuur. Of een kunsttheoreticus de stelling van Batteux
nu wel of niet onderschreef, hij voelde zich in de tweede helft van de eeuw bijna
altijd verplicht om er enige aandacht aan te besteden. Met name in Duitsland was de
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Batteux-receptie van belang, omdat zij daar de overgang markeert van een mimetische
kunstopvatting naar een expressieve.7
Een echo van die kunsttheoretische ontwikkeling was terug te vinden in een
polemiek tussen Hieronymus van Alphen en Willem Emmery de Perponcher.8 Van
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Alphen had weinig bezwaren tegen de ‘navolging van de schone natuur’ als criterium
voor allerlei kunstwerken, maar hij meende wel dat Batteux' ‘grondregel’ niet opging
voor de muziek en het daarmee verwante poëtische genre van het lierdicht.9 Die
bedenkingen weerhielden hem er niet van om het concept van de ‘schone natuur’
een sleutelrol te geven in zijn ‘genie’-opvatting. De kunstenaar, meende Van Alphen,
behoorde de natuur weer te geven aan de hand van een ideaal. De genialiteit ofwel
de creativiteit van de kunstenaar kwam, aldus Van Alphen, tot uiting in de
totstandkoming van het ideaal; dit ideaal bestond uit een samenstelling van elementen
uit de natuur. Het proces van selectie en samenstelling was overigens niet eenvoudig
te duiden, maar voor de ‘gebooren genies’ (Riedel/Van Alphen 1778, 36) gaf het
geen problemen. Van Alphen suggereerde dat er meer van het genie van de kunstenaar
werd geëist naarmate hij meer afstand nam van de natuur. In de hiërarchie die hiermee
tot stand kwam, stond de slaafse kopieerder van de natuur op de laagste trap en de
schepper van een eigen wereld - Van Alphen dacht hierbij bijvoorbeeld aan Vondels
schets van de hemelse sferen in de Lucifer - op de hoogste.10
Het is wellicht verhelderend om, ook tegen het licht van de in de inleiding
geschetste tegenstelling op het terrein van de theorie van de beeldende kunsten, kort
in te gaan op Van Alphens minieme waardering voor de 17e-eeuwse schilder Potter,
die hij karakteriseerde als een navolger van de ‘bloote natuur’ (Riedel/Van Alphen
1778, 52). Het enige dat men bij Potter kon bewonderen is diens vakmanschap, maar
van genie kon men bij hem eigenlijk niet spreken: bij Potter was immers geen sprake
van een werken ‘naar een ideaal’ (Riedel/Van Alphen 1778, 52). De depreciatie van
Potters schilderijen schoot bij Perponcher in het verkeerde keelgat. Dit speciale
voorbeeld stimuleerde hem tot een ironisch getoonzette kritiek op Van Alphens
genieconcept. Perponcher betwijfelde of men Potter recht deed door hem te betitelen
als een ‘voetstoots copieerder’: ‘Ik kan [..] nog niet zien dat Potter door de
getrouwheid zijner nabootsing [..] zijn Genie iets het minste heeft tekort gedaan. Ik
twijfel zelfs zeer of zijn Genie meer zou doorstralen, indien hij een kleine opschik
had doen voorgaan, zijn koeien eerst in de naastbijvlietende beek wel schoon gewassen
en ze dan evenals de burgerlieden in hun zondagspak knap en kittig doen te voorschijn
treden’.11
In zijn uit 1787 daterende ‘Verhandeling over de kunstige navolging der schoone
natuur’ zou ook Johannes Lublink den Jongen zich mengen in deze discussie. Lublink
stelde onomwonden dat ook Potters koe een ‘ideaal’ representeerde. Zo'n ideaal
hoefde niet gebaseerd te zijn op mooie voorwerpen: lelijke objecten (bijvooorbeeld
Potters koe) konden fraai bewerkt worden en zo tot kunst worden verheven. Trouwens,
de kunstkenner verlustigde zich over het algemeen vooral in de wijze waarop een
voorwerp ‘kunstig’ (Lublink den Jongen 1823, 104) werd voorgesteld, in de manier
of stijl dus. Als kopie moest het kunstwerk het altijd afleggen tegen de natuur.

De reaktie op Van Alphens evaluatie van de vaderlandse kunst
Het kunsttheoretische werk van Van Alphen heeft in de recente beoefening van de
literatuurgeschiedenis veel aandacht gekregen en dit is begrijpelijk, omdat men de
auteur kan beschouwen als een belangrijk pionier op het gebied van de kunsttheorie.
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Al die belangstelling mag niet verhullen dat de invloed van Van Alphen op zijn
tijdgenoten niet zo groot is geweest. Die tijdgenoten hadden problemen met de
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theoretische inslag van Van Alphens werk en concludeerden, terecht of niet, dat Van
Alphen teveel waarde hechtte aan die bespiegelingen, waaraan hij zelfs een normatieve
poëtica meende te kunnen ontlenen. Die regels waren echter op een speculatieve
filosofie gebaseerd en berustten, zo meende men, derhalve op drijfzand. Jonge dichters
konden beter op hun eigen ‘goede smaak’ vertrouwen dan zich vermoeien met deze
aan Duitse metafysici ondeende haarkloverijen.
Meer nog dan het theoretische karakter van Van Alphens werk was diens felle
kritiek op de vaderlandse dichtkunst zijn tegenstanders een doorn in het oog. In veel
reakties op Van Alphens kunsttheoretische werk klonk dan ook chauvinisme door
en indirect werden Van Alphens geschriften daarmee een aanleiding voor
bespiegelingen over de vaderlandse cultuur. Zo schreef Dirk Erkelens in zijn
‘Vrijmoedige aenmerkingen’: ‘Dat bij de Nederlanders een andere smaek heerscht
is waer; maer kan dit wel anders zijn? Moet niet overal een nationael karakter of
smaek in doorstralen?’ (Erkelens 1779, 54). Die nationale smaak behelsde voor
Erkelens vooral een afschuw van wat hij noemde de langdradigheid en ongeregelde
verbeelding van Milton en Klopstock. Deze twee buitenlandse coryfeeën waren door
Van Alphen nu juist geroemd om hun rijke fantasie.
Volgens een aantal tijdschriftrecensenten uit deze periode wist met name de
Zeeuwse arts en dichter Jan Macquet Van Alphen goed verweer te geven.12 Macquet
behandelde in zijn ‘Proeven van dichtkundige letteroefeningen’, waarvan in de jaren
tachtig van de achttiende eeuw drie delen verschenen, een aantal meesterwerken uit
de vaderlandse literatuur en verwerkte in die analyses de nodige polemisch getinte
opmerkingen. Hij verweet Van Alphen vooral een bevooroordeelde houding tegenover
het vaderlandse cultuurgoed en plaatste zijn opponent daarmee in de hoek van de
dwepers met alles wat uit het buitenland afkomstig was.13 De waarschuwing tegen
de liefde van veel Nederlanders voor al het vreemde is een bekende gemeenplaats
in nationalistisch getinte betogen uit deze periode.14
Macquet nam het op voor dat vaderlandse erfgoed: de Nederlander, zo meende
hij, had een eigen smaak die samenhing met zijn voorliefde voor het stichtelijke, het
zedekundige en het historische. Hij zocht in de dichtkunst niet enkel vermaak, maar
wilde ook voedsel voor het verstand en die instelling sierde hem, aldus Macquet.
Macquet vergat niet deze nationale smaak te verklaren met behulp van een analyse
van het Hollandse flegmatische temperament. Ook herinnerde hij aan de
spreekwoordelijke liefde voor de waarheid van de Hollander, maar een en ander
verleidde hem niet tot ‘realistisch’ angehauchte denkbeelden. In een reaktie op Batteux
betoonde Macquet zich ondanks kritiek op diens werk een overtuigd voorstander
van een idealisering van de natuur. De belangstelling voor de eigenheid van de
vaderlandse literatuur leidde derhalve bij Macquet en Erkelens niet tot uitlatingen
over een nationale voorliefde voor taferelen uit het dagelijkse leven.

De nationale smaak voor een ‘reële’ dichtkunst
- De poëticale verhandelingen van Rhijnvis Feith uit de jaren tachtig van
de achttiende eeuw
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De link tussen een nationale smaak en een voorliefde voor het ‘reële’ werd wel gelegd
door Rhijnvis Feith. Als jong auteur liet hij in de inleiding bij zijn ‘Verhandeling
over het heldendicht’ (1782) blijken, dat Van Alphen ook naar zijn mening te ver
was gegaan in diens evaluatie van de vaderlandse dichtkunst. Van Alphens minie-
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me waardering voor de eigen cultuur was op vooroordelen gebaseerd, meende Feith.
Het is veelzeggend, dat ook Feith in deze context verwees naar de reputatie van de
Hollandse schilderschool in het buitenland. In zijn verhandeling citeerde hij een stuk
uit een brief, die Bilderdijk - Feith prees hem als een van zijn ‘kundigste vrienden’
- aan hem schreef: ‘daar zal, ik durf het ons belooven, nog eenmaal een tijd komen,
dat onze Dichters, zoo wel als onze Geleerden, dat al de groote mannen onzes
dierbaren Vaderlands gekend zullen worden, dat hunne verdiensten in aller oogen
schitteren zullen. Reeds wordt de waardij onzer Schilders erkent; reeds schamen de
Franschen, de Engelschen, de naijverige Engelschen zelven zich niet, onze Schilders,
onze Teekenaars na te volgen; reeds weet men, reeds is men overtuigd, dat de
Nederlanders de natuur volkomen wisten te schilderen, terwijl de Italianen niets
konden dan de modellen der Oudheid afschetsen; reeds weet men, dat alleen de
Nederlandsche school ware Schilders heeft voortgebragt; welhaast zal men het
openlijk durven beweren; welhaast den eersten rang toewijzen aan hun, die men
reeds van den laagsten trap, waartoe het blind vooroordeel tegen de noordsche
voortbrengsels hen gewezen had, tot naast den hoogsten verheven heeft. En daar de
Italianen in de fraaije Kunsten nooit iets betracht hebben, dan met eene slaafsche
opmerkzaamheid, de overblijfsels van het oude Rome na te bootsen; de Franschen,
dan valsche idealen, van een’ vlugtigen geest, die de gedaante voor het ligchaam [..]
omhelst, af te beelden; de Engelschen, dan de woestheid der gebrekkige natuur, uit
eene buitensporige zucht voor het ongedwongene na te volgen; en de Duitschers,
dan een zamenmengsel van dit alles te maken: schijnt het voor den vrijen,
diepdenkenden, en naauwkeurigen Nederlander bewaard den waren smaak in de
fraaije Kunsten nog eenmaal te doen kennen’ (Feith 1782, 6-7). Ook hier was het
weer de natuurgetrouwheid die de Nederlandse kunstenaar sierde. Het zou echter
nog meer dan tien jaar duren voordat Feith deze karakteristiek zou toepassen op de
vaderlandse dichtkunst.
Vooralsnog betoonde Feith zich een van de meest eloquente pleitbezorgers van
Batteux' navolging van de schone natuur. Zijn denkbeelden over de imitatiogedachte,
over het genie van de kunstenaar en over het ‘ideaal’ weken eigenlijk in niets af van
de hierboven geschetste ideeën van Van Alphen. Daarin paste niet zozeer aandacht
voor een nationale smaak en Feith liet zich in deze periode dan ook vooral kennen
als een voorvechter van een universeel kunstideaal. In het eerste deel van zijn
overwegend aan poëticale kwesties gewijde ‘Brieven over verscheidene onderwerpen’
(1784-1793), stelde Feith kort maar krachtig: ‘er is een ware smaak, een wezenlijk
schoon, onafhankelijk van alle tijden en volken’ (Feith 1824, dl.2, 88).15
De jaren '80 van de achttiende eeuw waren ook de jaren waarin Feith over het
sentimentele polemiseerde met Willem Emmery de Perponcher.16 In deze pennestrijd
speelde het nationale evenmin een grote rol, maar terloops werden wel een paar
verwante kwesties aangesneden. Net als in de buitenlandse discussie over het
sentimentalisme speelde ook in de Republiek het ‘natuur’-concept een rol van
betekenis. De belangrijkste kritiek van de bestrijders van het sentimentalisme en ook
van Perponcher behelsde, dat sentimentele schrijvers geneigd waren tot het
overschrijden van de grenzen van de natuur. Daarbij stuitten de beide partijen
voortdurend op de vaagheid van het ‘natuur’-begrip.
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Interessanter voor de ontwikkeling van zijn denkbeelden over een nationale smaak
was Feiths constatering, dat aan de Nederlander traditioneel een koele aard werd
toegeschreven, die hem weinig geschikt zou maken voor de schone kunsten.
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Meer dan voor wie ook moet dit voor Feith een probleem zijn geweest: voor hem
was immers de ‘teergevoeligheid’ de sleutel geworden van zijn poëtica. Een
oorspronkelijk kunstenaar, meende Feith, was een gevoelig kunstenaar die zijn
gewaarwordingen net zo levendig wist over te brengen als hij ze zelf had ervaren.
Zijn kunstwerk werd zo een afdruk van de ziel. Hoe viel dit te rijmen met het gebrek
aan hartstocht in het vaderlandse temperament? Feith wist in deze periode niet veel
meer te bedenken dan dat de vaderlandse dichtkunst een louterende invloed van met
name het Duitse sentimentalisme had ondergaan, die het flegmatische naar de
achtergrond had doen verdwijnen (Feith 1824, dl. 3, 20).

- Feiths brief ‘over den smaak der Nederlanderen in de poëzij’ (1793)
Het laatste deel van Feiths poëticale ‘Brieven’ is voor het onderwerp van dit artikel
het interessantst. Van belang is allereerst dat de Zwolse dichter dit deel voorzag van
een motto, dat hij ontleende aan de in de periode 1784-1787 gepubliceerde vertaling
van de ‘Saamenspraken over de Hebreeuwse poëzy’ van de Duitser Johann Gottfried
Herder. Dit motto maakte de lezer duidelijk dat Feith inmiddels onder de indruk was
geraakt van Herders cultuurrelativerende opmerkingen over de smaak. Het motto
luidde als volgt: ‘Had de Schepper het zoo geschikt, dat wij allen op ééne plek der
aarde, op éénen tijd, met eenerlei aandoeningen en werktuigen van gewaarwording,
onder eenerlei omstandigheden, geboren waren, zoo zou niets tegen de zoo geroemde
eenheid van smaak te zeggen zijn geweest; maar daar niets teederder, niets
verscheidener, is dan de aandoeningen van het menschelijk hart, daar niets fijner
tevens en meer doorvlochten voorkomt dan de draad zijner aandoeningen en
hartstogten, ja, daar het zelfs tot de volmaaktheid van der menschen natuur behoort,
dat zij in verschillende luchtstreken, in verschillende tijden en levenswijzen, eene
verscheidenheid in hunne werktuigen en gestalte ondergaan; daar eindelijk dat ligte
luchtje des monds, dat wij spraak noemen, en hetwelk evenwel den geheelen schat
van poëtische beelden en aandoeningen op zijne kapellenvleugelen draagt, - daar
deze adem des monds, naar de verandering van volkeren en tijden, als een andere
Proteus allerhande gedaanten aanneemt, zoo toont het, dunkt mij, eene stugge
vooringenomenheid en domme verwaandheid aan, te vorderen, dat iedere natie, ook
in de vroegste tijden, zulke aandoeningen hebben, en derhalve zoo dichten moet, als
wij het begeeren’ (Feith 1824, dl. 4, 154).
Herder schetste hier het beeld van de mens als een sensibel wezen dat impulsen
ontvangt van zijn omgeving en voor een belangrijk deel door die prikkels bepaald
wordt. Die omgeving verandert onder invloed van de tijd, het klimaat en ook culturele
factoren; de ontwikkeling van de taal, bij Herder van groot belang, staat hiermee in
nauw verband. Al die variabelen veroorzaken een grote verscheidenheid in
mensentypen en dit verklaart bijvoorbeeld het fenomeen dat naties een eigen smaak
hebben. Dit cultuurrelativisme van Herder was blijkbaar de impuls die Feith nodig
had om een ‘brief’ te schrijven ‘over den smaak der Nederlanderen in de poëzij’.
Herders ideeën stelden Feith in staat om zijn emotionalistische kunstopvattingen te
verzoenen met de idee van een nationale smaak.
In zijn betoog achtte hij zich allereerst geroepen om de idee uit de wereld te helpen
als zouden de Nederlanders in het geheel niet over smaak beschikken: men hoefde
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slechts naar de rijke traditie op het gebied van de neo-latijnse poëzie te kijken om
de onzinnigheid hiervan te onderkennen. Daar kwam bij, dat de Neder-
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landse dichters het laatste decennium in ieder geval in het genre van het lierdicht
ook in de volkstaal geen slecht figuur sloegen.17
Waar ging de voorkeur van de Nederlandse poëzieliefhebber volgens Feith nu
naar uit? De Hollandse natie wilde ‘Eenvoudige schilderijtjes van de natuur, die haar
omringt; maar in deze vereischt ze zoo veel kunst (dit woord in den goeden zin
gebruikt) als noodig is, om in haar den hoogsten graad van illusie te verwekken, om
haar de navolging voor de natuur zelve te doen houden’ (Feith 1824, dl. 4, 169). Het
is niet moeilijk om in deze omschrijving Van Kampens smaak voor het ‘reële’ te
herkennen. Het betekende overigens niet dat Feith de Hollander elk gevoel voor het
ideale ontzegde, ‘maar dan moet ook dit ideaal niet boven de wolken zweven, maar
uit de natuur, die haar omringt, zamengesteld zijn, althans er in de naauwste betrekking
meê staan. Even als over het algemeen [..] de Nederlander een stuk van Rafael en
Correggio voorbij zal gaan, om voor een koetje van Potter, voor een watervalletje
van Ruisdaal, voor een zeetje van Van de Velde te toeven, even zoo zal hij het
Paradijs verloren van Milton, den Messias van Klopstock vrij onverschillig daar
laten, om zich met een vers van Poot, met eene idylle van Gessner te vermaken’
(Feith 1824, dl. 4, 169, 170).
Het ideaal van de Nederlander heette dus nog steeds een navolging van de schone
natuur, inclusief het proces van selectie en samenstelling. Daarbij moest ‘natuur’
dan wel gelezen worden in een smalle betekenis, namelijk die van ‘directe
leefomgeving’. Ook de wijze van idealiseren hing voor Feith overigens samen met
de nationale smaak. Naast de illusie van het echte verlangde de Nederlander ook een
‘gemakkelijk’ vers, waarop hij niet hoefde te studeren om er het schone en verhevene
uit te halen, aldus Feith.
Hoe was deze smaak voor natuurlijke taferelen, voor een kunst die direct aansprak
nu te verklaren? Met nogmaals een verwijzing naar Herder stelde Feith, dat de smaak
voortkwam uit het grondkarakter en de zeden van de natie. Hij trachtte deze stelregel
toe te passen op het vaderlandse: de Nederlander hield van de hem omringende
natuur, niet in de laatste plaats omdat hij deze vaak zelf had geschapen of in ieder
geval aan zich had onderworpen. Daar kwam bij dat de meeste burgers in de stad
werkten en daardoor niet of weinig van die natuur konden genieten: de dichter en
schilder werden in staat geacht met hun natuurtaferelen het gemis enigszins te
vergoeden. Ook de behoefte aan ongecompliceerde kunst hing samen met de
nijverheid van de Nederlander: na een drukke, arbeidzame dag zocht hij verpozing
en niet de intellectuele inspanning, die bijvoorbeeld een ode van Klopstock van de
lezer vergde.18
Als laatste verklaring voor de vaderlandse hang naar natuurtaferelen noemde Feith
de gehechtheid van zijn landgenoten aan de waarheid. Over de herkomst van deze
behoefte aan authenticiteit was Feith onduidelijk. Wel garandeerde de authenticiteit
van de natuurindrukken die de dichters in hun poëzie verwerkten, dat de lezer zich
in die belevingswereld kon herkennen. Hij had immers bij zijn excursies naar buiten
dezelfde schoonheidservaringen opgedaan. In Feiths eigen woorden: ‘Idealen, die
uit zijn eigen natuur niet zamengesteld waren, waren niet voor hem; hij gevoelde er
niets bij. Gevoelens, die te hoog opgewonden waren, gedachten, zoo als ze op toppen
der Alpen, daar hij nooit geweest was, in de ziel ontstaan, vlogen over zijn hoofd
heen; zijn hart bleef er koud onder’ (Feith 1824, dl. 4, 174).
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In de uitgave van het zesde deel van zijn ‘Brieven over verscheidene onderwerpen’
had Feith na de brief over de nationale smaak een antwoord opgenomen van
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een vriend K., bij wie men al snel aan Jacobus Kantelaar denkt, die in deze periode
immers nauw samenwerkte met Feith. Deze K. zette grote vraagtekens bij de idee
van een volkssmaak. Hij representeerde een traditionele visie, waar hij slechts een
verschil erkende tussen een meer of minder ontwikkelde smaak. De smaak zelf was
een universeel fenomeen en de verschillen waren terug te leiden op een onderscheid
in dispositie: de ene kunstliefhebber had van nature nu eenmaal meer gevoel voor
kunst dan de ander. De hele idee van een volkssmaak moest K. ook wel tegen de
borst stuiten, omdat hij de smaak beschouwde als een produkt van een beschaafde
opvoeding.19
K's respons daagde Feith uit tot een uitwerking van zijn ideeën in een tweede brief
over de zelfde materie. Hij generaliseerde de denkbeelden over een natiegebonden
smaak nu veel meer waarbij de Nederlandse smaak vooral een illustratie van een
algemeen verschijnsel werd. Zo stelde Feith, dat van elke natie de smaak uitging
naar de haar omringende natuur. Immers, het eerste schoonheidsgevoel van de
inwoners van een land stond in direct verband met de natuur van hun woongebied.20
Ook de afschuw van intellectuele inspanning bij het lezen van een gedicht werd nu
veralgemeniseerd: als men ervan uit mocht gaan dat kunst geen studie of inspanning
behoorde te vergen, dan mochten er geen beelden of gewaarwordingen in voor komen
die vreemd waren aan de natie. De smaak voor het ‘reële’ werd daarmee overigens
wel een minder exclusief Nederlands fenomeen.
Grondslag van Feiths poëticale denkbeelden was de overtuiging, dat de dichtkunst
een produkt was van het gevoel en niet van de rede. Dat gevoel kon, anders dan de
rede, niet worden verabsoluteerd, omdat de ontwikkeling ervan bepaald werd door
factoren als het klimaat, de opvoeding en de zeden van een volk. De Nederlander
ervoer de wereld anders dan de Fransman, Engelsman of Duitser en had daarom ook
een andere smaak op kunstgebied. Dit verklaarde volgens Feith waarom zoveel
vaderlandse dichters steeds duisterder dreigden te worden. Zij volgden vreemden
na, wier natuur de Hollandse niet was, en ze werden daarom niet begrepen (of bij
Feith kan men beter spreken van ‘nagevoeld’) door hun lezers.21
Met dit cultuurpessimisme schaarde Feith zich bij de menigte van auteurs, die in
deze periode het verval van de Hollandse natie op allerlei gebied in verband bracht
met het verdwijnen van de Oud-Hollandse zeden, zoals die in de 17e eeuw zouden
hebben bestaan. Dit morele verval werd ook door Feith vooral in verband gebracht
met de elite; een optimisme voor de toekomst ontleende hij aan de overtuiging dat
het volkskarakter bewaard was gebleven bij de minder bevoorrechte standen.
Opvallend in Feiths verhandeling over de nationale smaak is het voorbijgaan aan de
flegmatische aanleg van de Nederlander, waarop in deze zelfde periode bijvoorbeeld
Ockerse uitgebreid ingaat.22 De spreekwoordelijke bedaardheid van de Hollander
paste uiteraard niet in Feiths sentimentalistische literatuuropvattingen, waarin het
gevoel en het enthousiasme een grote rol speelden. Hij kon ook voorbijgaan aan die
‘bedaardheid’ door deze te relateren aan het vermeende verval van de 18e-eeuwse
Republiek, waarin de kunst een kwestie was geworden van bedaard overleg, van een
koud beredeneren. Het gebrek aan enthousiasme was bij Feith zo geen kenmerk meer
van de volksaard, maar juist een symptoom van de vervreemding van de
oorspronkelijke natuur van de Hollandse natie. Veel 18e-eeuwse Nederlanders stonden
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daarom geen oorspronkelijke kunst meer.
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Conclusie
Nederlandse kunsttheoretici in de tweede helft van de achttiende eeuw zagen zich
in eigen land geconfronteerd met een schilderkunstige traditie die afweek van de
kunstpraktijk in de omliggende landen. De Hollandse schilderschool legde sinds de
zeventiende eeuw een voorliefde aan de dag voor taferelen uit de directe omgeving,
een onderwerpkeuze die in de academische kunsttheorie als triviaal werd aangemerkt.
Toch trachtten vaderlandse kunstbeschouwers als Ploos van Amstel begrip te kweken
voor typisch Hollandse genres als het landschap en zeegezicht en zij deden dit door
deze onderwerpkeuze in verband te brengen met de vaderlandse smaak. Dit leidde
ertoe dat iemand als Ploos in zekere zin gedwongen werd om af te wijken van de
vigerende classicistische kunstopvattingen, bijvoorbeeld waar hij de visie van de
kunstenaar belangrijker achtte dan diens keuze van een onderwerp.
In dit artikel heb ik mij afgevraagd of men deze ‘realistisch’ getinte opvattingen
over de schilderkunst ook terug kan vinden in poëticale verhandelingen uit dezelfde
periode. Dit blijkt heel zelden het geval te zijn: er was eigenlijk maar één auteur die
zich voor wat betreft het poëticale wat uitgebreider met deze materie bezig hield en
dat was Rhijnvis Feith. Onder invloed van Herders cultuurrelativisme slaagde Feith
erin de vaderlandse smaak voor het ‘reële’ te integreren in zijn sentimentalistische
poëtica. Men mag veronderstellen dat het nationalisme de belangrijkste drijfveer is
geweest voor Feith om deze materie uit te werken. De nationale smaak werd immers
traditioneel vooral in verband gebracht met het flegmatische temperament, dat de
Hollander eigen zou zijn. Juist dit bedaarde, beredeneerde paste niet in Feiths
opvattingen over het dichterlijke scheppingsproces. Hij wist deze klip te omzeilen
door het bedaarde niet met de Hollandse volkssmaak in verband te brengen, maar
met de ontaarding van die smaak in de 18e eeuw. Deze analyse van het culturele
verleden van de Republiek zou school maken: in de eerste literatuurgeschiedenissen
van auteurs als Jeronimo de Vries en Nicolaas van Kampen wordt de dichtkunst van
de Gouden Eeuw duidelijk hoger aangeslagen dan die van de achttiende eeuw. De
oorzaak van dit verval zoeken deze auteurs in het verdwijnen van de Oud-Hollandse
zeden.23
Toch lijkt het totaalpakket van Feiths ideeën over de vaderlandse smaak minder
invloed te hebben uitgeoefend. Men kan gissen naar de oorzaak hiervan: de politieke
ontwikkelingen na 1795 maakten dat men over het algemeen weinig belangstelling
kon opbrengen voor wat diepgravender beschouwingen over de dichterlijke
creativiteit. In het eerste decennium van de negentiende eeuw overheerste de
literatuurhistorische benadering, waarbij de nadruk werd gelegd op de verheerlijking
van het literaire verleden. Een andere verklaring zou kunnen zijn, dat Feiths
denkbeelden nadrukkelijk geënt zijn op een empiristische kennisleer. De weinige
auteurs die zich in de eerste periode na 1800 met poëticale kwesties bezig houden te denken valt aan iemand als Kinker - lieten zich eerder inspireren door het filosofisch
idealisme, dat zich minder goed liet rijmen met een smaak voor het reële.
Na de Franse tijd keerde de belangstelling voor de volksaard terug en daarbij liet
men zich ook weer uit over de vermeende ‘realistische’ smaak van de Nederlander.
De verwijzingen naar teksten van Van Kampen en Lulofs uit het begin van dit betoog
maakten dit al duidelijk. De tijden waren echter veranderd, zoals bijvoorbeeld blijkt
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een wel heel ander beeld schetste dan in de achttiende eeuw gangbaar was.
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Bakker maakte van Batteux een soort van voorvechter van het realisme, maar hij
deed dit vooral om zo de typisch achttiende-eeuwse ideeën over een navolging van
de schone natuur in een kwaad daglicht te stellen. Bakker kreeg van de Hollandsche
Maatschappij van Fraaije Kunsten en Wetenschappen voor zijn verhandeling een
gouden medaille; een verhandeling over hetzelfde onderwerp van Feith werd niet
beloond.24 Het is heel verleidelijk om hierin een teken des tijds te zien: de navolging
van de schone natuur was in diskrediet geraakt.
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Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Het betreft een bewerking van een lezing, gehouden in
het kader van een ‘realisme-seminar’ te Lochem in 1996, georganiseerd door het
Huizinga-instituut.
2 Zie voor Lulofs' ‘Pieter Realiteit’ ook: Brandt Corstius 1953. In het citaat lijkt Lulofs moeite
te hebben met de huiselijke poëzie uit deze periode, blijkens de impliciete verwijzing naar
Tollens' vers ‘Op den eersten tand van mijn jongstgeboren zoontje’. Over de discussie naar
aanleiding van deze huiselijke poëzie gaat de nog te verschijnen dissertatie van Ellen Krol: ‘De
smaak der natie. Opvattingen over huiselijkheid in de Noord-Nederlandse poëzie van 1800 tot
1840’.
3 Van Kampen 1826, 206.
4 Zie onder meer Knolle 1989 en Koolhaas 1992.
5 Koolhaas 1992, 114-116.
6 Knolle 1989, 38-39.
7 Zie Siegrist 1969 en ook Oosterholt 1994, waar meer relevante secundaire literatuur over dit
onderwerp wordt genoemd.
8 Over deze polemiek o.m.: Kloek 1985.
9 In de hoofdtekst van dit artikel noem ik alleen de naam van Van Alphen, terwijl het bij deze
ideeën vaak ook om F.J. Riedel gaat, wiens tekst Van Alphen immers deels vertaalde en deels
bewerkte. Zie Riedel/Van Alphen 1778.
10 Ook bij een ‘schepping’ blijft de natuur in het spel en moet niet gedacht worden aan een ‘creatio
ex nihilo’. Zie hiervoor: Johannes 1992, bv. 126, 127.
11 Geciteerd bij Bulhof 1993, 137-138.
12 De recensent van de ‘Nieuwe Nederlandsche Bibliotheek’ noemde Macquet ‘eenen Verdediger
van de eer der Hollandsche Natie’. Deze auteur sprak de hoop uit, dat ‘de Meesterstukken der
Duitschers, waar mede men thans zoo veel op heeft’ op een zelfde wijze aan een kritisch
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onderzoek zouden worden onderworpen. Zie: Nieuwe Nederlandsche Bibliotheek 1 (1781)
377-387.
Overigens: zowel Macquet als de recensenten noemden Van Alphen niet bij naam, maar goede
verstaanders hadden dit in deze periode blijkbaar niet nodig.
Macquet 1780, 93-99.
Zie voor de kritiek op een vermeende voorliefde voor vreemde culturen in deze periode: Korpel
1992, 54-58.
De citaten uit Feiths ‘Brieven over verscheidene onderwerpen’ komen uit de heruitgave van
deze ‘Brieven’ in het verzameld werk uit 1824. Zie voor Feiths Batteux-receptie ook: Buijnsters
1979.
Feith 1824, dl. 3.
Feith 1824, dl. 4, 167.
Feith 1824, dl. 4, 172.
Feith 1824, dl. 4, 177-188.
Feith 1824, dl. 4, 199.
Feith 1824, dl. 4, 193.
Zie Ockerse 1797, waarin deze auteur onder meer opmerkt: ‘Werken en gewrochten van genie
zullen altoos meer het eigendomlijk voordbrengsel blijven van zachte luchtstreken en levendige
gestellen, dan van eene koudbloedige, diksappige natie, geplaatst onder eenen guuren zwaar
benevelden hemel’ (37). In de Nederlander vindt men volgens Ockerse ‘trekken van dien koelen,
bedaarden droogen Phlegmaticus’ (43). Die Nederlander ‘is minder een scheppend genie, een
vlug spelend vernuft, dan een diepe doordenker. Hij kan beter in de details, dan in het groote
arbeiden’ (44).
Zie hiervoor: Wiskerke 1995, 223-260 en 279-301.
Zie Buijnsters 1979, 20.
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‘Ik had het druk met Weensche vrienden’
Over P.C. Boutens' ‘Doodenmasker voor Hugo von Hofmannsthal’1
Marco Goud
Op 19 juni 1929 vertrok P.C. Boutens (1870-1943) naar Wenen, om daar als voorzitter
van de Nederlandse P.E.N.-club het zevende internationale P.E.N.-congres bij te
wonen. Schrijvers kwamen van de hele wereld bijeen om met elkaar van gedachten
te wisselen over literatuur en het literaire bedrijf.2 Tijdens dit congres ontmoette
Boutens de Oostenrijkse dichter Hugo von Hofmannsthal (1874-1929).3 Het gesprek
was ‘heel interessant’ en ‘belangwekkend’, zo schreef Boutens in zijn brieven.4
Enkele weken na de ontmoeting, op 15 juli 1929, overleed Von Hofmannsthal
onverwacht. Op weg naar de begrafenis van zijn zoon Franz, die twee dagen daarvoor
zelfmoord had gepleegd, kreeg Von Hofmannsthal een beroerte. Hij stierf diezelfde
dag. De Oostenrijkse literaire wereld was geschokt (Volke 1994, p. 163 e.v.). Maar
ook buiten Oostenrijk kwamen naar aanleiding van Von Hofmannsthals dood veel
reacties. Tussen de vele herdenkingsartikelen die in Nederland verschenen5, valt het
op dat Boutens als enige een gedicht aan Von Hofmannsthal opdroeg. Dit gedicht,
‘Doodenmasker voor Hugo von Hofmannsthal’, verscheen in het septembernummer
van De gids in 1929.6
‘Doodenmasker’ leent zich bij uitstek voor een demonstratie van een contextuele
benadering van het werk van Boutens, dat tot voor kort vooral in verband gebracht
werd met Plato en de Bijbel.7 Aan de hand van documentair materiaal dat betrekking
heeft op de ontstaanscontext van ‘Doodenmasker’ kan een aspect van Boutens' relatie
met de literaire actualiteit in kaart gebracht worden. Met deze hommage gaf Boutens
blijk van zijn congenialiteit met Von Hofmannsthal. Boutens had echter al ruim voor
1929 belangstelling voor Von Hofmannsthal. Hij kende zijn werk en heeft met hem
gecorrespondeerd. Daarom zal ik eerst ingaan op de voorgeschiedenis van hun
ontmoeting, voordat ik de gebeurtenissen in 1929 beschrijf.8 Vervolgens zal ik een
aanzet tot interpretatie van ‘Doodenmasker’ geven.

Lectuur
Dat Boutens zich interesseerde voor het werk van Von Hofmannsthal blijkt ten eerste
uit het feit dat hij werken van Von Hofmannsthal in zijn boekerij had staan. Zo moet
hij de volgende boeken in zijn bezit gehad hebben: Die Gedichte und kleinen Dramen;
Die prosaischen Schriften gesammelt, delen 1 en 2; Gestern en Theater in Versen.9
Ook had Boutens een abonnement op de Blätter für die Kunst, het tijdschrift van
Stefan George, waarin onder anderen Von Hofmannsthal en Leopold Andrian
publiceerden.10
Volgens een getuigenis van een goede vriend van Boutens, A.J.A. baron Van
Herzeele, vond Boutens verzen als ‘Manche freilich’ en ‘Ballade des äusseren Lebens’
en het lyrisch drama ‘Die Frau im Fenster’ zeer mooi. Ook noemt Van Herzeele
‘Aber seltsam’, maar dit is een citaat uit Von Hofmannsthals gedicht ‘Erlebnis’ en
niet de

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 2

351
titel van een gedicht.11 Het betreft hier symbolistisch getinte teksten uit de jaren
negentig van de negentiende eeuw.12
Ten tweede blijkt uit zijn brieven dat hij het werk van Von Hofmannsthal kende.
Zo schreef Boutens op een briefkaart van 4 oktober 1904 aan Albert Verwey:
Las u de twee kleine prozastukken van v. Hofmannsthal, (Über Gedichte
en Über Karaktere im Roman u. Drama, vereenigde titel: Unterhaltungen
über litt.
Gegenstände, No 1 v/d Serie Die Literatur, herausgeg. von Georg Brandes)?
Het is wel interessant.13
Het stuk dat Boutens het eerst noemt, ‘Über Gedichte; Ein Dialog’ (later ‘Das
Gespräch über Gedichte’), bevat poëticale passages die hem aangesproken zullen
hebben. Het is een fictief gesprek over poëzie tussen Clemens, die traditionele
opvattingen over poëzie huldigt, en Gabriel, die het symbolisme vertolkt. Kovach
schrijft in zijn dissertatie Hofmannsthal and symbolism dat Von Hofmannsthal hierin
‘makes his most explicit statement of Symbolist aesthetics.’ (Kovach 1985, p. 4). In
het gesprek zegt Gabriel onder meer naar aanleiding van een gedicht waarin een
beeld van zwanen voorkomt:
[...] die Tiere [sind] die eigentlichen Hieroglyphen, [sie] sind [...] lebendige
geheimnisvolle Chiffern, mit denen Gott unaussprechliche Dinge in die
Welt geschrieben hat. Glücklich der Dichter, daß auch er diese götdichen
Chiffern in seine Schrift verweben darf. (Von Hofmannsthal 1904, p.
13-14)
Blijkens een brief aan Jo Landheer van 2 november 1924 heeft Boutens ook het
verhaal ‘Ein Brief’ (1902) gelezen:
Ja, de brief van Lord Chandos is een van de merkwaardigste prozastukken,
die ik ooit gelezen heb, en zoo inlichtend in het begrijpen van v.
Hofmannsthal zelf, vind je niet? (in NLMD)
‘Ein Brief’ is een andere belangrijke poëticale tekst van Von Hofmannsthal. Kovach
schrijft hierover: ‘In a European context, the name of Hofmannsthal is associated
above all with the crisis of language around the turn of the century, a crisis which
found its classic expression in “Ein Brief”, the famous letter of Lord Chandos which
Hofmannsthal wrote in 1902.’ (Kovach 1985, p. 47). ‘Ein Brief’ gaat vooral over
het onvermogen van de briefschrijver Lord Chandos om samenhangend in taal te
kunnen denken of schrijven. De passage in ‘Ein Brief’ waar de taalskepsis het
duidelijkst naar voren komt is de volgende: ‘Mein Fall ist, in Kürze, dieser: Es ist
mir völlig die Fähigkeit abhanden gekommen, über irgend etwas zusammenhängend
zu denken oder zu sprechen.’ (Von Hofmannsthal 1907, p. 62).
Het is opvallend dat Boutens juist twee belangrijke poëticale teksten van Von
Hofmannsthal noemt waarin thema's als de onuitsprekelijkheid van de dingen en de
ontoereikendheid van de taal centraal staan. Dit zijn eveneens aspecten die behoren
tot Boutens' symbolistische poëtica, waarover Sötemann schreef: ‘Nooit [...] zal het
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hem - per definitie - gelukken te zingen of te spreken: ‘Zonder smet van taal of
teeken’. Het hoogst bereikbare is ‘'t Lied dat alles bijna// zegt.’ (Sötemann 1985, p.
116). Er zijn in Boutens' lyriek tal van plaatsen te vinden waaruit blijkt dat de
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taal tekort schiet, zoals bijvoorbeeld: ‘Dat 'k u dit zingen kon/ Zoo, zonder woorden,
als ik 't heb gevoeld’ (VZ, p. 113) en: ‘Het schoonst dat bleef onuitgezegd’ (VL, p.
883). In ‘Ein Brief’ ziet Chandos als ideale taal: ‘[...] eine Sprache, von deren Worten
mir auch nicht eines bekannt ist, eine Sprache, in welcher die stummen Dinge zu mir
sprechen’ (Von Hofmannsthal 1907, p. 76). Hiermee wil ik niet suggereren dat
Boutens en Von Hofmannsthal exact dezelfde poëticale opvattingen hadden, maar
de preoccupatie met de ontoereikendheid van de taal bij beide dichters duidt op een
zekere verwantschap.

Correspondentie
Niet alleen kende Boutens het werk van Von Hofmannsthal, maar hij heeft ook met
hem gecorrespondeerd. Aanvankelijk verliep het contact met Von Hofmannsthal via
mevrouw Leembruggen. In een brief van 2 augustus 1923 schreef Boutens aan Frans
Mijnssen:
Mevrouw Leembruggen, de vriendin van von Hofmannsthal, heeft in
overleg met mij H. [=Hofmannsthal, M.G.] voorgesteld hier a.s. October
te komen lezen. Ik heb haar laten schrijven dat het bestuur van den Lettk.
Kring14 best enkele lezingen voor hem zou kunnen arrangeeren, wat zoo
veel goedkooper uit komt dan een impressario. (in NLMD)
Mevrouw Leembruggen-von Lieben, de dochter van een bankier uit München, was
een goede kennis van Boutens. Ze was op vele feesten ter ere van Boutens aanwezig
en zat zelfs meestal naast hem.15
In het Letterkundig Museum worden twee brieven van Von Hofmannsthal aan
Boutens bewaard. W. Blok vond deze brieven destijds in het exemplaar van Von
Hofmannsthals Die Gedichte und kleinen Dramen (1911) dat Boutens moet hebben
bezeten. De brieven zijn gedateerd 11 oktober en 17 november, zonder jaartal.16 Beide
brieven zijn verstuurd vanuit Bad Aussee in Oostenrijk, alwaar Von Hofmannsthal
zijn buitenhuis had.
De eerste brief heeft als aanhef ‘sehr geehrter Herr Doctor Boutens’. Von
Hofmannsthal reageert hierin op Boutens' uitnodiging via mevrouw Leembruggen
om naar Nederland te komen. Von Hofmannsthal schrijft onder meer:
Frau v. Leembruggen hatte mir in August geschrieben, ihre gütige
Gesinnung und das Interesse das Sie daran nehmen würden, mich nach
Holland kommen zu sehen [...].
Wegens ‘schwierige u[nd] strenge Arbeit’ kan Von Hofmannsthal in de door Boutens
voorgestelde maanden niet op reis, maar hij wil het contact wel in stand houden:
Wenn nur diese Zeilen außer Ihrer freundlicher Vergebung noch etwas
eintragen könnten, so würde ich erbitten, es sei eine directe Anknüpfung
mit Ihrer Person. Vielleicht ergibt sich hieraus die spätere Verwirklichung
der beiderseits freundlich gefassten Absichten.
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schappelijker geworden. Von Hofmannsthal schrijft:
ich danke Ihnen aufs herzlichsten für Ihren so schönen und freundlichen
Brief von 16 X. und hoffe daß ich bald irgendwo in Europa die Freude
haben werde, Ihre persönliche Bekanntschaft zu machen.
De genoemde brief van Boutens aan Von Hofmannsthal bevindt zich helaas niet in
het Letterkundig Museum, noch in de archieven waar de brieven aan Von
Hofmannsthal worden bewaard.17 Uit deze brief blijkt dat Boutens Von Hofmannsthal
in 1924 nogmaals heeft uitgenodigd om ‘in Holland vorzulesen’, maar Von
Hofmannsthal kon hier wederom niet op ingaan. Pas in 1929 zouden de dichters
elkaar voor de eerste maal spreken.

Ontmoeting
Internationale P.E.N.-congressen boden aan schrijvers gelegenheid om elkaar te
ontmoeten. Boutens maakte hiervan veelvuldig gebruik. In een brief van 12 juni 1929
aan N.A. Donkersloot zet Boutens, die als gezegd voorzitter van de Nederlandse
P.E.N.-club was, de doelstellingen van de P.E.N.-club helder uiteen:
Het doel der P.E.N. Club [...] is het bevorderen van de
vriendschapsbetrekkingen onder de schrijvers der verschillende landen,
het wederzijdsch helpen en inlichten en het jaarlijksch samenkomen op
een Internationaal Congres, waar uitwisseling van gedachten plaats heeft
over allerlei onderwerpen de literatuur betreffende, (in NLMD)
Uit zijn brieven blijkt dat Boutens in ieder geval ook P.E.N.-congressen in Parijs
(1925), Berlijn (1926), Oslo (1928) en Warschau (1930) bezocht heeft. In 1924 werd
hij gehuldigd door de P.E.N.-club in Londen. In 1931 werd het internationale
P.E.N.-congres gehouden in Den Haag, waarbij Boutens de openingstoespraak hield
(De Clerck 1969, p. 119-120). Tij dens de bezoeken van Boutens aan de internationale
P.E.N.-congressen moeten verschillende ontmoetingen met buitenlandse schrijvers
hebben plaats gevonden. Boutens hoopte reeds op het in Parijs gehouden congres in
1925 Von Hofmannsthal te ontmoeten, maar deze was niet aanwezig. Wel ontmoette
hij bij die gelegenheid Paul Valéry.18
Uiteindelijk zou Boutens Von Hofmannsthal in 1929 in Wenen ontmoeten, alwaar
het zevende internationale P.E.N.-congres werd gehouden. Op 19 juni begon de reis.19
Onderweg maakte hij een tussenstop in München. Daarvandaan stuurde hij op 22
juni 1929 een brief aan mevrouw Van Breugel, waarin hij schreef dat hij per telegram
een uitnodiging had ontvangen om met Von Hofmannsthal te dineren.20
Over de ontmoeting met Von Hofmannsthal schreef Boutens op een prentbriefkaart
van 2 juli 1929 aan Jo Landheer:
In achterstaand paleis van den vermoorden troonopvolger werd het P.E.N.
congres geopend met redevoeringen van den bondspresident en den
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Ill. 1: Voor - en achterzijde van prentbriefkaart van P.C. Boutens aan Jo Landheer van 2 juli 1929.
Collectie NLMD

Ook nu was het mevrouw Leembruggen die betrokken was bij het contact tussen
Boutens en Von Hofmannsthal. Aan Frans Mijnssen schreef Boutens uitvoeriger
over het congres in een brief van 4 juli 1929:
De deelnemers waren weer de gewone van altijd, en ook Weenen was
slecht vertegenwoordigd. Schnitzler, hoor ik, is nog steeds onder den
indruk van den noodlottigen dood zijner dochter, en buitendien zo
schwerhörig dat hij bijna nergens meer komt. Ook Zweig heb ik niet gezien.
Met v. Hofmannsthal en vrouw at ik op den dag der opening bij baronin
v. Oppenheimer21, een tante van Mevr.
Leembruggen. Dat was heel aardig en belangwekkend; dien eigen middag
vertrok het echtpaar naar Aussee. (in NLMD)
Na deze brief verstuurde Boutens nog enige briefkaarten waarin hij verslag deed van
zijn Weense verblijf. Aan Herman Robbers schreef hij op een briefkaart van 14 juli
1929: ‘Aan het congres van den P.E.N. Club nam ik slechts van tijd tot tijd deel; ik
had het druk met Weensche vrienden.’ (in NLMD).
Op de dag na dit schrijven stierf Von Hofmannsthal. Boutens was diep onder de
indruk, zoals blijkt uit zijn brief van 18 juli 1929 aan Jo Landheer:
[Wij] zijn in de laatste dagen onder den verpletterenden indruk van de
tragedie v. Hofmannsthal. Deze eerste ontmoeting en kennismaking vlak
vóor den dood maakt dit mijn verblijf in Oostenrijk wel noodlottig
onvergetelijk, (in NLMD)
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Ill.2: Dodenmasker van Hugo van Hofmannsthal, afgedrukt in Salzburger Chronik van 27 juli 1929.
Collectie Freies Deutsches Hochstift, Hofmannsthal-Archiv, Frankfurt am Main

Niet lang daarna schreef hij ‘Doodenmasker voor Hugo von Hofmannsthal’.22 Voor
de titel kan hij zich hebben laten inspireren door afbeeldingen van het dodenmasker
van Von Hofmannsthal die destijds in Oostenrijkse kranten werden afgedrukt.23
In augustus keerde Boutens weer terug naar Nederland. Hij stuurde op 10 augustus
1929 vanuit Den Haag een aantal verzen aan de toenmalige redactiesecretaris van
De gids H.T. Colenbrander voor de septemberaflevering.24 Bij deze zending bevond
zich waarschijnlijk ook ‘Doodenmasker’.

Het gedicht
Doodenmasker voor Hugo von Hofmannsthal

5

10

15

20

Voor welke ontmoeting staat in 't eind gebouwd
Dit weidsch en wonderbaar beperkt tooneel
Dat onze jeugd al niet bevatten kon,
Den jong-opstandigen verbannen god
Die zong zijn heimwee tot zoo hellen schal
Of ieder oogenblik de starre wand
Moest storten als een vlamverteerd gordijn
Voor zijn verschamelde geheimenis?...
En later toen bestorven onrust zich
In eigen ziel als maatloozer plankier
Vereffende, waar allengs toegang won
Dit ongerijpt geslacht in travestie
Van andere eeuwen wijs en schoon getucht?...
Nog altijd wachten wij. Eén ding staat vast:
Dit wilde spel, dit doellooze vertier,
Deze in zichzelf teruggeslangde jacht
Die niets behaalt dan duizlender versnelling,
Wat mag het anders zijn dan de achtergrond
Van 't wonder dat wij beiden?... Werd onze aandacht
Niet tot beminde grondelooze ontroering,
Het zwijgen dat het onverschillig woord
In zijne naaktheid kleedt tot onzen knecht;
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Met dit klein leven waar ons hart opspringt

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 2

356
25 Tot daad of groet waarvan wij zelfs niet weten
Of het een welkom of een afscheid is,
En met den dood die werd ons dus vertrouwd
Dat hij ons als sluipmoorder overvalt?...
En wat blijft mij van u uit deze onze eerste
30 En laatste ontmoeting als uw zuiverst beeld?...
Ik zag in 't hart van uw verscheurde land
Een zomers bloeiend overschaduwd dal
Met schemerglimpen als verloren oogen
Waar zonlicht danste op weggesloten meer,
25 En allerwegen praatten stemmen aan
Van blinde waatren tot een wijd gemurmel
Van goddelijke wanhoop, ingehouden
Verdicht tot uit zijn duistere genâ
Wat klare flonkerdroppels parelden.25

Boutens' gedicht vormt het belangrijkste document waaruit blijkt dat hij zich
afficheerde met Von Hofmannsthal. We hebben hier te maken met een uiterst
gecompliceerd gedicht, zowel in syntactisch als in semantisch opzicht. Het staat in
een traditie van symbolistische, hermetische poëzie. Van veel woorden is de betekenis
niet direkt duidelijk, vaak is er sprake van ambigue betekenissen.
Het gedicht bestaat uit 39 versregels, er is geen verdeling in strofes. Er is sprake
van ‘blank verse’, rijmloze jambische pentameters. De vorm doet wat dat betreft
denken aan sommige van Boutens' Strofen en andere verzen uit de nalatenschap van
Andries de Hoghe. Op grond van de interpunctie zijn er zeven delen te onderscheiden,
die elk bestaan uit een zin:
I:

r. 1-8: ‘Voor [...] geheimenis?...’

II:

r. 9-13: ‘En later [...] getucht?...’

III:

r. 14a: ‘Nog altijd wachten wij.’

IV:

r. 14b-19a: ‘Eén ding staat vast: [...]
beiden?...’

V:

r. 19b-28: ‘Werd onze [...] overvalt?...’

VI:

r. 29-30: ‘En wat [...] beeld?...’

VII:

r. 31-39:‘Ik zag [...] parelden.’

Er worden vijf vragen gesteld (in de zinnen I, II, IV, V en VI). Op deze vragen
worden echter geen duidelijke antwoorden gegeven. Hiermee stuiten we al op een
belangrijke thematiek van het gedicht: de onkenbaarheid van het aardse bestaan, het
geheimzinnige en raadselachtige.
Er is een aantal woordvelden te onderscheiden. Ga ik af op de titel, dan is een
eerste woordveld ‘de dood’.26 Het dodenmasker is een symbool van de uiterste grens
tussen dood en leven. Het gaat in dit gedicht niet om de dood op zich, maar meer om
de raadselachtigheid van de dood, het onverwachte toeslaan ervan. De dood is de
schakel tussen het hier en nu en het generzijds, waarvan wij niets weten. Een ander
belangrijk woordveld is ‘theater’.27 Het leven hier en nu wordt beschreven in termen
van het theater, conform de traditionele topos van de wereld als toneel. Een derde
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poëticaal geïnterpreteerd kunnen worden.28 Tenslotte zijn er nogal wat woor-
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den te signaleren die wijzen op de notie congenialiteit. Het uitgangspunt van het
gedicht wordt gevormd door een ‘wij-situatie’ (14, 19 en 25). Het woord ‘onze’ of
‘ons’ komt zeven maal voor (3, 19, 22, 23, 24, 27, 28). Er is sprake van een lyrisch
ik (31) en een aangesproken ‘u’ (29, 30, 31).
Het gedicht bevat een aantal opvallende tegenstellingen. Zo wordt het leven hier
en nu gesteld tegenover een leven in een andere, hogere werkelijkheid. Het leven
hier en nu wordt vaak in negatieve bewoordingen aangeduid: ‘Dit [...] beperkt tooneel’
(2), ‘Dit wilde spel, dit doellooze vertier,/ Deze in zichzelf teruggeslangde jacht’
(15-16) en ‘dit klein leven’ (24). De hogere werkelijkheid wordt niet genoemd, maar
gesuggereerd (‘geheimenis’ (8), ‘wonder’ (19)). Deze verschillende werkelijkheden
zijn gescheiden door een ‘starre wand’ (6). Deze dichotomie komt eveneens tot uiting
in de formulering ‘uw verscheurde land’ (31). Een andere tegenstelling is het leven
in jeugd en ouderdom hier versus het leven ginds in eeuwigheid, oftewel de
tegenstelling tijdelijkheid versus eeuwigheid. In regels 3 en 4 wordt gesproken van
‘onze jeugd’ en de ‘jong-opstandigen verbannen god’. Tegenover de bezonnenheid
van de ouderdom (9-10) staat het ‘ongerijpt geslacht’ (12), de onbezonnen en onrustige
jeugd.
Met behulp van de woordvelden kom ik tot de volgende interpretatie. Er is een
lyrisch ‘ik’ dat zich afvraagt waarom wij in dit wereldse theater leven. Het
levensraadsel, het geheim, is echter ondoorgrondelijk. Er is sprake van een jonge,
opstandige, verbannen ‘god’ (4) die zó zong alsof hij het levensraadsel, de
‘geheimenis’ (8) kon ontraadselen, alsof hij de ‘starre wand’ (6) tussen het hier en
nu en de hogere werkelijkheid kon doorbreken. Het woord ‘geheimenis’ is in dit
verband belangrijk.29 Deze zingende, jonge god interpreteer ik als een dichter. Met
de aanduiding ‘onze jeugd’ (3) is mogelijk een groep van gelijkgestemden bedoeld.
De scheiding, de ‘starre wand’ (6), tussen het hier en nu en de hogere werkelijkheid
is echter niet op te heffen.30 Het ‘zingen’ (5), het dichten, is het enige medium om
de gesuggereerde hogere werkelijkheid te benaderen, deze blijft echter onbereikbaar.
Het wonder of het onthullen van het geheim laat op zich wachten: ‘Nog altijd wachten
wij.’ (14). De enige zekerheid in dit leven is de dood, daarna pas zal het geheim
geopenbaard worden (14-19). Dat is het ‘wonder dat wij beiden’ (19). Het leven hier
op aarde is daarvan slechts ‘de achtergrond’ (18). De levensloop van ‘jong’ en
‘ongerijpt’ naar oud en bezonnen wordt geschetst (3-13). Men is in de latere levensfase
vertrouwder geraakt met de dood, maar toch komt de dood onverwacht:
[...] den dood die werd ons dus vertrouwd
Dat hij ons als sluipmoorder overvalt?... (27-28)

De dood slaat uiteindelijk toe. Kennelijk is de aangesproken ‘u’ (29-30) gestorven.
Het lyrisch ik vraagt zich af wat het ‘zuiverst beeld’ (30) is van de ‘eerste en laatste
ontmoeting’ met de ‘u’. Het raadselachtige ‘antwoord’ hierop staat in de laatste negen
regels van het gedicht (31-39).
Daarin wordt een visionaire blik gegeven van een geheimzinnig symbolistisch
landschap, in termen van licht en donker en de schemerige schakeringen daartussen.
Opvallend zijn de vele adjectief-subjectief-constructies als ‘verscheurde land’ (31),
‘overschaduwd dal’ (32), ‘verloren oogen’ (33) en ‘weggesloten meer’ (34). Er is
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sprake van een ‘zomers bloeiend overschaduwd dal’ (32) in ‘uw verscheurde land’,
waar zonlicht weerkaatst op een ‘weggesloten meer’ (34) en waar ‘blinde waatren’
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(36) zijn. In deze passage spelen poëticale woorden als ‘stemmen’ (35) en ‘gemurmel’
(36) een belangrijke rol. Boutens heeft deze watermetafoor vaker gebruikt,
bijvoorbeeld in ‘Beken’ (‘Iedere kloof heeft eigen/ Water met eigen stem;/ Het water
daalt, de stemmen stijgen:/ Woorden die vloeien zonder klem’ (VL, p. 97)) en in de
‘Vijftiende strofe’ van Andries de Hoghe (‘achter het bedwelmend klaatren van uw
ranke stem/ ruischen de sferen en der stilten tijdelooze slaap/ in zijn afgronden keert
zich om en gaat te murmlen aan’ (VL, p. 1058)). Centraal staat hier de thematiek van
de onkenbaarheid van het levensraadsel, het ondoorgrondelijke geheim. Hiertoe heeft
de mens in het hier en nu geen toegang, men kan er hooguit naar verlangen. Op aarde
kan men slechts een glimp, een vage ‘schemerglimp’, opvangen van het hogere.
Het woord ‘Verdicht’ (38) verwijst naar het dichten en het gedicht. De dichter men kan hier aan Von Hofmannsthal denken - heeft uit de chaos van deze wereld,
‘een wijd gemurmel/ Van goddelijke wanhoop’, enige parels weten te verdichten.
Het enige wat men hier op aarde heeft zijn ‘wat klare flonkerdroppels’ die parelen
uit ‘zijn duistere genâ’ (38-39), waarbij ‘zijn’ vermoedelijk verwijst naar het
‘gemurmel’ (36). De parelende flonkerdroppels zijn te interpreteren als gedichten.
Ook deze metafoor komt meer voor bij Boutens, zoals in de ‘Ode aan Sapfo’ (‘Weinig
losse parelen uit het halssnoer,/ Dofgestolde tranen van hel verlangen (VL, p. 426))
en de ‘Zeventiende strofe’ van Andries de Hoghe (‘Weinige zuivre ge-/ regene
parelen/ die voor den glans uwer/ oogen niet kwijnen’ (VL, p. 1060)).31

Enige parallellen bij Von Hofmannsthal
Alhoewel sommige passages uit ‘Doodenmasker’ sterk doen denken aan de
voorgeschiedenis van de ontmoeting - vooral de regels ‘En wat blijft mij van u uit
deze onze eerste/ En laatste ontmoeting als uw zuiverst beeld?...’ (29-30) - heeft
Boutens met ‘Doodenmasker’ geen geversifieerd verslag willen schrijven van de
gebeurtenissen in Wenen. Het gedicht valt niet te reduceren tot een anekdote. Veeleer
heeft Boutens een gedicht geschreven over de raadselachtigheid van het bestaan en
het onverwachte toeslaan van de dood. De plotselinge dood van Von Hofmannsthal
zal eerder aanleiding tot het dichten van dit vers geweest zijn. Boutens heeft zich
voor de thematiek mogelijk laten inspireren door Von Hofmannsthals oeuvre, want
bij hem komen de thema's dood, geheim, theater en taal meer dan eens voor. Ik wil
daarom tenslotte enige aandacht besteden aan enkele verbanden tussen
‘Doodenmasker’ en Von Hofmannsthals werk.
Alhoewel de toneelmetafoor een oude metafoor is, kan het gedicht toch óók
verwijzen naar het vele theater dat Von Hofmannsthal geschreven heeft, bijvoorbeeld
Das kleine Welttheater (1903) en Das Salzburger große Welttheater (1922). Ook
Von Hofmannsthal maakte in zijn funeraire gedichten gebruik van de toneelmetafoor.32
In ‘Auf den Tod des Schauspielers Hermann Müller’ spreekt hij van ‘Die fürchterliche
Bühne Wirklichkeit’ (Von Hofmannsthal 1986, p. 75). In ‘Prolog zu dem Buch
“Anatol”’ staat:
Also spielen wir Theater,
Spielen unsre eignen Stücke,
Frühgereift und zart und traurig,
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De dood als personificatie is eveneens een traditionele beeldspraak die men bij Von
Hofmannsthal kan vinden, onder meer in Der Tor und der Tod en Jedermann. Anna
Balakian heeft erop gewezen dat Von Hofmannsthal wel ‘Der Dichter des Todes’
genoemd werd. De dood ‘is his chief preoccupation.’ (Balakian 1977, p. 143). Zij
verbindt deze thematiek met het Europese symbolisme en citeert ter illustratie de
volgende regels van Von Hofmannsthal: ‘Der Tod ist überall: mit unsern Blieken/
Und unsern Worten decken wir ihn zu’.
Naast deze traditionele parallellen wil ik nog wijzen op de thematiek van het
geheim die bij Von Hofmannsthal voorkomt, bijvoorbeeld in het gedicht
‘Weltgeheimnis’. In ‘Verse zum Gedächtnis des Schauspielers Josef Kainz’ staat:
O Unrast! O Geheimnis, offenkundiges
Geheimnis menschlicher Natur! O Wesen,
Wer warest du? O Schweifender! O Fremdling!
[...]
Geheimnisvolles Leben! Dunkler Tod! (Von Hofmannsthal 1986 p. 80).

Hier is, net zoals in ‘Doodenmasker’, sprake van de combinatie van de dood en het
geheimzinnige van het bestaan. Herman Wolf schreef in een uitvoerig artikel over
Von Hofmannsthal in Groot Nederland in 1917 over ‘een geheimzinnig vermoeden
van een groot, benauwend geheim’ bij Von Hofmannsthal (Wolf 1917, p. 200).
Voorts schreef hij:
Thans beseft de dichter deze wrange waarheid: dat het Leven, het ‘Andere’,
zich niet openbaart aan hem, die als vreemdeling en avonturier de
onthulling van haar geheimen en haar schoonheid opeischt. Hij moet leeren
inzien, dat het ware leven eeuwig voor hem moet blijven een nooit te
ontsluieren geheim [...]. (Wolf 1917, p. 209, cursivering van mij).
Ook Wolf wijst hier dus weer op de thematiek van het geheim. Voor de verwerking
van dit thema door Boutens kan verwezen worden naar Sötemanns interpretatie van
‘Het geheim’ (Sötemann 1985, p. 203-216).
In het laatste gedeelte van ‘Doodenmasker’ (31-39) meen ik een allusie te
herkennen aan Von Hofmannsthals gedicht ‘Erlebnis’, waarvan ik hier het eerste
gedeelte citeer:
Mit silbergrauem Dufte war das Tal
Der Dämmerung erfüllt, wie wenn der Mond
Durch Wolken sickert. Doch es war nicht Nacht.
Mit silbergrauem Duft des dunklen Tales
5 Verschwammen meine dämmernden Gedanken,
Und still versank ich in dem webenden,
Durchsichtgen Meere und verließ das Leben.
Wie wunderbare Blumen waren da
Mit Kelchen dunkelglühend! Pflanzendickicht,
10 Durch das ein gelbrot Licht wie von Topasen
In warmen Strömen drang und glomm. Das Ganze
War angefüllt mit einem tiefen Schwellen
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Schwermütiger Musik. Und dieses wußt ich,
Obgleich ichs nicht begreife, doch ich wußt es:
15 Das ist der Tod. Der ist Musik geworden [...]
(Von Hofmannsthal 1986, p. 19).

Zoals eerder gezegd vond Boutens dit een mooi gedicht.33 Er zijn vooral parallellen
te vinden tussen de laatste negen regels van ‘Doodenmasker’ (31-39) en ‘Erlebnis’.
In beide gedichten is sprake van een dal. ‘Dämmerung’ (2) valt in verband te brengen
met het ‘overschaduwd dal’ (32) in ‘Doodenmasker’. In Von Hofmannsthals dal
spelen net als in ‘Doodenmasker’ licht (‘ein gelbrot Licht’ (10)) en water
(‘[d]urchsichtgen Meere’ (7)) een rol. In ‘Erlebnis’ wordt gesproken van ‘wunderbare
Blumen’ (8), het dal in ‘Doodenmasker’ is ‘bloeiend’ (32). Het ‘tiefen Schwellen/
Schwermütiger Musik’ (12-13) doet denken aan de murmelende stemmen in regels
35-36 van ‘Doodenmasker’. Bovendien hebben beide gedichten de dood als thema.
Ook de vorm van de gedichten komt overeen, bij ‘Erlebnis’ is eveneens sprake van
rijmloze jambische pentameters. Voor een uitvoeriger vergelijking tussen
‘Doodenmasker’ en ‘Erlebnis’ is hier geen plaats.

Besluit
Boutens interesseerde zich wel degelijk voor de culturele en literaire actualiteit en
verwerkte die ook in zijn poëzie. Een voorbeeld hiervan is zijn hommage aan Hugo
von Hofmannsthal. Boutens heeft werk van Von Hofmannsthal in zijn bibliotheek
gehad, hij correspondeerde met Von Hofmannsthal en heeft hem ontmoet. Als
voorzitter van de Nederlandse P.E.N.-club reisde Boutens bovendien heel Europa
af, van Londen tot Parijs en van Wenen tot Praag, en ontmoette daarbij schrijvers
van internationale faam. De bewaarde documenten hieromtrent hebben het een en
ander aan het licht gebracht over zijn literair-sociaal gedrag en de inhoud van het
gedicht.
Alhoewel hier slechts één gedicht en één relatie nader bekeken is, kunnen in
Boutens' oeuvre meerdere expliciete verwijzingen naar literatoren en kunstenaars
van rond de eeuwwisseling gevonden worden. Dit biedt perspectieven voor nader
onderzoek. Aansluitend op recente publicaties van Peperkamp, Fokkema en Van
Halsema zou ik willen pleiten voor het uitdiepen van de vraag naar de relatie tussen
Boutens' oeuvre en de contemporaine Europese culturele en literaire context. In zijn
werk duiken onder meer de namen op van Oscar Wilde, Leopold Andrian, Novalis,
Alfred Bruce Douglas, Verlaine, Baudelaire, Paul Valéry, Dante Gabriel Rossetti,
Jan Toorop en Willem van Konijnenburg. Boutens was niet alleen beïnvloed door
het Franse symbolisme, er zijn ook lijnen te trekken naar de Engelse, Duitse en
Oostenrijkse literatuur. Boutens wilde zich kennelijk afficheren met congeniale
auteurs uit heel Europa. Boutens' verzen zouden meer geïnterpreteerd moeten worden
in het licht van hun cultuur- en literairhistorische context. Via documentaire bronnen
is meer te weten te komen over wat hij zoal las, welke literaire reizen hij maakte en
wie hij daarbij ontmoette. Ook Boutens' voormalig boekenbezit en zijn rol in literaire
instituties als de P.E.N.-club en de Vereeniging van Letterkundigen behoeven nader
onderzoek. Eerst dan zou Boutens' positie in het nationale en internationale literaire

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 2

veld bepaald kunnen worden. Betrekken we voornoemde contextuele informatie in
de bestudering van het gecompliceerde en omvangrijke oeuvre van Boutens dan zal
diens veelzijdige dichterschap scherper in beeld komen.
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Eindnoten:
1 Dit artikel is gebaseerd op mijn doctoraalscriptie ‘Verschald verhaal, geheimnis half gehoord’;
Een onderzoek naar P.C. Boutens' ‘Doodenmasker voor Hugo von Hofmannsthal’ (1929).
Vakgroep Nederlands, Universiteit Utrecht, 1995, begeleid door dr. B.J. Peperkamp. Graag wil
ik prof. dr. W. Blok, prof. dr. J.D.F, van Halsema, prof. dr. H.T.M, van Vliet en drs. Nelleke
Moser bedanken voor hun kritische opmerkingen bij een eerdere versie van dit artikel.
2 P.E.N. is een afkorting van Poets and Playwrights, Essayists and Editors, Novelists.
3 Zie voor bio- en bibliografische gegevens over Von Hofmannsthal: Mayer 1993 en Volke 1994.
4 Respectievelijk in een briefkaart aan Jo Landheer van 2 juli 1929 en in een brief aan Frans
Mijnssen van 4 juli 1929, beide berustend in het Nederlands Letterkundig Museum en
Documentatiecentrum te Den Haag. Zie over deze brieven verder dit artikel onder het kopje
‘Ontmoeting’.
5 Er verschenen herdenkingsartikelen in onder meer Het vaderland, de NRC, De groene
Amsterdammer, De telegraaf, De nieuwe gids, Den gulden winckel en Het tooneel.
6 De gids 93 (1929), dl. III, p. 331-332. In 1931 nam Boutens dit gedicht op in zijn bundel
Bezonnen verzen. Zie ook Boutens, Verzamelde lyriek. Amsterdam 1968, p. 758-759 (Voortaan
VL).
7 Zie onder meer Blok 1983. Pas recent is men aandacht gaan besteden aan Boutens en de literaire
actualiteit, zie Peperkamp en Fokkema 1993, Peperkamp 1994, Van Halsema 1994, Goud 1995
en Kroesbergen 1996.
8 Daarbij maak ik gebruik van brieven en andere documenten uit de Boutens-collectie in het
Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum te Den Haag (voortaan NLMD),
de Inventaris van de literaire nalatenschap en de brieven van P.C. Boutens (1957) van Jo
Landheer in de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag (sign. 134 c49) en de Boutens-collectie
van mevrouw C.C.V van Lier-Schmidt Ernsthausen in het Historisch Documentatiecentrum
voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) van de Vrije Universiteit te Amsterdam. Zie
voor een inventaris van deze collectie Van de Fliert 1984.
9 Collectie Van Lier, inv. nr. 1069: ‘Bibliotheek Dr. Boutens’. De lijst bestaat uit achttien getypte
vellen (met ruim veertig titels per vel). Over Boutens' voormalige bibliotheek schrijf ik
uitvoeriger in een bijdrage aan het te verschijnen boek De P.C. Boutens-collectie van de Zeeuwse
Bibliotheek te Middelburg. Amsterdam, 1997.
10 Zie de lijst van geabonneerden op Blätter für die Kunst in Castrum peregrini 23 (1974), Heft
111-113, p. 300. In de lijst van Boutens' bibliotheek in de collectie Van Lier wordt ook een
aantal afleveringen van de Blätter für die Kunst genoemd.
11 Collectie Van Lier, inv. nr. 798: ‘Aantekeningen van A.J.A. baron van Herzeele over Boutens'
literaire voorkeuren’.
12 Zie voor de teksten Von Hofrnannsthal 1986. Korte commentaren hierbij vindt men in Mayer
1993.
13 De briefkaart bevindt zich in het Verwey-archief in de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam,
sign. AV XXV 107. Boutens doelt hier op Unterhaltungen über literarische Gegenstände von
Hugo von Hofmannsthal, in de serie Die Literatur; Sammlung illustrierter Einzeldarstellungen.
Herausgegeben von Georg Brandes. Erster Band, Berlin 1904. Het bevat de twee stukken: ‘Über
Gedichte; ein Dialog’ (p. 1-32) en ‘Über Charaktere im Roman und Drama’ (p. 33-64).
14 Afkorting van Letterkundige Kring, een andere benaming voor de Nederlandse P.E.N.-club
(onderafdeling van de internationale P.E.N.-club). Mijnssen zat evenals Boutens in het bestuur
hiervan.
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15 Mevr. Leembruggen-von Lieben is te zien op foto's in het schrijversprentenboek Ik heb iets
bijna schoons aanschouwd op p. 22, 39 en 43. Zie over haar ook De Clerck 1969, p. 91-92.
16 Bij de brieven in het NLMD bevindt zich de volgende notitie van W. Blok: ‘2 Brieven van
Hugo von Hofmannsthal, eind 1924. Gevonden in Die Gedichte und kleinen Dramen van H.v.H.
W. Blok’. Op grond van de inhoud lijkt de brief van 11 oktober echter in 1923 geschreven te
zijn.
17 Er bevinden zich geen brieven van Boutens aan Von Hofmannsdial in het Deutsche
Literaturarchiv in Marbach am Neckar en het Hofmannsthal-Archiv van het Freie Deutsche
Hochstift in Frankfurt am Main. Met dank aan dr. Werner Volke en dr. Renate Moering.
Waarschijnlijk is Boutens' brief aan Von Hofrnannsthal verloren gegaan.
18 Zoals blijkt uit het door Landheer gemaakte regest van de vanuit Parijs verstuurde brief van 26
mei 1925 van Boutens aan Jhr. Mr. Dr. J.R. Clifford Kocq van Breugel (Landheer, Inventaris,
map II, p. 21). Zie over Boutens en Valéry ook Peperkamp 1993, p. 26-27 en Peperkamp 1994,
p. 404-405.
19 Op 18 juni 1929 schreef Boutens in een brief aan Herman Robbers: ‘[...] ik vertrek morgen naar
München en Weenen’ (in NLMD).
20 Zie Landheer, Inventaris, map II, p. 34. Helaas bevindt deze brief zich niet in het NLMD. Ook
het genoemde telegram heb ik niet kunnen achterhalen.
21 Baronin Gabriele von Oppenheimer was een goede vriendin van Von Hofmannsthal, zie Hirsch
1995, p. 476.
22 Van ‘Doodenmasker’ is een ongedateerd ontwerp overgeleverd. Het manuscript bevindt zich
in de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag, sign. 133 M 138.
23 Bijvoorbeeld in de Salzburger Chronik van 27 juli 1929.
24 Het begeleidende briefje berust in het Gids-archief in de Universiteitsbibliotheek Leiden, sign.
LTK 1888 X 1929 08 10.
25 Zie noot 6.
26 ‘'t eind’ (1), ‘beperkt’ (2), ‘verbannen’ (4), ‘vlamverteerd’ (7), ‘bestorven’ (9), ‘afscheid’ (26),
‘dood’ (27), ‘sluipmoorder’ (28), ‘laatste ontmoeting’ (30), ‘overschaduwd dal’ (32), ‘verloren
oogen’ (33), ‘duistere’ (38).
27 ‘tooneel’ (2), ‘starre wand’ (6), ‘gordijn’ (7), ‘plankier’ (10), ‘travestie’ (12), ‘spel’ (15) en
‘achtergrond’ (18). Zie voor een voorbeeld van een ander gedicht van Boutens waarin toneel
een rol speelt Kroesbergen 1996, p. 66-67.
28 ‘zong’ (5), ‘schal’ (5), ‘zwijgen’ (21), ‘woord’ (21), ‘stilte’ (23), ‘overleg’ (23), ‘daad of groet’
(25), ‘allerwegen praatten stemmen aan’ (35), ‘wijd gemurmel’ (36), ‘Verdicht’ (38),
‘flonkerdroppels parelden’ (39).
29 Vgl. Bloks opmerking over de Strofen en andere verzen uit de nalatenschap van Andries de
Hoghe: ‘Geheim drukt de verhouding tot de godheid uit gedurende een levensperiode waarin
de oplossing van het levensraadsel nog verhuld blijft.’ (Blok 1983, p. 430).
30 Vgl. Bloks opmerking over de Strofen en andere verzen uit de nalatenschap van Andries de
Hoghe: ‘De beperktheid van zijn menselijke vermogens heeft de “ik” tot nu toe ervaren als een
blinde muur die rond hem opgetrokken stond en die hem alle uitzicht benam’ (Blok 1983, p.
396).
31 Zie hierover Blok 1983, p. 311-312.
32 Zie voor Von Hofmannsthals funeraire gedichten Ohl 1990.
33 Zie noot 11.
2 P.E.N. is een afkorting van Poets and Playwrights, Essayists and Editors, Novelists.
15 Mevr. Leembruggen-von Lieben is te zien op foto's in het schrijversprentenboek Ik heb iets
bijna schoons aanschouwd op p. 22, 39 en 43. Zie over haar ook De Clerck 1969, p. 91-92.
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De Ierse achtergronden van de Reis van Sint Brandaan
Doris Edel
Naar aanleiding van:
Clara Strijbosch, De bronnen van ‘De reis van Sint Brandaan’.
Middeleeuwse studies en bronnen XLIV. Verloren, Hilversum, 1995. 319
pp.
De Reis van Sint Brandaan is in Middelfrankisch gebied rond het midden of in de
tweede helft van de twaalfde eeuw, in een periode van grote intellectuele en materiële
veranderingen, ontstaan. Strijbosch plaatst ‘het moeilijkste probleem van de
Brandaan-onderzoeker’, de relatie van dit verhaal over de tocht die de Ierse heilige
onderneemt om boete te doen voor het verbranden van een boek over Gods wonderen
met de drie tot drieënhalf eeuwen oudere Navigatio Sancti Brendani, waarin hij op
zoek is naar een paradijselijk oord in de oceaan, in een ruimer perspectief. Door haar
onderzoek naar de verschillende lagen in de overleveringsgeschiedenis van vóór de
Navigatio tot de twaalfde eeuw (voor zover op basis van de bewaard gebleven teksten
realiseerbaar)1 komt zij tot nieuwe inzichten in de werkwijze van de schrijver van
de Reis en zijn culturele bagage.
Zoals zij overtuigend aantoont, is de volkstalige Reis een bewuste omwerking van
het Latijnse werk, dat zelf ook weer een bewerking van oudere bronnen is. Nadat zij
in hoofdstuk 2 op basis van vergelijkingen van vijf Reis-episoden met (delen van)
de Navigatio de relatie van de schrijver tot het oudere werk beschreven heeft, laat
zij in de volgende twee hoofdstukken zien hoe hij het verhaal voor zijn tijdgenoten
actualiseerde met behulp van contemporaine wetenschappelijke en informatieve
werken over de verschijnselen van de schepping incl. die van het hiernamaals.2 Een
vraag die haar daarbij bijzonder boeit, is in hoeverre hij zich naast deze haars inziens
grotendeels op de Latijnse traditie berustende twaalfde-eeuwse bronnen ook van de
oudere Ierse traditie bediende, met name die vóór de Navigatio. Dit voorveld van de
Latijnse monnikenodyssee ziet zij als een conglomeraat van vroege Brandaanverhalen
waarvan behalve passages uit de Ierse zeereizen (immrama) ook al de Vita Brendani,
en mogelijk ook verhalen over een Brandaanreis op een walvis, deel uitmaakten. Zij
concludeert dat in de Reis motieven uit die oudere Brandaanverhalen opnieuw zijn
gebruikt, vervlochten met twaalfde-eeuwse elementen en voorzien van een christelijk
en meer wetenschappelijk uiterlijk. In het afsluitend hoofdstuk stelt zij dat de schrijver
van de Reis zich de gegevens uit zijn veelsoortige bronnenmateriaal zo wist toe te
eigenen dat hij met zijn werk een publiek met belangstelling voor actuele en zelfs
controversiële vraagstukken kon boeien.
Met haar verrassende stelling dat de schrijver van de Reis vooral dan motieven uit
twaalfde-eeuwse bronnen opnam als ze hem bekend voorkwamen uit de Ierse traditie
- en in verband daarmee dat het werk in een aantal gevallen onverwachte doorkijkjes
biedt naar de vroegste Brandaanverhalen, die van hun kant weer ongerijmdheden in
de Reis verhelderen - kent Strijbosch aan de Ierse achtergrond, en wat zij daarvoor
aanziet, zoveel gewicht toe, en begeeft zij zich zo ver op keltologisch terrein, dat de
keltoloog ertoe stelling dient te nemen.
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Wat maakt die Ierse achtergrond zo belangrijk? De Ierse letterkunde heeft, zoals
Maartje Draak het uitdrukte, de functie van toetssteen. In Ierland kwam nl. de kerk
voor het eerst in aanraking met een niet op Romeinse leest geschoeide, zelfbewuste
samenleving. Er was wederzijdse aanpassing nodig: de kerk moest haar draai zien
te vinden in een weinig geïnstitutionaliseerde en volledig rurale wereld,3 maar daagde
ook de Ierse intelligentsia uit om de eigen, volkstalige cultuur tot gesprekspartner
van de geïmporteerde latijns-christelijke wetenschap te ontwikkelen. Door de
wisselwerking tussen Latijn en volkstaal, oraliteit en schriftcultuur, geleerde en
verhalende literatuur, kerkelijke en adelscultuur, die daarvan het gevolg was, kwam
er een culturele bloeiperiode tot in de tiende eeuw, die de rijkste en gevarieerdste
vroegmiddeleeuwse volkstalige literatuur van ons werelddeel opleverde.
De mondelinge achtergrond van deze literatuur is onder andere zichtbaar in een
zekere fluïditeit van het tekstmateriaal. Niet alleen de taalkundige formulering, ook
de inhoud is tot op zekere hoogte beweeglijk. Er ontbreekt de voorstelling van een
voor eens en altijd gefixeerde tekst. Met enige overdrijving zou men kunnen stellen
dat een gegeven werk bij elke voordracht, bij elk op-schrift-stellen opnieuw ontstaat.
Wat dit laatste betreft, concluderen de tekstonderzoekers op grond van de verschillen
tussen de diverse handschriften nogal eens dat ze alle onafhankelijk van elkaar op
de oorspronkelijke versie teruggaan. Daarbij dringt zich echter de vraag op of die
oorspronkelijke versie er wel in alle gevallen in volledig schriftelijk gefixeerde vorm
geweest is.4 Om tot het fluïde karakter van deze literatuur terug te keren,
verhaalcomponenten kunnen meer of minder uitgebreid weergegeven of soms zelfs
weggelaten worden, en evenals in de muziek heeft hier het verschijnsel ‘thema met
variaties’ een belangrijke plaats. Opmerkelijk is de beweeglijkheid ten aanzien van
de verhaalfiguren en hun drijfveren. Hier dringt zich de vergelijking met een andere
kunstvorm, het toneel, op, waar de invulling van een karakter immers ook in hoge
mate in de voorstelling bepaald wordt.
Terug naar Strijbosch' studie. Om te beginnen een woord van lof: de
mediëvisten-literatuurhistorici zijn haar niet alleen dank verschuldigd voor een
voorbeeldig overzicht van de wetenschappelijke discussie aangaande een van de
hoogtepunten van de narratieve literatuur van hun periode, maar ook voor een moedige
poging de ontwikkelingsgeschiedenis van deze verhaalmaterie te ontrafelen, die
zowel fascineert door de verbeeldingskracht die eruit spreekt als ook door de aan de
stof inherente dynamiek - immers, de ‘Brandaan’ heeft niet alleen impulsen ‘overal
vandaan’ opgevangen, maar ook weer naar alle kanten uitgezonden. Daar staat
tegenover dat het boek lijdt onder een zekere tweeslachtigheid. Hoewel Strijbosch
zich volledig bewust is van de orale dimensie en de daarmee samenhangende fluïditeit
van de verhaalstof, zoals uit tal van uitspraken blijkt,5 maakt zij zich onvoldoende
los van de denkwijze van de op een Urtext gerichte tekstkritiek, hoewel, zoals zonet
aangeduid, het concept ‘oorspronkelijkheid’ een van de kernproblemen van dit soort
literaire tradities vormt. Met name in de aan de Ierse achtergrond gewijde
hoofdstukken is zij voortdurend op zoek naar het oorspronkelijke, waarbij niet altijd
even duidelijk is hoe ze zich die oorspronkelijke versies, door haar ook protoversies
genoemd, voorstelt: schriftelijk of mondeling. (Hetzelfde geldt voor haar gebruik
van de term conglomeraat.) Tijdens die speurtocht naar de oorspronkelijke vorm
heeft zij het veelvuldig over episoden/motieven/beelden die onder jongere
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bewerkingslagen schuilgaan resp. erdoorheen schemeren, of die juist over een oudere
laag heengelegd zijn, ja deze zelfs overwoekeren.6
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Haar opmerking, dat de Reis voortdurend heen en weer pendelt tussen het oude en
het nieuwe,7 is in zekere zin ook op haar van toepassing: zij laveert tussen de
denkwijze die teruggaat op de Duitse filoloog Karl Lachmann (1793-1851) en wat
ik het orale model zou willen noemen. Als ik haar goed begrijp, wil zij zo de voor
orale en vanuit orale overlevering beïnvloede literaturen zo kenmerkende fluïditeit
een plaats binnen het literatuurwetenschappelijke concept ‘literair werk’ geven.
Ziehier het tweede kernprobleem waarvoor dit soort literaire tradities de westerse
literatuurhistoricus stellen, die levende mondelinge culturen hooguit van horen zeggen
kent. Dat Strijbosch in haar streven niet slaagt, is geen verwijt aan haar adres, want
de waarheid gebiedt te zeggen dat er ondanks alle belangstelling voor het vraagstuk
oraliteit versus schriftcultuur nog steeds geen adequate opvolger voor het Lachmannse
denken ontwikkeld is, dat nu al ruim een eeuw het onderzoek domineert.8 Mediëvisten
kunnen te rade gaan bij de folkloristiek, vooral waar het recent onderzoek naar
schriftloze resp. schriftarme culturen in de derde wereld betreft, maar ook die
discipline verkeert nog in het stadium van tastend-op-zoek-zijn naar adequate
denkkaders, wat niet zo vreemd is als men zich realiseert hoe lang ook zij geobsedeerd
is geweest door de concepten ‘tekst’ en ‘oorspronkelijkheid’.
Vanzelfsprekend is een orale of vanuit orale tradities beïnvloede verhaalmaterie
niet in al haar aspecten even fluïde. Wie onbekend is met levende mondelinge
culturen, vindt het wellicht vreemd dat soms een opmerkelijke stabiliteit in de
beschrijvingen van situaties en in de uitspraken van personages gepaard kan gaan
met een even opmerkelijke beweeglijkheid ten aanzien van de keuze van de
protagonisten respectievelijk de delineatie van hun karakters en de motivatie van
hun handelen. Zo kunnen verhaalfiguren zich in een gegeven situatie ondanks een
wisselende invulling van hun karakter in precies dezelfde woorden uiten omdat de
uitspraak zo geformuleerd is dat ze, afhankelijk van de wijze van voordracht, voor
verschillende uitleg vatbaar is. Juist deze fluïditeit ten aanzien van de personages
maakt het zo moeilijk de oorspronkelijke vorm van een verhaal(element) te bepalen.
Twee voorbeelden uit Strijbosch' boek zijn het boventalligenmotief en het doel van
Brandaans reis. In beide gevallen is haar argumentatie zwak: in het eerste geval voor
een oorspronkelijk aantal van twee boventalligen, in het tweede voor de Ierse Andere
Wereld in plaats van Ierland als oorspronkelijk reisdoel.9 Het laatste voorbeeld laat
tevens zien hoe gemakkelijk zij vermoedens tot zekerheden verheft, gezien de aanhef,
nauwelijks tweeënhalve pagina's later, van stuk 7.4 ‘Over de waarheid’: ‘Over de
reden waarom de schrijver van de Reis Brandaan niet naar een paradijselijk land laat
reizen, kan alleen maar gespeculeerd worden.’
De mogelijkheden en beperkingen van het Lachmannse denken zijn goed zichtbaar
in hoofdstuk 5 over de ontstaansgeschiedenis van de Navigatio Sancti Brendani
(NB). Daarin steunt Strijbosch op een studie van de mediolatinist Giovanni Orlandi
uit 1968, waarin deze trachtte via gedetailleerde vergelijkingen van episoden en
motieven de onderlinge afhankelijkheidsrelaties van de vroege Brandaanteksten te
bepalen, en volgt hem met name in zijn toenmalige conclusie dat de Vita Brendani
(VB) dichter dan NB bij de oorspronkelijke Brandaanlegende stond. Veelzeggend
is dat Orlandi zich toen al afvroeg of de relatie tussen NB en VB niet door een
gemeenschappelijke bron verklaard zou kunnen worden. Pas toen hij zich echter de
betrekkelijkheid van de tekstkritische methode ten aanzien van door orale technieken
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beïnvloede literaturen realiseerde, was hij in staat die gemeenschappelijke bron in
de mondelinge overlevering te zoeken. Zijn ommezwaai, in 1983, had
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alles te maken met het specifieke karakter van de teksten waarmee hij in de
Brandaanmaterie geconfronteerd werd: teksten die weliswaar in het Latijn geschreven
zijn, maar voortkomen uit een intense wisselwerking met volkstalige verbeeldingsvolle
genres. Want als er een graadmeter voor de fluïditeit in diverse teksten zou bestaan,
zouden waarschijnlijk geheel onderaan de schaal die Latijnse werken te vinden zijn
die het verst van de volkstalige cultuur af staan, en bovenaan die volkstalige werken
die de meeste ruimte laten aan de verbeeldingskracht. Wederom is een woord van
kritiek aan het adres van Strijbosch op z'n plaats: hoewel zij Orlandi's ommezwaai
vermeldt,10 bouwt zij desondanks op zijn conclusies uit 1968 voort, incl. die
opmerkelijk vroege datering van VB (in de achtste eeuw), die trouwens door de
vakmensen nauwelijks geaccepteerd is. Ik ben nieuwsgierig naar wat Orlandi hierover
te zeggen heeft in de aangekondigde Engelse versie van zijn studie uit 1968.
Het dateren van dit soort teksten: ziehier een derde kernprobleem. Zowel
tekstinterne als tekstexterne gegevens worden nogal eens met een zekere willekeur
gebruikt. Om met het eerste te beginnen: Orlandi hield in 1968 NB voor later dan
VB omdat NB de gemeenschappelijke elementen in een meer uitgewerkte vorm
bevat, maar in een ander geval beschouwde hij juist het werk met de summierdere
vertelstijl als later.11 Maar ook externe gegevens zijn vaak minder betrouwbaar dan
ze op het eerste gezicht lijken. Hoe kan men vaste grond onder de voeten krijgen ten
aanzien van een fluïde literaire traditie die voortkomt uit een fluïde, want weinig
geïnstitutionaliseerde samenleving? Een voorbeeld is de door Strijbosch aangehaalde
datering van NB (vóór 786) door David Dumville.12 De door hem geconsulteerde
historische bronnen leveren nl. even goede argumenten voor het jaar 851 als terminus
ad quem.13 De datering van de volkstalige teksten is over het algemeen nog een stuk
problematischer. De onderzoeker dient daarom over de kennis te beschikken om
andermans dateringen op hun mérites te beoordelen.
Ook het vaststellen van inhoudelijke overeenkomsten gebeurt met een zekere
willekeur, zoals uit de vergelijking van de betreffende schema's bij de diverse
onderzoekers blijkt.14 Ik beperk me tot één voorbeeld uit Strijbosch' studie. Van de
vijf Reis-episoden die zij in hoofdstuk 2 voor overduidelijk verwant met
verhaalgedeelten in NB houdt, overtuigen bij nadere beschouwing slechts twee
gevallen, ‘Judas’ en de ‘eilandvis’, en stelt zich ten aanzien van een derde, het
‘duivelseiland’, de vraag waarom de vergelijking met NB 23 (‘smedeneiland’) de
voorkeur zou verdienen boven die met NB 24 (‘vurige berg’). Een complicatie bij
het vaststellen van inhoudelijke overeenkomsten zijn de vele episodenclusters, elk
met een wirwar van overeenkomstrelaties, waarbij één episode soms bij meerdere
clusters betrokken is.15 De vraag welk minimum aan gemeenschappelijke trekken
nodig is om van een overeenkomstrelatie te spreken, is in dit soort literaire tradities
zo fundamenteel dat men ze als een vierde kernprobleem zou kunnen aanmerken.16
Terwijl de hanteerders van het orale model zich soms wat te snel op het
argumentum e silentio beroepen, is er in het Lachmannse denken, dat in 1967 door
Edmondo Coccia's aanval op de voorkarolingische hibernolatijnse literatuur (‘La
cultura irlandese precarolingia - miracolo o mito?’) nieuw élan kreeg, het gevaar van
het silentium ex argumento: er wordt van het overgeleverde tekstmateriaal te veel
expliciete bewijslast verwacht. Onderzoekers dienen te aanvaarden dat er in veel
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een orale of door orale technieken beïnvloede achtergrond.
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Maar is niet de vraag naar het waarom en het waartoe minstens even belangrijk als
die naar het waarvandaan? Hoe valt te verklaren dat de schrijver van de Reis vooral
dan motieven uit twaalfde-eeuwse bronnen opnam wanneer ze hem bekend
voorkwamen uit de Ierse traditie resp. uit Ierse teksten, zoals Strijbosch stelt?17 Welnu,
die ‘nieuwsgierigheid naar het voorkomen, de aard en de werking van de
verschijnselen van de schepping’ die zij rond het midden van de twaalfde eeuw op
het continent constateert,18 vinden we ook al bij Ierse geleerden uit de zevende eeuw,
en dit in combinatie met een opvallende nuchterheid en realiteitszin.19 Noch wat het
twaalfde-eeuwse continent noch wat het vroegmiddeleeuwse Ierland betreft, kan die
nieuwsgierigheid los van de opkomst van de volkstaal binnen de schriftcultuur worden
gezien. Het streven naar integratie van de volkstalige en de christelijklatijnse cultuur
maakte het mogelijk dat voorstellingen zoals die van de antipoden en de neutrale
engelen20 gebruikt werden om inheemse denkbeelden van het bovennatuurlijke in
het nieuwe wereldbeeld in te passen: de antipoden in het geval van de
onderwaterwereld, de neutrale engelen in dat van de prechristelijke bovennatuurlijke
wezens. Ook in de behandeling van de vraag wat de mens na de dood te wachten
staat, wordt dit streven zichtbaar, o.a. in de ontwikkeling van een gedifferentieerd
systeem van straf en beloning met ruimte voor clementie. Dit systeem dat voortkwam
uit dezelfde geesteshouding als de Oudierse wetteksten en evenals deze steeds verder
verfijnd werd, ligt ten grondslag aan de groeiende verscheidenheid van verblijfplaatsen
in de Ierse visioenenliteratuur. Naast het genre van de zeereizen (immrama) zijn
misschien deze hiernamaalsreizen de voornaamste Ierse bijdrage aan de Europese
literatuur. Strijbosch doet daarom de Ierse traditie ernstig tekort met haar tegenstelling
tussen wat zij de Ierse bronnen noemt en de wetenschappelijke en informatieve
werken met inbegrip van de visioenenliteratuur. Om op haar zoëven aangehaalde
stelling terug te komen: de Ierse teksten en verhalen waren voor de twaalfde-eeuwers
juist daarom zo aantrekkelijk omdat zij daarin voor hen actuele wetenschappelijke
vraagstukken reeds in een literaire uitbeelding aantroffen.
Een cruciale vraag waarmee het Ierse talent voor assimilatie en integratie de
onderzoeker confronteert, is hoe sterk een motief in de insulaire traditie verankerd
dient te zijn om voor ‘Iers’ te kunnen doorgaan. Men zou hier haast van een vijfde
kernprobleem kunnen spreken. Als voorbeeld moge de ringvis dienen. Het feit dat
Ierse geleerden omstreeks 800 bekend waren met de naam Leviathan (Oudiers
lebedán) en de voorstelling van een beest dat de wereld omcirkelt, zoals uit Ierse
glossen op de psalmen blijkt, en dat al voor het einde van de elfde eeuw een geleerde
toespeling op die lebedán in een verhalende tekst geïntroduceerd werd,21 is
onvoldoende rechtvaardiging om het monster in Reis 26 als ‘Iers’ aan te merken.
Veeleer ligt voor de hand dat de auteur van de Reis dit gegeven uit de in de elfde of
vroege twaalfde eeuw in Duitsland geschreven verhandeling De Mundi Celestis
Terrestrisque Constitutione geput heeft, die Strijbosch trouwens ook noemt.
Andere thema's waarvoor Strijbosch ten onrechte een Ierse achtergrond aanneemt,
zijn de hittegordel, de ruiter tegen het einde van de Reis en Brandaans reis op de
walvis.22 Het laatste behoort tot die modeverhalen die in de elfde en twaalfde eeuw
behalve op het continent ook in Ierland en Wales gretig aftrek vonden. Andere
voorbeelden hiervan zijn de magneetstenen die in de eerste Leverzee-episode vanuit
de diepte de schepen bedreigen en de bewegende figuren van het type gemechaniseerd
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paradijs in de Walscherandenepisode.23 Daarbij was de insulairkeltische tekst, net
als de Reis, de ontvangende partij. In zekere zin hoort ook de ont-
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moeting met de heidense reus (Reis 4) in deze categorie thuis, gezien de verbreiding
van het diema vanaf 900, hoewel een variant ervan al in de zevende eeuw voorkomt.24
De Reis-episode verschilt van de insulair-keltische varianten doordat deze laatste
een veel grotere mildheid tegenover de prechristelijke mens kennen. Ook wat de
dwerg betreft is de Ierse achtergrond discutabel, aard en bewijskracht van het
tekstmateriaal in aanmerking genomen.
Tegenover deze gevallen staan een aantal thema's, voornamelijk van
eschatologische aard, waarvan Strijbosch het Ierse karakter respectievelijk de Ierse
kleuring onvoldoende onderkent. Zoals reeds gezegd, lijkt zij zich onvoldoende
bewust van de Ierse bijdrage op dit gebied. Daarom noemt zij een paar voor haar
onderwerp belangwekkende Ierse teksten slechts terloops, o.a. het omstreeks 1000
gedateerde volkstalige ‘Visioen van Adamnán’ (Fís Adamnáin) en de tiende-eeuwse
‘Zeetocht van Snedgus en Mac Riagail’ (Immram Snédgusa ocus Maic Riagla). De
laatste is weliswaar enigzins een buitenbeentje binnen de overgeleverde
immram-teksten, zowel qua vorm (verhalende verzen) als qua inhoud (veel
ondeningen). Maar deze zeetocht langs eilanden, met een boom met vogelkoren en
een prekende vogel, met Henoch en Elia, met bewoners met katte-, honde- of
varkenskoppen, is een goede illustratie hoe ver de versmelting van invloeden kon
gaan. Een frappant détail in Snédgus zijn de varkenskoppige eilandbewoners die juist
met de korenoogst bezig zijn (c. 38), maar in tegenstelling tot de
Walscherandenepisode wordt het varken hier, zoals elders in de Ierse traditie, positief
gewaardeerd. In vergelijking met Snédgus, overschat Strijbosch de betekenis van de
omstreeks 1100 gedateerde ‘Zeetocht van de boot van de Uí Corra’ (Immram curaig
Úa Corra) voor de ontwikkelingsgeschiedenis van de Reis met haar bewering dat
het verhaal in sommige gevallen, o.a. ten aanzien van het boventalligenmotief, dichter
bij de oorspronkelijke vorm zou staan.25 Maar hoewel Úa Corra in zijn vertelstijl
minder sophisticated is dan de twee eeuwen oudere ‘Zeetocht van Máel Dúins boot’
(Immram curaig Máele Dúin), waaraan het trouwens veel ontleent, en hoewel ‘de
drie Uí Corra met hun zeven’ al in een tekst van omstreeks 800 voorkomen die
peregrini opsomt, kan het verhaal in zijn overgeleverde vorm niet tot voor de elfde
eeuw teruggebracht worden.
Een van de eigenaardigheden van de vroege Ierse kerk was de rijkdom aan
verbeeldingsvolle teksten op eschatologisch gebied. De produktie ervan kwam goed
op gang rond 900 en omvatte naast vertalingen uit het Latijn ook veel oorspronkelijke
werken in de volkstaal. Zoals aangeduid, leidde de behoefte aan een gedifferentieerd
systeem van straf en beloning tot een beeld van het hiernamaals waarin achter de
tweedeling hemel versus hel een steeds maar groeiende verscheidenheid van
verblijfplaatsen schuilging. Een voorlopig hoogtepunt van deze ontwikkeling was
het zoëven genoemde ‘Visioen van Adamnán’. Welnu, de voorstelling dat de hel
ook plaatsen van tijdelijke straf omvatte, gekoppeld aan het geloof dat er zelfs voor
de zwaarste zondaar recht op strafverlichting was als hij maar berouw had, maakte
de notie mogelijk, die uit diverse teksten blijkt, dat de overleden zondaar door de
gebeden van de levenden tijdelijk of permanent uit de hel bevrijd kon worden. Om
tot de Reis terug te keren: die mildheid waarmee de Ierse kerk over het algemeen
tegen de laatste dingen aankeek, vinden we ook in de Walscherandenepisode met
haar paradijselijke verblijfplaats voor de neutrale engelen en verder in de terugkeer
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van de teugeldief uit de hel (Reis 15) en in de strafverlichting die Judas 's zondags
geniet (Reis 23) - maar, zoals gezegd, niet in de ontmoeting met de heidense reus.
Het zondagsrespijt van Judas, waarvan de oudste bewijsplaats Navigatio 25 is, vormt
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het sluitstuk van een ontwikkeling waarvan een eerste aanzet te vinden is in de
derde-eeuwse Visio Pauli, maar die zich pas in de middeleeuwse redacties van dit
visioen voltrok. Ook met dit visioen hielden Ierse geleerden zich bezig, want een
van die redacties sluit heel nauw bij de Ierse visoenentraditie aan.
Niet alleen met haar tegenstelling tussen de ‘Ierse’ en de ‘geleerde traditie’ doet
Strijbosch de complexiteit van de materie tekort,26 maar ook met die tussen de
‘wonderen van de schepping’ en de ‘wonderen van het Oosten’. Als voorbeeld noem
ik het thema van de Leverzee (Reis 9, 16 en 21), dat zowel oosterse als westerse
trekken heeft.27 In haar schets van de voorgeschiedenis van de Leverzee gaat Strijbosch
aan een belangrijke bijdrage uit de Ierse geleerde traditie voorbij. Ik bedoel het
omstreeks 825 gedateerde Liber de mensura orbis terrae van de Ier Dicuilus, waarin
deze de informatie van zijn klassieke voorgangers over de noordelijke wateren op
een aantal punten bijstelt, naar hij aangeeft op basis van ooggetuigenverslagen van
peregrini, o.a. ten aanzien van de reikwijdte van het mare concretum, waarmee hij
de IJszee bedoelt.
Ten slotte wat opmerkingen over Strijbosch' behandeling van de Reis als geheel.
In 7.2.2 merkt Strijbosch over de structurering van het werk op dat het een
aaneenrijging van episoden met een tot op zekere hoogte willekeurige volgorde is.
Dit zou ik in deze zin willen preciseren dat het ordenende principe van de zeereis
het toeval is. Dat de uitwerking van de raamvertelling aan het slot van het werk te
wensen overlaat, verbaast niet: doorgaans krijgt het begingedeelte in een door orale
technieken beïnvloed werk meer aandacht dan het slotgedeelte. In 7.4 heeft zij het
over ‘aanwijzingen dat de schrijver van de Reis zich gerechtigd kon voelen ten
opzichte van zijn bronnen de nodige veranderingen aan te brengen’. Welnu, daarmee
zette hij een lange traditie voort. De Brandaanmaterie met haar vele bijrivieren levert
een treffende illustratie - maar lang niet de enige - van de dynamiek van de
middeleeuwse vertelkunst.
Strijbosch heeft tijdens het werken aan haar boek heel duidelijk een groeiproces
doorgemaakt28 en daarom is het jammer dat zij zich niet de tijd gegund heeft om,
waar nodig, passages in het licht van haar latere bevindingen te herschrijven. Als zij
van plan is het onderzoek naar de Ierse achtergronden van Middelnederlandse en
continentale werken voort te zetten, is het te hopen dat zij, met het voorbeeld van de
neerlandica Maartje Draak voor ogen, de tijd neemt om zich in de keltistiek in te
werken. Juist in een discipline waar nog op zoveel vragen ofwel geen antwoord of
juist een wirwar van antwoorden is, kan men niet steunen op informatie uit de tweede
hand, maar dient men tenminste over de kennis en het inzicht te beschikken om de
diverse meningen en standpunten tegen elkaar af te wegen. Ik kan haar verzekeren
dat het de moeite loont, want een van de dringende opgaven van de mediëvistiek
bestaat erin om vanuit de verschillende disciplines, daarbij inbegrepen de keltistiek,
via een onderzoek naar de verbindende en scheidende elementen in het Ierse, en meer
algemeen het insulair-keltische, erfgoed de plaats van dit erfgoed binnen het geheel
van de Europese cultuur te bepalen, en dit op een wijze die recht doet aan de culturele
diversiteit van ons werelddeel.
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Eindnoten:
1 Vanwege de vele gaten in de overleveringsgeschiedenis vergelijkt zij de bewaard gebleven
bronnen met ‘eilandjes in de oceaan’ die niet meer zijn dan ‘de bergtoppen van verdwenen
continenten’ (p. 84). N.B. Paginavermeldingen in de noten zonder verdere bronaanduiding
refereren alle aan Strijbosch' boek.
2 Tot deze werken rekent zij naast zoölogische en geografïsch-etnologische teksten ook visioenen
e.d.
3 De elastische kerkelijke organisatie, die daar het resultaat van was, kwam uitstekend te pas bij
de kerstening van het rurale Europa buiten de Romeinse invloedssfeer; daarom het substantiële
Ierse aandeel in dit proces.
4 Dit geldt ook ten aanzien van de Reis (vgl. p. 26).
5 Zo schrijft zij op p. 84: ‘Verhalen kunnen elkaar wederzijds in verschillende fasen beïnvloeden,
zodat een onontwarbare kluwen van ontleningen ontstaat (waarbij de makers zelf niet altijd
geweten zullen hebben welke gegevens uit welke bron afkomstig waren).’ En op p. 165 zegt
ze haar onderzoek verricht te hebben ‘tegen de achtergrond van het besef, dat de teksten waarin
Brandaanverhalen zijn overgeleverd, niet meer zijn dan vaste punten, min of meer toevallig
bewaard gebleven, in een beweeglijke verhalentraditie’.
6 Voor voorbeelden zie pp. 158, 172, 184, 197, 251, 255, 264.
7 P.271.
8 Merkwaardig - in de letterlijke betekenis - is dat juist een van de 20e-eeuwse loten van de
literatuurwetenschap, het receptieonderzoek, vanuit zijn invalshoek geen moeite blijkt te hebben
met de vraag, hoe fluïditeit zich laat verenigen met het functioneren-als-literair-werk.
9 Zie pp. 180-5 resp. 262-4.
10 Op p. 165.
11 Nl. de Vita van Malo later dan VB (pp. 161-3).
12 P. 151.
13 In dat jaar stierf de laatste koning over het Zuid-Ierse Munster die behoorde tot het in de
openingszin van NB genoemde genus Eogeni Stagni Len (geslacht van de Eoganacht van Loch
Léin). Opmerkelijk is dat deze Ólchobur, die van 847 tot 851 regeerde, ook abt van Emly was,
de belangrijkste stichting van die Ailbe in wiens eilandklooster de reisgenoten in NB 12 en 20
de kerstperiode doorbrengen. Maar ook Carl Selmers datering van NB (in de 10e eeuw) heeft
nog steeds aanhangers onder de vakgenoten, zo bijv. Daíbhí Ó Cróinín in zijn Early Medieval
Ireland 400-1200 (London 1995), pp. 229f.
14 Zie naast Strijbosch en de door haar aangehaalde Walter Haug ook Séamus Mac Mathúna,
‘Motif and Episodic Clustering in Early Irish Voyage Literature’, in H.L.C. Tristram (ed.),
(Re)Oralisierung. ScriptOralia 84, Tübingen, 1996, pp. 247-62.
15 Voorbeelden van episodenclusters in de Brandaanmaterie zijn de paradijselijke verblijfplaatsen
(in de Reis vertegenwoordigd door episoden 13, 14, 20, 25), de oorden van beproeving (idem
8, 12, 15, 18, 24) en de wonderzeeën (idem 9, 16, 21 en verder de passages voor 13 en 27 en
na 14).
16 Ter illustratie diene episode NB 14, die zelfs voor een gereduceerde weergave van een
Leverzee-verhaal (p. 152) wel heel weinig Leverzee-achtigs heeft.
17 Pp. 232f.
18 P. 271.
19 Zie Marina Smyth, ‘The physical world in seventh-century Hiberno-Latin texts’, Peritia 5
(1986), 201-34, en recentelijk Understanding the Universe in Seventh-Century Ireland
(Woodbridge, 1996).
20 Beide besproken in 7e-eeuwse hibernolatijnse werken.
21 In het grotendeels Oudierse ‘De verwoesting van Da Derga's hal’ (Togail Bruidne Da Derga).
22 Zie resp. pp. 215, 261 en 164.
23 De magneetstenen komen ook in het rond 1100 gedateerde Welshe verhaal Branwen voor, de
bewegende figuren behalve in een Welshe bewerking van Le pèlerinage de Charlemagne ook,
zeer vrij bewerkt, in de Ierse ‘Runderroof van Fraech’ (Táin Bó Fráech).
24 Aan de door Strijbosch genoemde parallellen in insulair-keltische teksten (pp. 201-4) zou ook
Branwen (zie noot 23) toegevoegd kunnen worden, maar daarin is het gegeven gereduceerd tot
een reusachtige koning die in begeleiding van zijn vloot de Ierse Zee doorwaadt.
25 Ook hier groeit een vermoeden verbluffend snel uit tot zekerheid: vergelijk pp. 171 en 180.
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26 Dit wordt nog geaccentueerd door de 13e-eeuwse klacht over de fabuleerzucht van de Ieren
waarmee zij haar boek begint en eindigt.
27 Zoals Strijbosch zelf vermeldt, refereert van de twee oudste bewijsplaatsen, in twee elfde-eeuwse
Duitse teksten (vorm: lebirmeri), de ene aan de Oceaan en de andere aan de Dode Zee.
28 Vergelijk bijv. het schema op p. 186 met wat zij op p. 226 schrijft.
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Grensverkeer
Tegen trends
Je geweten over wat je echt voor je vak of voor het leven moet lezen, of eigenlijk
gelezen had moeten hebben, is even bezwaard als de stapel te lezen boeken hoog.
Dan kan het soms gebeuren dat een door een kennis vergeten studie, die naast de
stapel op tafel is blijven liggen (met zijn pakje Gauloises en aansteker), het eerst ter
hand wordt genomen. Aanvankelijk met de bedoeling om het exemplaar weg te
leggen, als niet nieuwsgierigheid, die vooral lijkt op te spelen bij niet verplichte
lectuur, je had aangezet tot even bladeren. Het gevolg is dat je jezelf een paar uur
later erop betrapt zojuist gefascineerd enkele hoofdstukken te hebben verslonden (en
het pakje sigaretten te hebben opgerookt). Het mooie is dat het boek geen enkel direct
verband houdt met waar je vakmatig mee bezig bent. Het zal nooit als een verwijzing
in een voetnoot of bibliografie van een nog te schrijven publicatie verschijnen. De
lectuur is nutteloos, behalve dan dat zij de gewetensscrupules blijkt te hebben
weggewassen: de andere te lezen boeken verdwijnen ongelezen in de kast (om in de
toekomst waarschijnlijk maagdelijk naar het antiquariaat te verhuizen - zie
‘Grensverkeer’, Nederlandse letterkunde 2 (1997), p. 85).
Zo'n bijna illegale maar bevrijdende leeservaring had ik laatst met het
populairwetenschappelijke Full House van de zoöloog (paleontoloog) en geoloog
Stephen Jay Gould. Het boek, dat overigens nauwelijks over poker gaat (maar wel
in een hoofdstuk uitvoerig over honkbal), vormt een soort vervolg op de bestseller
Wonderful Life, waarin Gould betoogt dat de mens als soort niet het voorspelbaar
resultaat is van de evolutie, maar een toevallige uitkomst. Wij zijn maar een ‘tiny
twig on the floridly arborescent bush of life’; mocht de evolutie opnieuw starten dan
zou het uitgesloten zijn dat het proces weer tot de mens zou leiden. Een geruststellende
gedachte, die in Full House verder wordt gevoerd om de ingekankerde misvatting
te ontkrachten dat aan de evolutie een fundamentele trend valt af te lezen in de richting
van complexiteit en vooruitgang met de mens als voleinding. Natuurlijke selectie is
nu eenmaal geen positief werkende kracht, maar een negatieve.
Gould geeft zoals je mag verwachten veel illustraties uit de paleontologie, met
een prachtig hoofdstuk over paarden. (Ons paard is niet beter dan zijn uitgestorven
familieleden, maar behoort tot de ‘pitiful remnants of former copious success’, de
‘failures within a failure’, ‘the worst possible exemplars of evolutionary progress’.)
Goulds hoofdargument is overigens niet paleontologisch maar statistisch, of beter is
gericht tégen statistiek (‘lies, damned lies and statistics’) en pleit vóór een
verantwoorde toepassing van statistische gegevens. Daar gaat het hem om het
waarnemen van trends.
Wij hebben de neiging trends te zien waar die niet zijn. Bijvoorbeeld omdat we
een verschijnsel geïsoleerd beschouwen. Honderd inwoners van een land volgen een
zelfde dieet en wegen allemaal honderd pond. Dan ontstaat er discussie over het
dieet: sommigen (tien) vallen af tot vijftig pond, anderen (eveneens tien) komen aan
en wegen 150 pond, terwijl de meesten op hun oude gewicht blijven. Het gemiddelde
blijft hetzelfde, maar de variatie is symmetrisch (in beide richtingen) toe-
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genomen. Het is nu eenvoudig de volgende waarneming te doen: vroeger woog
iedereen honderd pond en nu zijn er die 150 pond wegen - er is dus een trend dat
mensen dikker worden. Een verkeerde conclusie dus (het gemiddelde blijft immers
gelijk: honderd), die echter maar al te vaak getrokken wordt. Nog een voorbeeld.
Hetzelfde land, maar nu totalitair geregeerd door de mageren die iedereen verplichten
vijftig pond te wegen. Na een tijd komt er een liberaler regiem en staat het iedereen
weer vrij te wegen wat hij of zij wil. Het verschil met het vorige voorbeeld is dat
vijftig pond het absolute minimumgewicht is om in leven te blijven. Niemand kan
dus magerder worden. Wat gebeurt er? De meerderheid vindt vijftig pond prima;
vijftien procent echter gaat lekker eten; na een halfjaar wegen zij 75 pond, na een
jaar honderd en na twee jaar 150 pond. Wederom wordt de observatie gedaan dat er
een trend is dikker te worden; het gemiddelde is, in tegenstelling tot het eerste geval,
nu ook echt hoger en over de periode toenemend hoger geworden (respectievelijk
53,8 pond, 57,5 pond en 65 pond). Weer een verkeerde conclusie. Als je de gehele
populatie bekijkt zie je dat het merendeel (85%) niet dikker wordt. Het modaal
gewicht blijft hetzelfde.
In feite geeft Gould hier een lesje in basisstatistiek. Het interessante punt dat hij
introduceert is wat hij noemt de ‘(right or left) wall’. In voorbeeld 1 is er symmetrische
variatie (meer en minder gewicht). In voorbeeld 2 asymmetrische (meer gewicht),
want mensen kunnen niet magerder dan vijftig pond worden. Er is dus een absolute
grens, een ‘wall’. Deze muur maakt, anders gezegd, dat variatie één kant opgaat. Het
patroon dat dan ontstaat is men geneigd als trend te interpreteren, terwijl het slechts
een toevallige variatie is die niet anders dan de waargenomen richting op kan.
Deze redenering past Gould toe op evolutie (ook op honkbal trouwens: het feit
dat het slaggemiddelde gedurende deze eeuw gezakt is, moet niet geïnterpreteerd
worden als een verslechtering van de slagmannen, maar als het gevolg van een ‘wall’:
de absolute grens van wat mensen fysiek aankunnen gekoppeld aan een algehele
verbetering van het spel als geheel). Evolutie start met zeg maar bacteriën, waarna
er variatie optreedt, volgens Darwins befaamde selectieprincipe. Die variatie gaat
één kant op: naar een grotere variëteit, meersoortigheid, toenemende omvang per
wezen en complexiteit. Een trend, zeiden en zeggen velen. Wie herinnert zich niet
die mooie afbeeldingen in biologieboeken of op kaarten uit het biologielokaal: de
stamboom van de evolutie - eencelligen, planten, schelpdieren, vissen, amfibieën,
reptielen, zoogdieren, mensapen, homo sapiens. Nee, zegt Gould: er is slechts variatie
at random; en die is asymmetrisch want er is ook hier weer een ‘wall’. Er is met
andere woorden geen principe als een essentie in het evolutieproces aanwezig op
weg naar toenemende vooruitgang. Darwins revolutie bestaat eruit Plato's abstracte
essentie te vervangen door toevallige variatie in de werkelijkheid.
Voor wie dan nog wil vasthouden aan de superioriteit van de ‘hogere’
levensvormen, zet Gould een overtuigend betoog op waarin hij aantoont dat de meest
succesvolle organismen de bacteriën zijn. Wij zijn altijd geneigd door de camera te
kijken die de als gezegd toevallige en passieve variatie van de soorten volgt. Maar
de eenvoudige levensvormen, die een genealogische vertakking kennen die vele
malen complexer is dan die van planten en dieren te zamen, overheersen overal de
andere vormen, kunnen praktisch overal leven en hebben dus betere overlevingskansen
dan planten en dieren. Ook hier moeten we niet naar een geïsoleerd fenomeen kijken
(de zogenaamde progressie van hogere vormen), maar naar het ‘full house’.
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Zoals gezegd, de lectuur van Gould heeft tot zover niets met Nederlandse letterkunde
te maken. Toch kan zijn les als een verademende waarschuwing werken tegen
‘trendredeneren’, waaraan ook de letterkundige (of misschien juist de letterkundige)
net als elk ander, betekenisgevend, mens het slachtoffer kan zijn. Als de natuur al
van toeval en contingentie aan elkaar hangt, hoe veel toevalliger en contingenter
moet de (literair-)historische werkelijkheid dan wel niet zijn! En al die studies uit
binnen- en buitenland waar met stelligheid wordt betoogd dat er een bepaalde
tendentie in culturele verschijnselen is waar te nemen, je gaat ze met nog meer korrels
zout nemen dan je al deed (of ze verdwijnen van de stapel in de kast). Goulds these
kan hier als heilzaam correctief werken.
Maar er is nog het laatste hoofdstuk, ‘An Epilog on Human Culture’, wederom
vol behartigenswaardige opmerkingen, en juist hier ook met aanvechtbare assumpties
- komt dat omdat Gould van zijn eigen terrein op het onze is verdwaald?. Eerst het
behartigenswaardige. Gould begint met het te betreuren dat men het over culturele
evolutie heeft als er culture verandering wordt bedoeld. De eerste term brengt een
ongewilde analogie met de natuurlijke evolutie tot stand. Het Darwiniaanse paradigma
past niet op de cultuurgeschiedenis en evenmin op de sociale en technologische
geschiedenis. Tot zover niets nieuws. Literatuurhistorici hebben allang het organische
model à la Brunetière verworpen. Maar waar zit het verschil precies in? Gould
beantwoordt deze vraag helder. Culturele verandering gaat veel sneller dan natuurlijke
evolutie. Zij is bovendien cumulatief. Darwinism gaat traag en indirect. Culturele
verandering snel met als mogelijkheid verworvenheden over te dragen. Bij evolutie
in de natuur kan dat laatste niet: ‘Inheritance is Mendelian, not Lamarckian.’ Terwijl
culturele verandering in potentie Lamarckiaans is (zoals men weet verdedigde
Lamarck een evolutiemodel waarin tijdens het leven verworven eigenschappen
worden overgeërfd). Daardoor kan er in culturele verandering vooruitgang worden
geboekt. Kàn, want een gemeenschap kan er niet alleen toe besluiten tradities die
toestaan kennis te cumuleren in stand te houden (door goed onderwijs te betalen
bijvoorbeeld), ze kan ook kennis per traditie blokkeren. In feite ook geen nieuw idee
(Karl Poppers Objective knowledge volgt een vergelijkbare Lamarckiaanse
redenering), maar wel goed geformuleerd en in de context van wat er eerder over de
toevalligheid van het evolutieproces is gezegd toch weer verhelderend.
Maar met alle verschillen wordt culturele verandering evenals evolutie
geconfronteerd met de ‘wall’. Gould gaat voor drie gebieden na welke impact de
beperkende muur heeft 1. Wetenschap: de muur is niet voelbaar, want de grenzen
van het weten zijn, wat een slogan van een Nederlandse universiteit ook moge
beweren, bij lange na niet bereikt. 2. Uitvoerende kunsten: hier is de muur al snel
merkbaar vanwege de fysieke beperkingen van wat een mens kan - Isaac Stern speelt
niet beter dan Paganini en records in sport worden steeds minder en met steeds minder
verschil gebroken. 3. Kunst:?
Is er een muur in kunst? Voor dit probleem neemt Gould nog geen twee bladzijden.
Stilzwijgend reduceert hij kunst tot muziek en dan nog wel een speciaal soort muziek.
Niet bepaald een ‘full house’ van alle mogelijke gevallen, zeggen wij, want wij
hebben van zijn lessen geleerd. In kunst regeert de wens tot permanente innovatie.
Een verkeerde of in ieder geval ongenuanceerde assumptie, meer door
kunstopvattingen gestuurd dan door zorgvuldige observatie van de
verschijningsvormen. Maar laten we de redenering verder volgen. In de drang tot
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mijn eigen woorden gezegd: de vruchtbare mogelijkheden van het muzikale systeem
raken uitgeput. Terzijde opgemerkt: de ‘wall’ is hier wel van een heel andere aard
dan bij bijvoorbeeld sport; bij sport zijn de fysieke mogelijkheden van de mens de
absolute grens, bij creatie een systeem van regels en normen, dat op zich veranderbaar
en zelfs geheel te vervangen is.
Maar hoe dan ook, op deze wijze verklaart Gould de ongekende bloei van de Duitse
en Oostenrijkse muziek van 1685, Bachs en Handels geboortejaar, via Haydn, Mozart
en Beethoven tot 1828, wanneer Schubert sterft. ‘Where are their counterparts today?’,
vraagt Gould nogal retorisch. Het is niet goed denkbaar dat er na deze genieën geen
gelijk of groter talent heeft bestaan en nog bestaat. ‘What are they doing? Are they
writing in styles so arcane that only rarified avant-garde of professionals has any
access? Are they performing jazz, or (God help us) rock, or some other genre instead?’
(229) Geen groot liefhebber van ‘moderne’ muziek, die Gould en evenmin ziet hij
veel in jazz, laat staan in rock. Gould vermoedt dat hier het ‘wall’-principe werkt:
de huidige talenten ‘are victims of the right wall and our unforgiving ethic of
innovation’ (229).
Een ook maar enigszins bevredigende analyse kan men bovenstaande moeilijk
noemen. Daarvoor moeten allerlei al dan niet verzwegen veronderstellingen worden
geëxpliciteerd en grotendeels verworpen, om wat overblijft scherp te operationaliseren.
En vooral moet Gould zijn eigen les ter harte nemen: bekijk het ‘full house’ van
gevallen en niet alleen een geïsoleerd groepje (bepaalde klassieke muziek). Maar het
is natuurlijk niet aan hem om dit probleem te analyseren, maar aan de
cultuurwetenschapper. Ondertussen blijft Full House een mooi, leesbaar en verfrissend
boek over evolutie (en honkbal).
G.J. Dorleijn
Stephen Jay Gould: Full House. The Spread of Excellence from Plato to Darwin.
New York, Harmony Books, 1996.
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Kortaf
Jack van der Weide, Detective en antidetective: narratologie, psychoanalyse,
postmodernisme. Nijmegen: Vantilt, 1996.
Jack van der Weide's Detective en antidetective, een uitgave van het proefschrift dat
hij vorig jaar aan de Katholieke Universiteit Nijmegen heeft verdedigd, is een
ongewoon, erudiet en interessant boek. Voortbouwend op het werk van een aantal
narratologen, met name Jonathan Culler, Mieke Bal en de al sinds jaar en dag in een
aantal aspecten van de psychoanalyse geinteresseerde Peter Brooks, werkt hij allereerst
aan de hand van de Sherlock Holmes-verhalen van Arthur Conan Doyle de these uit
dat het detective-verhaal als genre ‘exemplarisch [is] voor narrativiteit als zodanig’
- dat het genre ‘narrativiteit thematiseert’. In het detective-verhaal botsen twee
‘narratieve logica's’: een ‘realistische’ en een ‘semiotische’: ‘Deze detective-activiteit
[van Holmes] kan worden beschreven als een leesactiviteit die uitgaat van een
realistische narratieve logica. Daarbij gaan gebeurtenissen vooraf aan en bestaan ze
onafhankelijk van hun representatie. Maar die vooronderstelling staat op gespannen
voet met de aard van de detective-activiteit, die semiotisch is: de detective ziet zich
geconfronteerd met een teken, met de tekst van het misdrijf, waaraan hij betekenis
moet toekennen. Daarmee wordt de confrontatie van de twee narratieve logica's [...]
in detective-verhalen gethematiseerd’.
Nadat van der Weide vervolgens de paradoxale modus operandi van de detective
in verband heeft gebracht met die van Sigmund Freud in diens behandeling van door
hem als ‘hysterisch’ gediagnosticeerde patiënten, analyseert hij de publicaties waarin
Freud verslag doet van zijn behandeling van twee van die patiënten, ‘Katharina’ en
‘Dora’, vanuit het perspectief dat zijn narratologische benadering van het
detectiveverhaal heeft opgeleverd. Wat blijkt is dat Freud, die aanvankelijk, zoals
uit zijn beschrijving van ‘Katharina’ blijkt, van ‘realistische’ vooronderstellingen
uitgaat, in het geval van ‘Dora’ wordt geconfronteerd met een aantal zaken die de
door hem gehanteerde realistische narratieve logica in ernstige mate problematiseren:
het concept van de Nachträglichkeit, de overdracht die tussen patiënte en
psychoanalyticus optreedt en de van de psychoanalyticus zelf uitgaande
tegenoverdracht. ‘Bruchstück einer Hysterie-Analyse’ (1905), waarin Freud het geval
‘Dora’ beschrijft, neemt daarmee een centrale plaats in van der Weide's betoog in:
‘De overdracht, het her/beleven van de Krankheitsgeschichte in de analytische situatie,
haalt de traditionele noties onderuit van causaliteit, chronologie, de verhouding
gebeurtenis/representatie en de verhouding feit/fictie’. Freud's beschrijving van het
geval ‘Dora’ toont volgens van der Weide ‘hoe de analyticus verstrikt raakt in zijn
analyse, hoe de detective verstrikt raakt in zijn case, hoe de lezer verstrikt raakt in
zijn tekst’.
Van Freud's behandelingsverslagen keert van der Weide dan weer terug naar de
literatuur, en wel naar Alain Robbe-Grillet's Les Gommes, dat zich nu laat

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 2

379
lezen als een tekst waarin de narratologische problemen waar Freud in verstrikt raakte
‘worden verbonden met de eveneens narratologische problematiek van de detective’.
Net zoals Freud via de processen van overdracht en tegenoverdracht ‘een deel van
de rol van de dader’ overneemt, doet de speurder dat in Les Gommes - en ‘produceert’
de detective Lönnrot in Borges' ‘La Muerte y la Brújula’ via zijn eigen onderzoek
‘uiteindelijk het misdrijf.’
In zijn laatste hoofdstukken, tenslotte, test van der Weide de
postmodernisme-modellen van Linda Hutcheon en Brian McHale aan de hand van
Peter Ackroyd's Hawksmoor en Willem Brakman's De Vadermoorders, twee romans
die aanzienlijker radicaler dan Robbe-Grillet en Borges omgaan met de generische
structuur van het detectiveverhaal.
Zoals gezegd is Detective en antidetective een erudiet en interessant boek. Maar
het is voor een lezer die, zoals de recensent, uitgaat van een genuanceerd realistische
epistemologie, ook een problematisch boek. Het voornaamste probleem is dat van
der Weide zo graag wil dat het detectie-proces, de psychoanalytische praktijk, en het
lezen in zichzelf verstrikt raken - met andere woorden, dat wat hij de realistische
narratieve logica noemt jammerlijk te kort schiet. Dat brengt hem er in de eerste
plaats toe om nogal duidelijk gestuurde lezingen te geven van de teksten die hij
behandelt. Een voorbeeld is de lezing die hij geeft van ‘La Muerte y la Brújula’.
Voor van der Weide laat het feit dat de detective Lönnrot in de complexe val loopt
die de misdadiger Scharlach voor hem opgezet heeft - een val die succes heeft omdat
Scharlach heeft voorzien welke conclusies Lönnrot uit de door hem gearrangeerde
aanwijzingen zal gaan trekken - ‘zien dat het positivistische perspectief illusoir is’.
Het positivistische perspectief van de speurder mag hier dan wel tot diens mogelijke
ondergang leiden, maar het even positivistische perspectief van de misdadiger, die
met groot vernuft Lönnrot heeft ‘gelezen’ en door middel van zijn eigen ‘tekst’ - om
van der Weide's semiotische terminologie over te nemen - Lönnrot's ‘lezen’ perfect
stuurt, is allerminst illusoir. Scharlach's controle over zowel ‘schrijf-’ als ‘leesproces’
is compleet.
In de tweede plaats legt van der Weide's autonomistische benadering, het feit dat
hij de tekst als horizon neemt, hem nogal wat beperkingen op. Omdat hij vanuit zijn
semiotische perspectief de tekst als zelfstandig ziet, vraagt hij zich bijvoorbeeld af
welke van de twee elkaar echoënde verhaallijnen in Ackroyd's Hawksmoor - de
achttiende-eeuwse of de twintigste-eeuwse - het primaat heeft en kiest tenslotte voor
de twintigste-eeuwse verhaallijn omdat die de achttiende-eeuwse kan incorporeren
en dus een grotere reikwijdte heeft (dat deze lezing veronderstelt dat een
laat-twintigste-eeuwse Londense politieinspecteur een verhaal in achttiende-eeuws
Engels vertelt blijft buiten beschouwing). Maar waarom zouden we de tekst van
Hawksmoor als zelfstandig zien? Is het niet veel voor de hand liggender de auteur,
Ackroyd, bij onze bespiegelingen te betrekken en tot de conclusie te komen dat hij
dergelijke - positivistische? - exercities juist afstraft met een tekst die wezenlijk
onbeslisbaar is? Van der Weide's weigering om teksten in hun geheel als onderdeel
van een pragmatische communicatie-situatie te zien geeft aan zijn boek iets
onwerkelijks: het is intelligent, zelfs ingenieus, maar als gevolg van die weigering,
waar een flink deel van zijn argumentatie bij staat of valt, is het niet helemaal van
deze wereld.
Hans Bertens
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Michel van Nieuwstadt, De verschrikkingen van het denken. Over Menno
ter Braak. Historische Uitgeverij, Groningen 1997. 378 pp, ISBN 90 6554
421 6. Prijs: f 65,-.
De verschrikkingen van het denken is een monografie over het werk van Menno ter
Braak die zich moeilijk systematisch laat resumeren. De klassiek sobere typografie
van dit bijzonder fraai uitgegeven boek staat in zekere zin in schril contrast met een
overladen schriftuur. Michel van Nieuwstadt distantieert zich met zijn studie, waarop
hij op 16 mei 1997 aan de Katholieke Universiteit Brabant promoveerde, nadrukkelijk
van de ‘georganiseerde wetenschap’ door zijn essayistische denkwijze te vertalen in
een essayistische schrijfwijze. Dat resulteert dikwijls in accumulatieve en divagerende
zinsconstructies van grote omvang waarin de Distanzstellung de dominante stijlfiguur
is. Met instemming citeert Van Nieuwstadt het volgende oordeel over een van zijn
voorgangers: ‘De tobberige betoogtrant en stijl van Borsboom bezorgen ook
belangstellende lezers hoofdpijn.’ Het is te betwijfelen of Van Nieuwstadts expansieve
stijl zìjn lezers vrijwaart voor soortgelijk ongerief. Wat Oversteegen opmerkt in de
zin die voorafgaat aan het citaat, lijkt mij ook op Van Nieuwstadt van toepassing:
‘Ter Braak mag de lezer die zich niet zonder meer gewonnen geeft voor grote
problemen stellen waar het zijn ideeën betreft (...).’
Behalve de stijl maakt de ‘opzettelijk sterk meanderende’ houding ten aanzien
van het onderwerp het buitengewoon lastig van het boek een helder resumé te geven.
Het ligt in het verlengde van deze essayistische aanpak dat de studie in haar geheel
en binnen de acht hoofdstukken ervan een duidelijke structurering mist. Zo ontbreekt
in de hoofdstukken een introducerende of concluderende samenvatting. De exposés
over Ter Braak geven niet zelden aanleiding tot talrijke en veelsoortige intertekstuele
verkenningen. Wanneer bijvoorbeeld in het laatste hoofdstuk een sleutelpassage van
Ter Braak wordt besproken, geeft het voorkomen daarin van de naam Prometheus
aanleiding tot een reeks korte uitweidingen die begint bij Carry van Bruggen en via
Hesiodus, Nietzsche en Aeschylus uitkomt bij Kafka. Stellig is hier noch elders
sprake van - in de formulering van Van Nieuwstadt - ‘leeg geleerdheidsvertoon’.
Maar door de frequentie waarmee gerefereerd wordt aan het gedachtengoed van een
indrukwekkend aantal auteurs uit velerlei tijdvakken en disciplines, ontstaat soms
een wel erg lange omweg om tot Ter Braak en Van Nieuwstadts intenties te komen.
In zijn voorwoord constateert Van Nieuwstadt dat de laatste vijfentwintig jaar
nauwelijks secundaire literatuur over Ter Braak met ‘opzienbarende nieuwe inzichten’
is verschenen. Ofschoon ik hier toch een uitzondering zou hebben gemaakt voor
enkele niet genoemde studies, bijvoorbeeld het boek Menno ter Braak en het
dramaturgisch perspectief van Barry Materman uit 1986 of het artikel over Politicus
zonder partij ‘Het tweesnijdende zwaard’ van Michiel Hagdorn (De revisor 1989),
lijkt mij de bewering correct dat in de Ter Braakreceptie het eerste grote essay Het
carnaval der burgers relatief weinig aandacht heeft gekregen en dat onder invloed
van Gomperts' commentaar uit 1958, opgenomen in de bundel De schok der
herkenning, de schatplichtigheid van Ter Braak aan Nietzsche onderbelicht is
gebleven.
De twee ‘hoofdlijnen’ van het betoog die Van Nieuwstadt bij wijze van handreiking
voor de lezer in het woord vooraf uiteenzet, zijn direct te relateren aan de hierboven
genoemde lacunes. De eer-

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 2

381
ste hoofdlijn concentreert zich op het veronachtzaamde Carnaval der burgers. Een
van de kerntaken die Van Nieuwstadt zich stelt is ‘Ter Braaks vergeten eigenlijke
eerste boek Het carnaval der burgers opnieuw leesbaar te maken en terug te plaatsen
binnen de spanningsverhouding van het Expressionisme enerzijds, de Nieuwe
Zakelijkheid anderzijds, waarin het expressionistische pathos ondergaat’. De tweede
hoofdlijn richt zich op de vraag ‘welke omtrekken precies de gedaante van Nietzsche
in leven en werk van Ter Braak (...) heeft aangenomen’. Het spreekt haast vanzelf
dat beide lijnen van meet af aan met elkaar verstrengeld raken. Het carnaval der
burgers is immers gebaseerd op de tegenstelling burgerdichter en in het verlengde
daarvan ligt de oppositie tussen maatschappelijk conformisme en nietzscheaanse
categorieën als geestelijke distinctie, superioriteit en dichterlijke heroïek.
Het (taal)filosofische fundament van het proefschrift is ondeend aan inzichten van
Roland Barthes, Jacques Derrida, Theodor Adorno en Walter Benjamin. Dat verklaart
onder meer de aandacht voor details en verzwegen betekenissen in Van Nieuwstadts
interpretaties. Noodzakelijkerwijs is de volgende impressie van slechts enkele
momenten daaruit een drastische simplificatie ten opzichte van de rijke en
genuanceerde verhandeling. Van Nieuwstadt schetst voor wie zich gewonnen geeft
een uiteindelijk tragisch beeld van Ter Braak dat in het teken staat van het verlies
aan dichterlijkheid, toenemende vermaatschappelijking en, zoals Van Nieuwstadt
het noemt, burgerlijkheid. De tragiek en evaluatie van dat proces krijgen reliëf door
de terminologie van ondergang, het onderspit delven, schipbreuk lijden en op de
klippen lopen.
Aanvankelijk, zo laat Van Nieuwstadt overtuigend zien, heeft de esthetiek van de
jonge Ter Braak een sterk expressionistische inslag. Daarvan getuigen onder meer
zijn reflecties in Propria Cures op Kurt Pinthus' befaamde bloemlezing
Menschheitsdämmerung, zijn voorkeur voor expressionistische films, en enkele
vroege essays in De vrije bladen en De stem. Maar het expressionistische ‘pathos’
legt het af tegen de onvermijdelijke aswoensdag in het ‘door en door burgelijk boek’
Het carnaval der burgers uit 1931. Met deze interpretatie corrigeert Van Nieuwstadt
Ter Braaks eigen visie, opgetekend in Politicus zonder partij, waarin hij stelde dat
Het carnaval nog heimelijk de apotheose van de ‘dichter’ inhoudt. Kort voor het
schrijven van Politicus zonder partij (1934) ontdekt Ter Braak zijn ‘Urbild’, de
Nietzsche van Die fröhliche Wissenschaft. In tal van opzichten is Ter Braaks tweede
essayboek, waarin met name de oude hiërarchie van de ‘geest’ boven het ‘lichaam’
wordt ondergraven, diepgaand beïnvloed door Nietzsche. Weldra echter, als de nazi's
het gedachtengoed van de filosoof voor eigen gebruik adapteren, is Ter Braak
genoodzaakt zich te distantiëren van de Nietzsche van Also sprach Zarathustra. In
zijn derde en laatste grote essay Van oude en nieuwe christenen uit 1937 diagnosticeert
Ter Braak op nietzscheaanse wijze het nationaal-socialisme als rancuneleer, maar
de Übermensch en de wil-totmacht als remedie tegen het ressentiment wees hij af.
Voor de beteugeling van de wrok kiest de democraat Ter Braak nu voor christelijke
ethiek en menselijke waardigheid, en daarmee is hij ver verwijderd van Nietzsche.
In de intellectuele ontwikkelingsgang van Ter Braak zoals Van Nieuwstadt die
presenteert, klinkt een toon van spijt, zo niet teleurstelling ten aanzien van dat proces
steeds luider mee. Niettemin weet hij tegelijkertijd volko-
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men aannemelijk te maken dat Ter Braaks ontwikkeling zo en niet anders moest
verlopen.
Hans Anten

Saskia Raue, Een nauwsluitend keurs. Aard en betekenis van Den triumphe
ende 't palleersel van den vrouwen (1514). Z.p., 1996 (dissertatie UvA).
Prijs f 80, - (Uitgave in eigen beheer, te bestellen bij S. Raue, Monitorplein
19, 3402 EK IJsselstein).
In 1514 brengt de Brusselse drukker en uitgever Thomas van der Noot Den triumphe
ende 't palleersel van den vrouwen uit, een uitgebreide deugdenleer voor vrouwen,
die hij zelf uit het Frans vertaald en bewerkt had. De schrijver presenteert zichzelf
in de ik-vorm als een minnaar die aan zijn dame vijfentwintig kledingstukken en
bijbehorende accessoires aanbiedt (zoals een beurs, een halsketting en een kam).
Alle onderdelen van de garderobe worden in allegorische zin uitgelegd en verbonden
met deugden: de vrouw krijgt aldus ‘pantoffele der ootmoedicheyt’, ‘scoenen der
sorghen ende diligencien’, ‘coussen der volstanticheyt’ en zo verder. Elk hoofdstuk
opent met een aantal strofen van acht regels, waarin de kledingstukken en deugden
centraal staan en eindigt met een exempel in proza over een vrouw die de betreffende
deugd op voorbeeldige wijze in praktijk gebracht heeft. Dit alles culmineert in het
zesentwintigste en laatste hoofdstuk waarin de vrouw een spiegel aangereikt krijgt,
waarin zij haar opsmuk kan bekijken. En natuurlijk heeft dit laatste geschenk een
diepere zin: het is de ‘spieghel des verstans doir die doot’, waardoor de vrouw kan
beseffen dat ‘des lichaems scoonheyt seer cort mach duren’ (strofe 175, vs. 8). Het
afsluitende exempel is in verzen en voert veertien beroemde en machtige vrouwen
op, die ondanks haar rijkdom, schoonheid en deugden niet aan de dood ontkomen
zijn. Met dit ubi-sunt- thema wordt de lezeres opgeroepen zich aan haar te spiegelen
en zich bewust te worden van de eigen vergankelijkheid en het belang van de
deugdzaamheid.
Het werk heeft Van der Noot geen succes gebracht: het is naar alle
waarschijnlijkheid nooit herdrukt en er zijn ook geen andere aanwijzingen (zoals
bijvoorbeeld ontleningen of vermeldingen) dat het in de eigen tijd bekendheid genoot.
En ook in het huidige onderzoek was de tekst weinig bekend. Daar is met de dissertatie
van Saskia Raue verandering in gekomen: zij heeft een uitgebreide studie aan 't
Palleersel gewijd, waarin ook een editie van de tekst is opgenomen.
In de ‘Inleiding’ bespreekt Raue vooral de bronnen: Van der Noot baseerde zich
op Le parement et triumphe des dames door Pierre Desrey, dat zelf weer een
bewerking was van het gelijknamige werk van de beroemde Bourgondische hofdichter
Olivier de la Marche.
Hoofdstuk twee situeert 't Palleersel tegen de achtergrond van andere werken uit
het fonds van Van der Noot. Er is ook een mooie bespreking van de illustratie: Van
der Noot heeft een houtsnede laten maken van een man die een vrouw iets aanreikt.
Uiteraard verschilt het per kapittel wàt hij geeft en daarvoor was de volgende handige
oplossing gevonden: in het houtblok kon een kleiner blokje geplaatst worden met
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telkens een andere detail: kouseband, keurslijf of kam. Het grote houtblok vormde
op deze manier de basis voor zestien verschillende afdrukken. Hieraan koppelt Raue
een plausibele verklaring waarom niet alle kapittels van een houtsnede voorzien zijn.
Tenslotte beschouwt zij de tekst als spiegeltractaat (zonder de term
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duidelijk af te bakenen), als allegorie (een nogal rommelige paragraaf, waarin allerlei
zaken aan de orde komen, maar waarin de allegorische vorm van 't Palleersel niet
centraal staat) en als Ars amatoria (ook hier ontbreekt een duidelijke stellingname,
hoewel tussen de regels wel blijkt dat Raue de tekst als een liefdesleer wil zien). De
conclusie luidt dat in de tekst profane en religieuze elementen vermengd zijn.
In hoofdstuk drie staat de vertaal- en bewerkingstechniek centraal en plaatst Raue
de werkwijze van Van der Noot tegen de cultuurhistorische achtergrond van Brussel
omstreeks 1500. Olivier de la Marche schreef voor het Bourgondische hof te Brussel,
Van der Noot maakt zijn tekst voor de burgerij van dezelfde stad. Desrey gaf het
geheel een extra religieuze dimensie, die Van der Noot juist weer ten dele verwijdert.
Hoofdstuk vier gaat op een heel andere vraag in, namelijk wat de oorsprong is van
de allegorisering van kleding. Dit leidt tot een bespreking van vergelijkbare
kledingallegorieën: van de tooi van Christus' bruiden, van het riddertenue en van de
uitrusting van de pelgrim. De behandelde teksten belichten de monastieke deugden
van nederigheid, soberheid en kuisheid. 't Palleersel is daarmee vergeleken meer
werelds georiënteerd.
Het vijfde hoofdstuk behandelt het deugdensysteem aan de hand van de proloog
en de exempelen. Het karakter van de exempelen wordt steeds meer geestelijk. Dat
gegeven stelt Raue voor een probleem, met name waar zij het publiek wil omschrijven:
moet dat bij vrouwen uit wereldlijke kring of in een kloostermilieu gezocht worden?
Dat is een vraag waar zij niet zo goed uitkomt, maar de oorzaak daarvan is vooral
dat zij het domein van het wereldlijke en het religieuze te sterk als gescheiden
gebieden ziet. Mogelijk heeft ze dit zelf ook wel ingezien, zoals blijkt uit haar
bespreking van Reynaerts visie op de spiritualisering van de lekenethiek (p. 240-241).
Reynaert heeft immers tijdens het Grote lijnen-symposium laten zien dat de religieuze
component in de didactische literatuur aan het einde van de Middeleeuwen zò sterk
wordt dat het zeer moeilijk wordt om op tekstinterne gronden uit te maken of het
geïntendeerd publiek wereldlijk of geestelijk is.1) Raue bespreekt het standpunt van
Reynaert in haar ‘Terugblik en besluit’, waarin zij ook de bijdragen van Mertens en
Pleij aan hetzelfde symposium behandelt (zie noot 1). Het heeft er alle schijn van
dat de bedoelde uiteenzettingen haar relatief laat onder ogen kwamen, en het is
jammer dat Raue deze visies alleen in de laatste paragraaf behandelt en niet verwerkt
heeft in de hoofdlijn van haar betoog. Raue schrijft dat Pleijs gedachte dat de teksten
van eerste drukkers op een zo breed mogelijk publiek mikten, ‘in zekere zin een
opluchting voor dit onderzoek’ betekende (p. 243). Dat is een onthullende zin. Raues
boek had veel kunnen winnen als zij vanuit deze visie van Pleij haar passages over
het geïntendeerd publiek opnieuw gewogen en wellicht herschreven had.
Het boek bevat maar liefst acht tekstedities als bijlagen, waarvan de volgende voor
de medioneerlandistiek het meest relevant zijn: 't Palleersel, Van suveren cledren te
dragen alle vrouwen (handschrift-Van Hulthem) en het Visioen van Katharina van
Naaldwijk (waarin een zeer uitgebreide kledingallegorie; handschrift DV van het
Zusterboek van Diepenveen).
Het boek munt helaas niet uit door helderheid: Raue stapelt dikwijls vele
voorbeelden op elkaar en veroorlooft zich menige uitweiding zonder duidelijk te
maken wat de relevantie ervan is voor haar betoog. De paragraaftitels dekken
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niet altijd de lading (in 2.2, getiteld ‘'t Palleersel: schoolboek of meisjesboek?’,
bijvoorbeeld passeren allerlei drukken van omstreeks 1500 de revue, maar de vraag
uit de titel wordt voor 't Palleersel in de tekst noch geopperd, noch expliciet
beantwoord). Verwarrend is ook dat de versies van De la Marche, Desrey en Van
der Noot door elkaar besproken worden. In de afwerking vertoont het boek nogal
wat slordigheden. Zo kloppen verwijzingen binnen het boek niet (noot 57 op p. 33
en noot 3 op p. 37; in noot 114 op p. 218 wordt naar paragraaf 3.4.3 verwezen
(bedoeld is: 3.5.3) en noot 97 op p. 211 verwijst naar 3.4.1, dit had 3.5.2 moeten
zijn). Ook de ‘Bibliografie’ bevat allerlei foutjes en inconsequenties: zo ontbreekt
bij bijdragen aan bundels tot negen keer toe de opgave van de eerste en laatste pagina
van het stuk. De waarde van het boek ligt vooral in het vele materiaal dat erin bijeen
gebracht is.
Dieuwke van der Poel

W. Abrahamse, Het toneel van Theodore Rodenburgh (1574-1644).
Amsterdam, 1997. Prijs: f 49,50; te bestellen bij Uitgeverij AD&L, Amstel
130c, 1017 AD Amsterdam.
Lange tijd heeft het omvangrijke toneeloeuvre van Ridder Theodore Rodenburgh,
de belezen en bereisde dichter-diplomaat, niet veel meer dan incidentele aandacht
van wetenschappelijke zijde ondervonden. Voor onze kennis van het vroege
zeventiende-eeuwse drama is dat buitengewoon nadelig, omdat Rodenburgh na het
‘canonieke’ drietal Hooft, Bredero en Coster - wier werk wél veelvuldig bestudeerd
is - als de voornaamste toneelvernieuwer binnen het Amsterdamse letterkundige
milieu gezien moet worden. Wouter Abrahamse voorziet dus in een pijnlijk gevoelde
leemte met Het toneel van Theodore Rodenburgh (1574-1644), de handelseditie van
het gelijknamige proefschrift waarop hij in mei 1997 aan de Universiteit van
Amsterdam promoveerde.
Dat het onderzoek tot dusverre voor een belangrijk deel aan Rodenburgh voorbij
is gegaan, is tot op zekere hoogte overigens verklaarbaar. Zijn spelen verdienen geen
van alle het predikaat van meesterwerk en daarbij nodigt het onverzorgde taalgebruik
van de dichter niet werkelijk uit tot nadere bestudering. De grammaticale blunders
en versificatorische missers van Rodenburgh zijn met recht berucht en maakten hem
al tijdens zijn leven het voorwerp van bespotting. De verdiensten van de productieve
auteur liggen dan ook op een ander terrein. Meer dan wie ook heeft namelijk
Rodenburgh zijn publiek vertrouwd gemaakt met literaire ontwikkelingen zoals die
zich in zijn dagen in verschillende Europese landen voordeden. Zo introduceerde hij
in Nederland de Engelse wraaktragedie (Thomas Middleton / Cyril Tourneur) en de
Spaanse comedia (Lope de Vega). Ook kwam Rodenburgh met een pastoraal drama
naar Italiaans model (Battista Guarini), vele jaren voordat iemand als Jan Harmensz
Krul van zich zou doen spreken. Bovendien vroeg hij als eerste aandacht voor de
hier te lande zo goed als onbekende ideeën van eigentijdse (literatuur-)theoretici uit
Engeland (Philip Sidney, Thomas Wilson).
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De aandacht van Abrahamse gaat in eerste instantie uit naar de toneelopvattingen
van Rodenburgh. In dat opzicht ligt zijn dissertatie in het verlengde van een aantal
recente studies, waarin het drama uit de eerste decennia van de zeventiende eeuw
eveneens bestudeerd wordt met de bedoeling de poëticale denkbeelden van de
betreffende toneeldichters te reconstrueren. In het eerste hoofdstuk behandelt
Abrahamse de expliciete poëtica van Rodenburgh, waarbij met name de opdracht
bij Melibea (1618) en - uiteraard - Eglentiers poëtens borst-weringh (1619) aan de
orde komen. Rodenburghs impliciete poëtica wordt besproken in de hoofdstukken
twee en drie, gewijd aan respectievelijk het opmerkelijke genre van het stapelspel
(een meerluik van enkele in principe zelfstandige drama's onder één titel) en
bewerkingen van eigentijdse buitenlandse toneelstukken. Door een zorgvuldige
vergelijking tussen Rodenburghs drama's en zijn bronteksten - de stapelspelen gaan
terug op de novellenverzameling van Matteo Bandello - komt Abrahamse tot
interessante observaties met betrekking tot Rodenburghs werkwijze. De neiging tot
amplificeren en een duidelijke didactische gerichtheid blijken typerend voor zijn
dichterschap. Abrahamse heeft gekozen voor een exemplarische presentatie van zijn
bevindingen. Zo beperkt hij zich in hoofdstuk twee overwegend tot het driedelige
spel Keyser Otto den derden, en Galdrada (1616-1617). Deze aanpak is alleszins
gerechtvaardigd, omdat het dramatische werk van de dichter-diplomaat een grote
interne samenhang vertoont.
In het vierde en laatste hoofdstuk staan mens- en wereldbeeld van Rodenburgh
centraal. In thematisch opgezette paragrafen worden zodoende onderwerpen als
‘deugd en eer’, ‘neiging en begeerte’ of ‘liefde en min’ ter discussie gesteld. Op het
eerste gezicht wekt dat in een studie over toneelopvattingen enige verbazing.
Abrahamse stelt zich echter op het standpunt dat door een inhoudelijke analyse van
de drama's van Rodenburgh ‘zijn poëticale uitspraken over morele instructie en kennis
uiteindelijk meer reliëf [krijgen]’. (p. 115) De resultaten zoals die in het afsluitende
hoofdstuk zijn neergelegd geven hem zonder meer gelijk. Rodenburgh blijkt niet
alleen een didacticus, maar bovenal ook een eclecticus pur sang. Wanneer de
gelegenheid zich ook maar even voordoet, voegt de dichter toelichtende of belerende
passages in. Daarbij put hij zijn kennis uit de meest uiteenlopende bronnen, maar
opvallend is de betekenis van Coornherts Zedekunst en de Hertspiegel van Spiegel.
Abrahamse is erin geslaagd een groot aantal, relatief lange fragmenten in de spelen
van Rodenburgh aan te wijzen die letterlijk op deze twee volkstalige ethica's
teruggaan.
Dergelijke citaten bevestigen enerzijds de reputatie die Coornhert en Spiegel aan
het begin van de zeventiende eeuw genoten, maar werpen anderzijds de vraag op
waar precies de grens tussen imitatio en letterdieverij getrokken moet worden. Het
is een vraag die wel vaker speelt in het oeuvre van Rodenburgh, aangezien deze
veelschrijver regelmatig erg gemakkelijk omgaat met het literaire mijn en dijn.
Abrahamse wijst daar enkele keren zijdelings op, maar gaat het principiële debat
verder uit de weg. De vraagtekens die men bij Rodenburghs vrijzinnige omgang met
zijn bronnen kan stellen, maken echter duidelijk dat de tijd onderhand rijp is voor
een genuanceerde studie over literaire navolging in de zeventiende eeuw. De inmiddels
wat achterhaalde reeks artikelen van J.D.P. Warners in De nieuwe taalgids
(1956-1957: ‘Translatio-imitatio-aemulatio.’) volstaat in ieder geval niet meer.
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Een samenvattende epiloog en een vijftal bijlagen completeren de monografie van
Abrahamse. Zinvol zijn in het bijzonder de aanvullingen op de bibliografie van Alblas
(1894) in Bijlage II, en de levensbeschrijving van Rodenburgh in Bijlage I, die een
welkom alternatief biedt voor de verouderde biografie van Zuidema in het Tijdschrift
voor Nederlandse taal- en letterkunde (1902-1903). Een betrouwbaar namen- en
zakenregister maakt tenslotte dat Het toneel van Theodore Rodenburgh ook goed
geraadpleegd kan worden door mensen die alleen in bepaalde deelaspecten
geïnteresseerd zijn. Het promotieonderzoek van Abrahamse heeft kortom geresulteerd
in een even nuttige als gedegen studie.
Belangrijk is vooral dat we ons nu dankzij zijn inspanningen eindelijk een
voorstelling kunnen maken van de denkbeelden van ‘de eerste vertegenwoordiger
van het renaissancistische, vrije, niet-klassieke toneel’, (p. 1) Abrahamse volgt met
deze typering het traditionele beeld van Rodenburgh, die in de meeste
literatuurgeschiedenissen op vergelijkbare wijze gekarakteriseerd wordt. Daarbij is
de achterliggende gedachte dat de dichter zich heel nadrukkelijk onderscheidt van
zijn directe voorgangers (Hooft, Bredero en Coster) en van veel van zijn tijdgenoten,
bijvoorbeeld omdat dezen zich op met name Seneca en Scaliger heten te oriënteren.
Bijgevolg benadrukt Abrahamse de eigenheid van Rodenburgh: de auteur baseert
zich op de praktijkvoorbeelden van contemporaine, niet-Nederlandse toneeldichters,
hij hecht nauwelijks belang aan de eenheid van plaats en tijd, en als geen ander toont
hij zich een eclecticus die zijn spelen voortdurend probeert te amplificeren.
Toch moet men stellen dat deze voorstelling tot op zekere hoogte eenzijdig is.
Want steeds weer blijken er grote overeenkomsten te bestaan met het werk van Hooft,
Bredero en Coster. Abrahamse maakt bij de interpretatie van Rodenburghs drama's
dan ook dankbaar gebruik van het analytische apparaat dat in de afgelopen jaren
ontwikkeld is voor het werk van uitgerekend deze drie auteurs. Zo bedient hij zich
van de begrippen copia en varietas om de handelingsstructuur van de drama's van
Rodenburgh te beschrijven. Goede diensten lijkt ook de theorie over de set pieces te
bieden, want men mag aannemen dat die ten grondslag ligt aan de gerichte
belangstelling voor afzonderlijke dramatische bouwstenen, zoals monoloog, tirade
en stichomythie. Een derde voorbeeld heeft betrekking op de moreel-didactische
intenties van Rodenburgh. Abrahamse gaat steeds weer in op de exemplarische opzet
van het drama, de functie van sententies en de werking van ethische contraststelling
- stuk voor stuk invalshoeken die men vooral ook aantreft in studies over het
senecaans-scaligeriaanse drama.
Tegen deze achtergrond had het dan ook - om met een kleine kanttekening te
eindigen - aanbeveling verdiend, wanneer Abrahamse zorgvuldiger geexpliciteerd
had, wat hij precies onder ‘het renaissancistische, vrije, niet-klassieke toneel’ verstaat.
Nu krijgt men namelijk soms de indruk dat Rodenburgh er in vergelijking tot Hooft,
Bredero en Coster gewoon een schepje op doet: een veelzijdige en gevarieerde plot
wordt bij hem al snel een bijna niet te ontwarren kluwen van gelijktijdige intriges
(Abrahamse over Keyser Otto op p. 73: ‘een monstrueus drama’), monologen, tirades
en stichomythieën moeten in alle soorten en maten, maar vooral frequent voorkomen,
terwijl morele instructie voor Rodenburgh bijvoorbeeld impliceert dat de toeschouwer
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werkelijk te pas en te onpas op geleerde uitweidingen onthaald wordt.
Jan Konst

A. Agnes Sneller, Met man en macht. Analyse en interpretatie van teksten
van en over vrouwen in de vroegmoderne tijd. Kampen, Uitgeverij Kok
Agora, 1996. ISBN 90-391-0725-4.
Op 6 december 1996 promoveerde Agnes Sneller op bovengenoemde studie, waarin
zij verschillende historische teksten vanuit een genderperspectief analyseert. Onder
literatuurhistorici is de belangstelling voor genderonderzoek de laatste jaren sterk
toegenomen. Enerzijds stellen zij zich de vraag in hoeverre uit het werk van (veelal
in de vergetelheid geraakte) schrijfsters een ‘vrouwelijk blik’ spreekt, anderzijds
onderwerpen ze teksten van mannelijke schrijvers aan analyses vanuit een
genderperspectief om zo meer zicht te krijgen op de invullingen van de concepten
van mannelijkheid en vrouwelijkheid in vroeger tijden. Sneller hanteert beide
benaderingswijzen. Ze stelt teksten van zowel vrouwelijke als mannelijke schrijvers
uit de zeventiende eeuw aan de orde, waarbij gender steeds als analysecategorie
wordt ingezet.
Het boek telt vier hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk worden drie manieristische
sonnetten van Tesselschade Roemers (1594-1649) besproken. De gekunstelde
woordenschat en de vele stijlfiguren maken deze gedichten tot lastige lectuur, maar
de annotaties en toelichtingen van Sneller verhogen het begrip aanzienlijk. Haar doel
is om aan te tonen dat Tesselschade een volgens renaissancistische begrippen
vakbekwaam dichter was, uit wier poëzie naar Snellers overtuiging een gelijkheid
tussen mannen en vrouwen spreekt.
Het tweede en derde hoofdstuk gaan over Anna Maria van Schurman (1607-1678),
een voor haar tijd uitzonderlijk geleerde en breed ontwikkelde vrouw. Ze schreef
behalve Latijnse en Nederlandse gedichten ook een Dissertatio (1641), waarin ze
het recht van vrouwen op onderwijs verdedigde. Aan het eind van haar leven sloot
ze zich aan bij de geloofsgemeenschap van De Labadie, een keuze waarvoor zij
verantwoording aflegde in haar Eucleria (1673). Eerst komen de reacties van vier
mannelijke en één vrouwelijke tijdgenoot op haar persoon aan bod, namelijk die van
Constantijn Huygens, Johan Van Beverwijck, Jan De Brune de Jonge, Jacob Cats en
Johanna Hoobius. Steeds blijkt dat Van Schurmans geleerdheid weliswaar hun
bewondering oproept, maar dat zij door hen uiteindelijk toch niet als een
navolgenswaardig voorbeeld wordt gepresenteerd. Daarna volgt een bespreking van
het oeuvre van Van Schurman, waarbij vooral gelet is op de manier waarop zij zich
als vrouw in een mannenwereld presenteerde.
In het laatste hoofdstuk tenslotte worden enkele gedeelten uit de Trouringh
(1636-37) van Jacob Cats besproken. De Trou-ringh, één van de werken waarin Cats
zijn visie op het huwelijk geeft, bestaat uit een reeks vertellingen die door twee
mannen van commentaar in dialoogvorm worden voorzien. Het grootste gedeelte
van dit hoofdstuk wordt gevormd door analyses van drie van die vertellingen, namelijk
het verhaal van ‘Tryphose en Jocaste’, het verhaal van ‘Rhodope’ en ‘Spoock-liefde’.
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De analyses van de eerste twee verhalen bouwen voort op retorische analyses van
Witstein uit 1980, waarbij Sneller vanuit genderperspectief enige kanttekeningen
plaatst. ‘Spoock-liefde’, een pastorale liefdesgeschiedenis, wordt narratologisch, dus
vanuit vertel- en verhaalstructuren, ontleed en vervolgens
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vergeleken met een toneeltekst waarin Cats dezelfde stof bewerkte, namelijk
Koninglyke harderin Aspasia. Sneller laat zien dat in beide teksten over de hoofden
van de vrouwelijke personages heen vanzelfsprekendheden geformuleerd worden,
die doorgaans zeer ongunstig voor hen zijn. Haar conclusie luidt dat ‘Cats met een
groot technisch vermogen zijn patriarchale droom met kracht van taal weet over te
brengen op zijn lezers’ (p. 222).
De veelheid aan gedemonstreerde methodes vormt een pluspunt van deze studie.
Het laat zien dat een historisch-letterkundige een groot aantal instrumenten tot zijn
beschikking heeft waar het de analyse en interpretatie van teksten betreft (al dan niet
vanuit een genderperspectief). Zo kan de verteltheorie van Mieke Bal behulpzaam
zijn bij het blootleggen van verhaalstructuren, blijkens Snellers bespreking van Cats'
Spoock-liefde. Ook de filologische methode à la Veenstra kan van nut zijn bij het
duiden van concepten als mannelijkheid en vrouwelijkheid in zeventiende-eeuwse
poëzie, hetgeen Snellers analyse van één van de sonnetten van Tesselschade laat zien
(‘Wat in de lotery Des luckx zyn oorspronck nam’). Bij deze methode wordt, zoals
bekend, getracht een literaire tekst te begrijpen vanuit het gemeenschappelijke
gedachtengoed in een bepaalde periode; de tekst wordt gelezen en geïnterpreteerd
vanuit een samenstel van gemeenplaatsen, die via andere teksten uit diezelfde periode
te achterhalen zijn. Wat betreft het gevarieerde methode-aanbod, kan vanuit dit boek
beslist een stimulerende werking uitgaan. Tegelijkertijd kan die hoeveelheid methodes
ook voor verwarring bij de lezer zorgen; verantwoordingen voor de gekozen
benaderingen ontbreken namelijk vaak, waardoor onduidelijk blijft waarom dan weer
de ene, dan weer de andere methode geschikter is voor de interpretatie van een tekst.
Het is jammer dat er geen algemene beschouwing over de gebruikte methodiek is
opgenomen, waarin de verschillende benaderingswijzen ten opzichte van elkaar
worden afgewogen.
Het is duidelijk dat in deze dissertatie een overtuigd feministe de pen voert. Soms
laat Sneller zich echter te veel meeslepen in haar gedrevenheid, bijvoorbeeld in de
passage over Jan de Brune de Jonge. In diens Wetsteen der vernuften (1644) zijn
nogal wat misogyne tekstpassages te vinden. Sneller concludeert dat er geen gronden
zijn om aan te nemen dat De Brune de Jonge ooit Tesselschade Roemers in levende
lijve ontmoette. ‘Roemers zal er ook niet op hebben zitten wachten’ (p. 93), merkt
ze dan op, alsof ze rechtstreeks toegang heeft tot de gedachtenwereld van deze
zeventiende-eeuwse vrouw. Ook bij haar bespreking van twee ‘quinkslagen’ of
raadseltjes van De Brune de Jonge slaat de fantasie misschien iets te ver op hol. Ik
noem er één ter illustratie. Eén man en twee vrouwen zitten op een zinkend schip,
maar de reddingssloep kan slechts twee personen dragen. Wie zou u, mannelijke
lezers, dan overboord werpen? De vrouw van wie u zielsveel houdt, maar die u niet
kan luchten of zien? Of de vrouw die haar hart en ziel aan u verpand heeft? Sneller
schrijft: ‘Dat de man de plek die hij veroverd had, zou kunnen afstaan, is geen item;
dat de twee vrouwen gemakkelijk die ene man overboord kunnen kieperen, ook niet.’
(p. 91) Op zichzelf genomen is de constatering dat blijkbaar alleen de man voor een
keuze gesteld wordt juist, maar hoe zinvol is het om zelf het gewenste einde te
bedenken?
Het lijkt wat flauw om een auteur van ‘over’ enthousiasme te beschuldigen, maar
de genoemde bezwaren zijn terug te voeren op vragen over de uitgangspunten van
deze studie. Zo motiveert
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Sneller niet waarom ze juist Tesselschade, Van Schurman en Cats in haar studie
centraal gesteld heeft. De vraag rijst dan ook hoe deze auteurs zich verhouden tot
andere zeventiende-eeuwse schrijvers. Ook vraag ik me af hoe zinvol het is om steeds
weer opnieuw vrouwonvriendelijke tekstpassages aan te wijzen, zoals Sneller dat
vanuit een twintigste-eeuwse optiek doet, met name in het tweede hoofdstuk over
de reacties van tijdgenoten op Van Schurman en het laatste hoofdstuk over Cats. Het
wordt toch enigszins voorspelbaar op den duur, hoe verfrissend de gender-methodiek
ook kan zijn. Verrassender lijkt het om juist fragmenten te bespreken waarin minder
duidelijk het algemeen gangbare discours (dat meestal negatief voor vrouwen uitpakte)
wordt bevestigd, zodat er meer ruimte onstaat voor discussie. Snellers analyses van
enkele sonnetten van Tesselschade steken er in dit verband positief bovenuit, juist
omdat deze gedichten in dit opzicht meer vragen dan duidelijkheden bij de lezer
oproepen.
Lotte Jensen

Jacobus Reinier de Vroomen, Toneel op school. Een historisch en
theoretisch onderzoek naar opvattingen over en gebruik van drama in
educatie. Een wetenschappelijke proeve op het gebied van de Letteren.
Nijmegen: Universitair publikatiebureau KUN, 1994. 486 p. ISBN
90-373-0237-8. Diss. KUN. Te bestellen bij: Pers en Voorlichting KUN,
Postbus 9102, 6500 HC Nijmegen. Prijs: f 42,50.
Wie op grond van deze titel een omvattende studie over schooltoneel verwacht, zal
na lezing concluderen dat zijn verwachtingen niet helemaal terecht waren. Het boek
biedt namelijk meer èn minder: naast schooltoneel ook educatief toneel in meer ruime
zin, maar dit alles niet in een doorlopende chronologie.
De inleiding geeft aan waarom en in welke zin er keuzes gemaakt zijn.
Geschiedschrijving als zodanig is namelijk niet het hoofddoel maar een historische
en theoretische doorlichting van het ‘“fenomeen” educatief toneel’ op basis van
‘historische bouwstenen’, en dit om zicht te krijgen op ‘het karakter van
drama-educatie’ (p. 20). Voor die karakterisering, het theoretisch gedeelte, wordt de
rationaliteitentheorie van Matthijssen gehanteerd, maar nadere toelichting daarover
volgt pas in hoofdstuk 7. Geografisch gezien ligt het accent op Nederland. Dat De
Vroomen daarin naar eigen zeggen niet consequent geweest is, moet beaamd worden.
Het is de coherentie echter niet steeds ten goede gekomen.
De beschrijvingen van de gekozen educatief-dramatische fenomenen (hst. 1-6)
zijn voornamelijk gebaseerd op wat De Vroomen de ‘retoriek’ noemt (p. 22-23).
Daarmee doelt hij op de contemporaine theorievorming. Deze toevoeging van een
nieuwe betekenis aan het toch al zo gecompliceerde begrippencomplex rond ‘retorica’
is weinig gelukkig. Waarom niet gewoon ‘theorie’? Daarmee vermijdt men tevens
de negatieve connotaties van de term ‘retoriek’.
Het beschrijvend gedeelte omvat twee perioden: die van de zestiende en zeventiende
eeuw, en de tijd na circa 1890. Voor de eerste periode komt zowel het humanistische
schooltoneel als dat van de jezuïeten aan bod, voornamelijk aan de hand van
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secundaire en niet altijd even relevante of recente literatuur. Van een autoriteit als
IJsewijn op het terrein van het Neolatijn en het humanisme in de Nederlanden wordt
bijvoorbeeld geen gebruik gemaakt. Echt vertrouwd met deze periode blijkt
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de auteur niet te zijn. Zo stuit de lezer op uitspraken die te stellig zijn of elkaar
tegenspreken. Een voorbeeld: enerzijds de opmerking dat de humanisten een
exclusieve aandacht hadden voor taalvormen met voorbijgaan aan de inhoud (p.
46-47), anderzijds dat ze eloquentia ook verbonden met inzicht (p. 49-50).
Het schooltoneel van de jezuïeten uit de Spaanse Nederlanden krijgt naast dat van
de humanisten een zeer uitgebreide beschrijving. In hoeverre is dat echter relevant
voor een studie die inzicht wil in het karakter van deze vorm van toneel in deze
periode? Men streefde immers zeker over de grote lijn dezelfde doelen na; alleen
lagen de accenten soms anders, zoals bij de geloofspropaganda. In dit opzicht doet
De Vroomen mijns inziens trouwens de humanisten ten opzichte van de jezuïeten
tekort. Vooral de reformatorisch gezinde humanisten hanteerden al vroeg het toneel
als religieus propagandamiddel.
Met de ontwikkelingen in de huidige eeuw is De Vroomen duidelijk meer
vertrouwd, professioneel betrokken als hij is, praktisch èn theoretisch, bij dramatische
werkvormen. Dit leidt er zelfs toe dat hij in zijn eigen studie als voorwerp van
onderzoek fungeert (p. 334-335). De diverse behandelde onderwerpen: de
reformpedagogiek (1890-1920), het lekespel (1920-1950), de vrije expressie
(1950-1970), en de periode na 1970 met als exponent het politieke vormingstoneel,
zijn niet meer beperkt tot het schooltoneel. Zelfs een vorm van educatief toneel als
het lekespel komt in al zijn verzuiling aan bod. Helaas biedt De Vroomen geen
duidelijkheid over de representativiteit van de beschreven fenomenen. Men krijgt de
indruk dat zijn aandacht zich met name richt op veranderingen in het denken over
school- en vormingstoneel, waarbij wel eens ongewis blijft in hoeverre die in de
praktijk doorwerkten. Werd zo'n tendens bepalend of diende ze zich aan naast het
mogelijk ook nog bestaande ‘traditionele’ schooltoneel? Dat nu komt slechts
incidenteel ter sprake, maar blijkt dan wel degelijk ook te functioneren (bijv. p.
291-292, 341).
De Vroomens historische schets had aan kracht gewonnen met meer structurele
aandacht voor de doorwerking van de theorie in de praktijk en voor de verhouding
tussen vernieuwing en traditie. Ook de interpretatie van de beschreven fenomenen
waarmee deze studie besluit, zou daar baat bij gevonden hebben. Het gehanteerde
model gaat immers uit van dominante tendensen.
Om het fenomeen ‘educatief toneel’ op theoretisch niveau nader inzichtelijk te
maken onderzoekt De Vroomen de bruikbaarheid van de ‘rationaliteitentheorie’,
door M.A.J.M. Matthjssen ontwikkeld ter duiding van feiten binnen de geschiedenis
van het moedertaalonderwijs (De elite en de mythe. Een sociologische analyse van
de strijd om onderwijsverandering, 1982). Vooropgesteld zij dat het in wezen om
een sociologisch interpretatiekader gaat. Daarin staat ‘rationaliteit’ voor ‘een
regelsysteem voor de organisatie van gedrag, de interpretatie daarvan in termen van
waar-onwaar, en de evaluatie daarvan in termen van juist-onjuist’ (p. 346). Kortom,
een rationaliteit is een regelsysteem van een samenleving, dat religieus, literair,
technisch of sociaal van aard kan zijn. De vraag is vervolgens welke rationaliteit in
een bepaalde periode dominant is.
Bij een dergelijke, globaal-etiketterende, benadering van fenomenen in een
historische periode zijn vraagtekens te zetten. In hoeverre vertonen historische
fenomenen, ook binnen één bepaald terrein, een mate van uniformiteit die
overkoepelende kwalificatie mogelijk maakt? Zijn er geen andere
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noemers mogelijk dan de vier gehanteerde? Tijdens een studiedag over de
rationaliteitentheorie (p. 358-365) blijken dergelijke vragen enigszins een rol gespeeld
te hebben, maar niet in die mate dat men deze theorie als onbruikbaar voor de
historische sociologie wilde bestempelen. De Vroomen beperkt zich bij zijn weergave
van de kritiek op Matthijssen trouwens tot die studiedag. Verschenen er geen
recensies?
De toepassing van het rationaliteitenmodel tot slot maakt de problematiek van
deze methodologie duidelijk. Ze noodzaakt De Vroomen bijvoorbeeld om voor de
moderne periode de rationaliteit voor afzonderlijke auteurs te bepalen. Bij één auteur
kunnen zelfs twee rationaliteiten naast elkaar voorkomen. Een overkoepelende,
dominante rationaliteit voor één periode is hier ver te zoeken. De Vroomen realiseert
zich deze beperkingen, maar desondanks blijft hij de rationaliteitentheorie - mits
verfijnd en genuanceerd - als bruikbaar beschouwen. Als literatuur-historicus valt
het me moeilijk om deze conclusie te delen.
Het educatief drama in de geschiedenis doet De Vroomen denken aan een kruiend
ijsveld (p. 461). Zijn lezer kan daarin meegaan, maar denkt tegelijkertijd dat het
aantal schotsen wellicht wat minder was geweest bij een meer consequente benadering
van het onderwerp vanuit één invalshoek, bijvoorbeeld de schoolsituatie. Bovendien
mankeert het de lezer aan wegwijzers om in die schots en scheve massa zijn weg te
vinden, want een register ontbreekt.
Anneke C.G. Fleurkens

P.J. Buijnsters en L. Buijnsters-Smets, Bibliografie van Nederlandse schoolen kinderboeken 1700-1800. Zwolle 1997; 316 blz.; f 125,-. ISBN 90 400
9865 4.
Toen ik begin jaren tachtig Nederlands doceerde aan een Pedagogische Academie
(tegenwoordig de PABO) stonden er voor het onderdeel jeugdliteratuur twee boeken
op het programma. Dat waren de ongewijzigde heruitgave van Het jeugdboek in de
loop der eeuwen door J. Riemens-Reurslag uit 1949 (Schiedam 1977) en Van
wormcruyt met suycker tot jeugdliteratuur, samengesteld door F. Daalder en I.
Daalder-Schripsema (Blaricum 1973; eerste druk 1971). In beide werken kwamen
historische aspecten van de jeugdliteratuur er bekaaid af: uiterst beknopt (Daalder
en Daalder) of verpakt in lastig te doorgronden taxonomieën als het natuurlijke
jeugdboek, het klassieke jeugdboek, het tegenwoordige jeugdboek, het opzettelijk
voor kinderen geschreven boek en het jeugdboek na 1945 (Riemens-Reurslag). Wel
was uit beide boeken één glashelder feit te destilleren: de Nederlandse jeugdliteratuur
begon met Van Alphens Proeve van kleine gedigten voor kinderen (1778). Daarvóór
had men het kind nog niet ‘ontdekt’ en nadien werden Van Alphens
‘ouwemannetjes-gedichten’ langzaam maar zeker vervangen door kinderliteratuur
waaruit ‘een dieper begrip van kinderen’ sprak (Daalder en Daalder). Met dit soort
oppervlakkige globaliseringen en niet ter zake doende waarde-oordelen schoten de
onderwijsgevenden in spe en hun docent maar weinig op.
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De eerste zin van het echtpaar Daalder sprak eigenlijk al boekdelen: ‘Van
Nederlandse zijde is weinig over het schrijven van boeken voor kinderen (jongeren)
in vroeger tijden bekend’. Hierbij stond in een voetnoot aangetekend dat men voor
‘M.E., 16e en 17e eeuw en voor uitvoeriger algemene gegevens’ rade kon gaan in
Wormcruyt met Suycker, historisch-critisch overzicht van de Nederlandse
kinderliteratuur (1950) door D.L. Daalder. Daar kwa-
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men we ook niet veel verder mee, want over de periode tot 1800 wist Daalder evenmin
veel zinnigs te melden. Bovendien was dit boek toen niet meer in de handel en dat
was veelzeggend. Een paar pioniers, onder wie Daalder, hadden tot 1950 aanzetten
gegeven tot het in kaart brengen van de geschiedenis van het Nederlandse kinderboek.
Maar hun ontginningswerk had niet tot navolging geïnspireerd, integendeel: de
belangstelling voor het historische kinderboek leek alweer afgenomen te zijn. De
overzichtstentoonstelling Kinderen lazen kinderen lezen in het Stedelijk Museum
Amsterdam (1958, 1959) over de ontwikkelingsgeschiedenis van het kinderboek was
voorlopig de laatste opleving. In de gelijknamige catalogus, beginnend bij ‘AB
Boeken’ en eindigend met ‘boeken van nu’, werd Van Alphens dichtbundel
voorafgegaan door vele oudere volks- en schoolboeken en gevolgd door nog meer
achttiende-eeuwse kinderboeken. Maar naar aanspraak op volledigheid kon niet
gestreefd worden, de indeling van het materiaal was problematisch gebleken en wat
precies de criteria voor opname moesten zijn, bleef eveneens een onoplosbaar
vraagstuk. Het tekort aan gedegen voorkennis moest zich wel doen gelden. In het
voorwoord liet Mr. C.F. van Veen, liefhebber en verzamelaar van het oude kinderboek,
dan ook doorklinken dat de publieke belangstelling voor de historische aspecten van
kinderboeken een vervolg zou moeten krijgen in wetenschappelijk onderzoek van
deskundigen.
Dat onderzoek liet nog een hele tijd op zich wachten. Maar dertig jaar na de
tentoonstelling verscheen dan toch De hele Bibelebontse berg. De geschiedenis van
het kinderboek in Nederland & Vlaanderen van de middeleeuwen tot heden
(Amsterdam 1989). ‘De’ geschiedenis van het kinderboek in ruim zevenhonderd
pagina's, beschreven door negentien professionele literatuurkenners - dat was een
tot dan toe ongekend hoogtepunt. Maar was in dit boek ook meteen alles gezegd?
Uit de inleiding sprak terecht voorzichtigheid. Literairhistorisch onderzoek naar
kinderboeken was immers nog jong en het in het boek opgeroepen beeld van ‘de’
geschiedenis noodgedwongen schetsmatig. In de hoofdstukken die volgden kreeg
de zo vanzelfsprekend lijkende aanduiding kinderboek de nodige kanttekeningen en
verder bleek herhaaldelijk dat die geschiedenis nog niet (en misschien wel nooit)
geschreven kon worden. Met dergelijke problematiseringen opende bijvoorbeeld het
hoofdstuk ‘Nederlandse kinderboeken uit de achttiende eeuw’ door P.J. Buijnsters.
Ook ging hij in op het heersende clichébeeld van de achttiende eeuw: specifieke
kinderliteratuur zou er hier te lande vóór Van Alphen niet geweest zijn. Deze
voorstelling, ingegeven en herhaald door literatuurhistorici en bevestigd door
historisch-pedagogen, is niet gemakkelijk te corrigeren, betoogde Buijnsters. Inzicht
in de produktie, distributie en zo mogelijk ook receptie van achttiende-eeuwse
jeugdlectuur was hiertoe noodzakelijk, maar daar moest dan eerst wel het nodige
veldwerk voor verricht worden in de vorm van een grondige bibliografische
verkenning.
Toen Buijnsters dit schreef, moet die verkenning al in een vergevorderd stadium
geweest zijn. Het vervolg van zijn hoofdstuk berustte immers onmiskenbaar op het
nodige bronnenonderzoek en er werd in verwezen naar een bibliografie van
achttiende-eeuwse Nederlandse school- en kinderboeken die was samengesteld door
P.J. Buijnsters en L. Buijnsters-Smets. ‘Nog niet in druk’ stond erbij.
Die toevoeging is nu achterhaald: de Bibliografie van Nederlandse school- en
kinderboeken 1700-1800 werd op 20
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augustus 1996 afgesloten en is dit jaar gepubliceerd. De auteurs veronderstellen dat
de 1721 beschreven boeken en boekjes maar een klein deel vertegenwoordigen van
wat er destijds echt beschikbaar was. Toch is het de niet geringe opbrengst van
intensief speurwerk in wetenschappelijke bibliotheken, particuliere collecties en
contemporaine besprekingsbronnen, een jarenlange zoekactie die Buijnsters zelf
eerder in dit tijdschrift ‘schatgraven in niemandsland’ heeft genoemd (aflevering 4,
november 1996). De opgedolven schatten zijn onderverdeeld in vierentwintig
genre-rubrieken en per rubriek alfabetisch geordend op auteur of, waar het anonieme
publicaties betrof, op titel. Iedere rubriek is van een literairhistorische introductie
voorzien en elk boek krijgt een volledige bibliografische beschrijving, die veelal
gevolgd wordt door ‘bijzonderheden’ over de inhoud en de auteur, inclusief
verwijzingen naar secundaire literatuur. Zo lezen we bij Petronella Moens' Ondertwys
in den Godsdienst voor de Jeugd (Amsterdam 1795) dat dit werkje van 24 blz. volgens
de Vaderlandsche Letter-Oeffeningen uit hetzelfde jaar ‘veel te hoogdravend voor
kinderen’ was. Overigens, vrouwen vormen in deze bibliografie maar een zeer kleine
minderheid onder de auteurs, vertalers en bewerkers, al was hun produktiviteit niet
gering. Als toegevoegde service aan de gebruiker van deze bibliografie zijn meermalen
signaturen van bibliotheekexemplaren vermeld. Per rubriek maken tal van illustraties,
met als hoogtepunt de zestien kleurenpagina's in het midden van het boek, de schatten
aanschouwelijk. Het boek besluit met onder meer een lijst van gebruikte afkortingen
en maar liefst vier registers - over service aan de gebruiker gesproken!
Tot aan de afdeling ‘Zedenkunde’, de twaalfde in de bibliografie, zijn schoolen
leerboeken beschreven. Iets meer dan de helft van het boek is hiermee gevuld. Het
is een gedeelte dat bij uitstek laat zien hoe in met name het achttiende-eeuwse lees-,
moedertaal- en godsdienstonderwijs traditioneel lesmateriaal uit de Reformatietijd
(of eerder) langdurig in gebruik bleef. Wel wordt tegelijkertijd duidelijk dat ook
andere confessies dan de gereformeerde tot deze sectoren konden doordringen en
dat er werd geëxperimenteerd met bijvoorbeeld een meer op visuele aantrekkelijkheid
afgestemde leesdidactiek. De afdeling ‘Zedenkunde’ vormt de overgang naar de
kinderboeken die niet expliciet voor onderricht op school of aan huis bestemd waren.
We vinden er naast twee oorspronkelijk nog Renaissancistische etiquetteboekjes tal
van opvoedkundige boeken die uit het Duits vertaald werden. Voorts een titel als De
Kleine La Bruyere, Of Karakters en Zeden der Kinderen Onzes Tijds van Madame
de Genlis, uit het Frans vertaald door Betje Wolff (Den Haag 1800). Het lezen van
zulke boekbeschrijvingen - daarvoor leent deze bibliografie zich uitstekend - roept
vragen op met betrekking tot het Europese karakter van de Nederlandse Verlichting.
In hoeverre werd bij het vertalen van bijvoorbeeld zedenkundige boekjes rekening
gehouden met de eigen nationaliteit van de beoogde lezertjes? Op bladzijde 219, in
de achttiende rubriek, wordt dan eindelijk de succesrijke bundel kindergedichten van
Van Alphen uit 1778 beschreven, inclusief de vele herdrukken, de vervolgen,
nadrukken en imitaties. Die eerste Proeve mag dan nog steeds een absolute noviteit
in de Nederlandse literatuur heten, deze bibliografie rekent definitief af met het
clichébeeld van een woest en ledig jeugdboekenland vóór de verschijning van Van
Alphens kindergedichten. En dat er ook nadien nog van alles te beleven en te
onderzoeken valt, blijkt
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bijvoorbeeld uit een ‘bijzonderheid’ meegedeeld bij Koenraad Kiefer, Of Aanleiding
tot een Verstandige Opvoeding van Kinderen. Een Boek Voor het Volk door C.G.
Saltzman (Amsterdam 1797). Hoofdstuk 2 van dit wederom vertaalde boek,
opgenomen in de rubriek ‘verhalen voor kinderen’, begint zo: ‘Een kind is geen
koolplant; Het heeft echter in veele opzichten met dezelve eenige gelijkvormigheid.’
(p. 254, nr. 1592). Minstens zo nieuwsgierig maakt ook de afdeling almanakken en
kindertijdschriften met daarin onder meer de beschrijving van de Almanach voor
Meisjens door Meisjens (Amsterdam 1795). ‘Uitgesproken feministisch en
Patriotsgezind’, tekenen de bibliografen erbij aan en daarom werd de eerste jaargang
door de rechter verboden, maar nadien verschenen er nog tot 1806 afleveringen bij
dezelfde uitgever (p. 271, nr. 1645 e.v.). Tot welke grenzen mocht zo'n almanak
dergelijke ideologieën verkondigen? Dankzij deze eerste, prachtig uitgegeven
bibliografie van Nederlandse kinderboeken kan men zich vragen als deze stellen en
met de beantwoording beginnen. En: een PABO-docent kan nu een veel beter verhaal
houden dan ik destijds.
Marijke Meijer Drees

Karel Porteman, Werner Verbeke, Frank Willaert (red.), Tegendraads
genot. Opstellen over de kwaliteit van middeleeuwse teksten. Leuven
(Peeters), 1996. (ISBN 90-6831-781-4; BF 1200).
‘Leider ist die Austreibung des Vergnügens aus der Literaturwissenschaft schon so
weit gediehen, daß dieses Grundanliegen in Vergessenheit zu geraten droht. Es gibt
heute Literaturgeschichten, in denen nicht ein einziges Mal die Frage gestellt wird,
wie gut irgentwas erzählt wird.’ Deze verzuchting van de Duitse mediëvist Walter
Haug, door W.P. Gerritsen gekozen als motto voor zijn bijdrage aan Tegendraads
genot, zou niet hebben misstaan als motto voor het hele boek, dat welbewust een
tegenstem wil laten horen.
Kies een Middelnederlandse tekst uit die u hoog, of beter nog schoon, acht en leg
uit waarom. Zo luidde namelijk ongeveer de prikkelende opdracht aan negentien
literatuur-historici die een bijdrage hebben geleverd aan de bundel Tegendraads
genot. In de inleiding zet de redactie bij monde van Frank Willaert uiteen dat het
inmiddels ingeburgerde historiserende paradigma doelbewust voor de duur van deze
bundel ter zijde is geschoven en dat nu weer eens het esthetische genot, mits
gemotiveerd, mocht worden botgevierd. Immers: ‘Van de medioneerlandicus mag
worden verwacht (...) dat hij, op grond van zijn literair-historische competentie, zou
uitleggen waarom de Reynaert zo bijzonder is, wat Hadewijch met haar raadselachtige
visioenverhalen nu eigenlijk bedoelde, waarom de auteur van de Walewein zo'n goede
verteller is dat hij zelfs de moderne lezer nog weet te boeien, of om welke reden de
grootste rederijker een vrouw is...’. Alle bijdragen overziend, stelt de redactie terecht,
maar enigszins verbouwereerd vast dat ‘het resultaat van dit experiment (...) even
verwarrend als interessant’ is. Een deel van de auteurs blijkt namelijk zo sterk aan
het historiserende beginsel gebakken te zitten dat zij slechts schoorvoetend bereid
(of in staat?) zijn om een gefundeerd esthetisch oordeel te vellen. Tegendraads genot
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is daarom minder tegendraads dan de titel doet vermoeden en onbedoeld toont dit
‘experiment’ nog eens het gelijk van Haug aan. Dat neemt niet weg dat ik de meeste
stukken met plezier heb gelezen.
De bundel omspant het hele Middel-
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nederlandse tijdvak, van Veldeke tot Matthijs de Castelein, en werken uit
uiteenlopende genres komen in chronologische volgorde aan bod. De lyriek is goed
vertegenwoordigd met acht bijdragen waarin de volgende gedichten worden belicht:
Veldekes eerste lied, Hadewijchs 29ste strofische gedicht, Lied 95 uit de
Gruuthuse-codex, De Roovere's ‘Vander mollenfeeste’, Suster Bertkens ‘Jhesus, den
ic vercoren heb...’, lofliederen op ‘Den milden zeeman’ (van De Dene) en ‘Vanden
landtman’ (Antwerps Liedboek), het refrein ‘Wat ic huer doe kin canse niet
ghepaeyen’ en De Casteleins ‘Verblijdt u Vlaenderlant schoon blomme’. Uit de epiek
komt een vijftal klassiekers voorbij, waaruit in de meeste gevallen bepaalde episoden
zijn gelicht: de (vage)vurige rivier in de Walewein, het slot van Van den vos
Reynaerde, de Troje-bloemlezing in het handschrift-Van Hulthem en de dood van
Beyaert in de Historie van den vier Heemskinderen; de bijdrage over de Beatrijs
behandelt de rol van de minnaar. Aan geestelijk proza is eveneens een handvol
bijdragen gewijd: over de negende brief en het negende visioen van Hadewijch, over
de passage uit Een spieghel der eeuwigher salicheit waarin Ruusbroec Christus als
‘ghiereghe slockard’ (gulzigaard) voorstelt, over Die pelgrimagie der menscheliker
naturen, en over Hendrik Mandes ‘Apocalyps’. De enige bijdrage over een artes-tekst
bespreekt een ‘verborgen liefdesgeschiedenis in Der vrouwen heimelijcheit’.
Door de combinatie van tekst(fragment)en met interpretatieve artikeltjes doet
Tegendraads genot enigszins denken aan de bloemlezing Klein kapitaal uit het
handschrift-Van Hulthem (...) (Hilversum, 1992), al is iets minder streng de hand
gehouden aan een afgedrukte tekst als uitgangspunt. Dat Pleij en Van Oostrom, de
kampioenen van de historiserende literatuurbenadering in de medioneerlandistiek,
in dit gezelschap van auteurs ontbreken, lijkt een gemiste kans - valt er voor hen ook
wat te genieten in de Middelnederlandse letterkunde? Maar de keuze van de auteurs,
voor een belangrijk deel Vlamingen en leerlingen van de Leuvense hoogleraar De
Paepe, zal wel samenhangen met de aanleiding voor de samenstelling van de bundel.
Deze was opgedragen aan Norbert de Paepe ter gelegenheid van zijn emeritaat, maar
de Hadewijch- en lyriek-specialist stierf op 26 maart 1996, voor de verschijning van
dit huldebetoon.
Erwin Mantingh

Willem van den Hull, Autobiografie (1778-1854). Ed. Raymonde Patmos.
Hilversum 1996. Egodocumenten deel 10. 736 blz. Prijs: f 95,-. ISBN
90-6550-134-7.
F.A. Hartsen, Nederlandsche toestanden; uit het leven van een lijder.
Hilversum 1996. Egodocumenten deel 13.220 blz. Prijs: f 40,-. ISBN
90-6550-146-0.
De serie ‘Egodocumenten’, uitgegeven bij Verloren te Hilversum, groeit gestadig
door en bewijst zich steeds meer als een aanwinst op het gebied van de
cultuurgeschiedenis. De twee hier aan te kondigen delen bevatten weer een schat aan
materiaal.
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Het eerste deel is buitengewoon aardig. Het geeft de autobiografie van een
Haarlemse jongen uit een zeer eenvoudig milieu die zich weet op te werken tot een
zeer gezien en ook gefortuneerd kostschoolhouder in dezelfde stad. Als een echte
onderwijzer kan hij goed vertellen, met zin voor tekenende details zodat het boek
leest als een boeiende roman. De lezer krijgt een scherp beeld van het leven, binnen
en buiten, zoals zich dat in een kleine stad als Haarlem in
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de negentiende eeuw afspeelde. De sociale controle was er bijzonder groot en de
ongetwijfeld pedante Willem van den Hull, stijgend op de maatschappelijke ladder,
heeft er moeilijke perioden doorgemaakt. Hij kon zich niet op straat vertonen zonder
bijna stelselmatig uitgejouwd te worden. Voorzover het de literatuur betreft - en die
moet in dit tijdschrift uiteraard centraal staan - biedt het boek slechts kleine details,
aardig genoeg overigens, bijvoorbeeld over het gebruik om bruiloftsverzen aan de
maaltijd voor te dragen. Dichten was trouwens iets dat de geletterden, Willem incluis,
nog graag bij tal van gelegenheden deden, en in de autobiografie kan men nogal wat
staaltjes dichtkunst aantreffen. Willem schrijft vooral verzen op zijn verre geliefde
Lina, dochter van een baron, die hij eens op straat had gezien, en die zijn verbeelding,
eigenlijk tot het eind van zijn leven, gaande heeft gehouden.
Het tweede aan te kondigen boek is eveneens een autobiografische geschrift met
Frederik Anthony Hartsen (1838-1877) als centrale figuur. Anders dan het geschrift
van Van den Hull heeft het wel een uitgave gekend, in 1870, met nog een herdruk
in 1871. De editeur Nop Maas noemt Hartsen ‘publiceerziek’ en dat blijkt ook wel
uit de zeer uitgebreide bibliografie van deze ongetwijfeld begaafde maar zichzelf
zeer overschattende man. De autobiografie is als zelfrechtvaardiging bedoeld. Hartsen
is afkomstig uit een patriciersfamilie te Amsterdam, maar kende zijn gelukkigste tijd
op het buiten Woestduin bij Haarlem, waar de familie de zomers doorbracht. Daar
deed hij zijn liefde voor de natuur op. Hun naaste buur was Jacob van Lennep, ‘een
lange man met een goudschen pijp’.
Ook dit geschrift brengt de lezer dichtbij het dagelijks leven van de negentiende
eeuw. Hartsen vertelt veel over zijn school- en studententijd. Hij ging in Utrecht
medicijnen studeren. Als bijzonderheid vertelt hij dat bij het universitaire
toelatingsexamen (1855) de hoogleraar Visscher hem vooral naar de Camera obscura
vroeg, toen zeer moderne literatuur. Overigens ligt Hartsens belangstelling niet bij
de letterkunde maar bij de natuurwetenschap. Tegen het einde verliest het boek zich
in een wat paranoïde zelfverdediging, en geeft Hartsen het vertellen helaas op voor
het betogen.
M.A. Schenkeveld-van der Dussen

Een theatergeschiedenis der Nederlanden. Tien eeuwen drama en theater
in Nederland en Vlaanderen. Hoofdred. R.L. Erenstein. Amsterdam,
Amsterdam University Press, 1996. 915 p. ISBN 90 5356 112 9. Prijs: f
139,50.
Als men letterkundigen mag geloven, is het concipiëren van een literatuurgeschiedenis
het moeilijkste onderdeel van hun vak. Als men luistert naar theaterhistorici, is
geschiedschrijving zelfs onmogelijk. Toneel bestaat immers alleen tijdens de
voorstelling; bij het vallende doek treedt de dood in. Bevredigende oplossingen voor
dit probleem zijn er tot nu toe eigenlijk niet geweest. Studies over theater zoeken
veelal hun heil in de beperking: ze bespreken bijvoorbeeld drama's tegen de
achtergrond van een genre, reconstrueren opvoeringsgegevens als decors en
acteertechniek of richten zich op inhoudelijke ideologieën, eventueel verbonden met
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receptie-onderzoek. Dat er sinds de tweedelige Worp (1904, 1908) geen grondige
poging tot een totaalvisie meer ondernomen is, tekent het probleem:
geschiedschrijving gaat vandaag de dag verder dan Worps inventariserende en
categoriserende verslag, maar een betekenisgevende reconstructie van de
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theaterhistorie schrijft men niet in een avond.
Geïnspireerd door Nederlandse literatuur, een geschiedenis (hoofdred. M.A.
Schenkeveld-van der Dussen, 1993; verder NLG), heeft een groep theater- en
literatuurhistorici onder leiding van R.L. Erenstein nu geprobeerd de patstelling te
doorbreken. In Een theatergeschiedenis der Nederlanden (verder TGN) wordt de
formule van de NLG - een betekenisvolle datum is uitgangspunt voor een korte
beschouwing over het verleden - toegepast om de historiografie van het toneel nieuw
leven in te blazen. Het doek is met succes opgehaald: de TGN biedt een veelkleurige,
meestentijds boeiende, voorstelling van de Noord- en Zuid-Nederlandse theaterwereld,
vanaf het liturgische drama Ordo Stellae, in 1130 door diaken Samuel gekopieerd,
tot de uitreiking van de Prins Bernhard Fonds Theater Prijs aan Theu Boermans op
21 oktober 1993. Het boek oogt prachtig: in vergelijking met de NLG zijn veel meer
illustraties, waarvan vele in kleur, opgenomen en is de bladspiegel veel afwisselender
gecomponeerd. De custodische jaartallen onderaan de bladzijden vormen een
praktische leeshulp.
Al teveel speculatie over de moeilijke vraag naar aard en wezen van toneel is in
de TGN ontweken. Het probleem komt uiteraard een paar maal aan de orde in het
kader van het middeleeuws drama, bijvoorbeeld in Frits van Oostroms beschouwing
over in genres als de ridderepiek verscholen liggende dramatische fragmenten (p.
10-14), en in Theo Meders recapitulatie van de orale kenmerken van voordrachtskunst
(p. 16-23). Ook in de essays over de moderne tijd treft men af en toe een definiërende
bespiegeling aan. Naar aanleiding van de doorbraak van de groep Proloog in 1973
kenschetst Loek Zonneveld het West-Europese toneel als ‘belangwekkende
vertellingen die menselijk gedrag en maatschappelijke verhoudingen met
belangstelling en liefde tegen het licht houden, theatrale verhalen waarin niets
“gewoon” of “vanzelfsprekend” gevonden wordt, waarin bij het ogenschijnlijk
vanzelfsprekende wordt stilgestaan: voorstellingen waarbij je in de vestiaire niet mét
je hoed ook je hersens moest inleveren.’ (p. 783) De meeste auteurs benaderen de
hun toegedeelde datum echter direct en belichten het theater als ‘totale’ kunstvorm,
met aandacht voor de ideeën van de schrijvers en de regisseurs, de rol van acteurs
en de vormgeving van de voorstellingen. Waar mogelijk komen ook de
publieksreacties aan de orde, zeker vanaf 1762 - met het verschijnen van Schouwburg
Nieuws het officiële beginpunt van de toneelkritiek (p. 326). Gelukkig blijft slechts
een enkeling steken in samenvatting en analyse van het vertoonde of in een loutere
opsomming van relevant geachte feiten. Intussen is het wel spijtig dat een aantal
bijdragen ontsierd wordt door een belabberde stilistiek en dat syntaktische fouten
nogal eens onopgemerkt zijn gebleven. Een goudmijn voor taalbeheersingsopdrachten!
Hoewel de werkzaamheid van zoveel schrijvershanden noodzakelijkerwijs resulteert
in een gefragmenteerd beeld van de geschiedenis, is een van de aardige kanten van
de TGN dat de lezer zonder veel moeite verbindingslijnen tussen de 120 data kan
trekken. Enkele essays leveren op zichzelf al een synthese, bijvoorbeeld dat van Rob
van Gaal over de censuur na 1900 (p. 638-643) of dat van F. Decreus over mime en
bewegingstheater (p. 730-743). Maar ook gewoon diachroon lezend krijgt men oog
voor de continuïteit van het toneelbedrijf. Zo blijft de status van acteurs ondanks hun
professionalisering eeuwenlang laag: de middeleeuwse minachting voor de ‘Vlaamse
gaaien’ (p. 16) verschilt niet
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van de 20ste-eeuwse benadering van de ‘paria's’ tijdens de toneelstaking van 1920
(p. 586). Andere constanten zijn de centra van het toneelleven - in het zuiden vooral
Gent, in het noorden vooral Amsterdam -, en de experimenten met decor- en
theaterbouw. De werkelijke rode draad wordt gevormd door de kernwoorden ‘traditie
en vernieuwing’: deze verlenen het overzicht een eenheid, maar zorgen tegelijkertijd
ook voor een breuk.
Het breukvlak manifesteert zich het duidelijkst vanaf 1870. Dan wordt het
Nederlandsch Tooneelverbond opgericht en enkele jaren later, in 1874, opent in
Antwerpen de Nederlandse Schouwburg zijn deuren. In het vervolg is het vernieuwing
wat de klok slaat, aanvankelijk onder de bezielende leiding van figuren als Royaards,
Verkade, De Gruyter en Teirlinck. Wie de lijn van de TGN volgt tot aan 1993, merkt
dat de vernieuwingsdrang steeds meer resulteert in experimenteel theater dat gevoed
wordt door maatschappelijk engagement. Culminatiepunten zijn bijvoorbeeld de
verhuizing van theater Mickery naar Amsterdam in 1972 en in Vlaanderen de
oprichting van de Blauwe Maandag Compagnie in 1982 (resp. p. 760, 773). Verreweg
de meeste essays na 1870 nemen dan ook een alternatief voor een bestaande situatie
als uitgangspunt. De status quo is echter nauwelijks onderwerp van beschouwing en
wordt op den duur nog slechts gevangen onder de niet nader toegelichte term
‘burgerlijk’. Wellicht heeft de redactie van TGN die ‘burgerlijke’ varianten op zichzelf
niet interessant genoeg bevonden, of misschien bestaat voor haar de geschiedenis
bij de gratie van vernieuwing; het is in elk geval jammer dat er zo weinig apart
aandacht besteed is aan manifestaties met een behoudender karakter.
Daar was des te meer reden toe gezien de frappante paradox met de periode voor
1870. Van middeleeuwen tot en met de Noord- en Zuid-Nederlandse variant van de
romantiek lijkt het toneel immers juist de groeiende burgerlijke ideologie te willen
bevestigen in plaats van te ondergraven, of het dat nu op ernstige of komische wijze
doet. Ook dit theater is echter met goed recht maatschappelijk geëngageerd te noemen,
zoals onder anderen door Henk Duits en Henny Ruitenbeek treffend verwoord wordt
naar aanleiding van respectievelijk de zeventiende-eeuwse relatie tussen toneel en
kerk (p. 178-185) en het nationalisme in de eerste helft van de negentiende eeuw (p.
374-381). Bovendien blijkt steeds weer dat ook in deze periode de begrippen traditie
en vernieuwing richtinggevend zijn, maar valt nu veel meer de nadruk op de eerste
van de twee.
Parallel aan de verlegging van de aandacht van traditie naar vernieuwing loopt
een tweede accentverschuiving. Voor de periode tot 1870 zijn de betogen veelal
opgezet vanuit de aard van het gespeelde, vaak vertaald in termen van een genre.
Daarna wordt vooral geredeneerd vanuit de opvoeringen zelf en krijgen de
bedoelingen van de regisseurs meer aandacht dan die van de schrijvers.
Is het jammer dat TGN niet ingaat op de redenen voor dergelijke tendensen binnen
de geschiedschrijving, intussen biedt het overzicht genoeg interessants. Men hervindt
beroemde feiten, zoals de spraakmakende premières van Gysbreght van Aemstel
(1638), Nora (1889), Een bruid in de morgen (1955) en Het vuil, de stad en de dood
(1987). Ook is er een heel arsenaal aan interessante ‘weetjes’: het eerste officiële
engagement door de Amsterdamse schouwburg van een actrice - Ariana Nooseman
- in 1655, het in 1849 voor Leopold I op witte zijde gedrukte programma, het in Gent
in 1918 gespeelde Beatrix, en de verkla-
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ring van de uitdrukking ‘tuig van de richel’ (p. 443). Daarnaast vestigt menig auteur
succesvol de aandacht op min of meer vergeten tradities, met name in de eerste helft
van het boek: de middeleeuwse processies en togen, de zeventiende- en
achttiende-eeuwse tableaux vivants en vertoningen, de negentiende-eeuwse
harlekinades en dansspelen. Een aantal maal wordt ook met reden de noodzaak van
nieuw onderzoek betoogd: Karel Porteman bijvoorbeeld toont de lacunes in de kennis
van het Vlaamse jezuïetentoneel van de zeventiende eeuw (p. 170-176), André Hanou
wijst op het gemis van een goede Langendijk-biografie (p. 298-305) en Willem van
den Berg bepleit nadere studie van de negentiende-eeuwse rederijkerskamers (p.
418-425). Zo heropent de TGN niet alleen succesvol het boek van de historie, maar
biedt ze tevens uitzicht op nieuwe geschiedschrijving. Om Porteman te citeren: ‘Er
valt achter de coulissen (...) nog veel te ontdekken’ (p. 176).
Lia van Gemert

Op reis met de VOC. De openhartige dagboeken van de zusters Lammens
en Swellengrebel. M.L. Barend-van Haeften, m.m.v. E.S. van Eyck van
Heslinga. Zutphen (Walburg Pers) 1996. (f 49,50).
De belangstelling voor egodocumenten van ‘gewone mensen’ is groeiende. Een
duidelijk bewijs dat het belang wordt ingezien van dit culturele erfgoed is de uitgave
van de dagboeken van enkele vrouwelijke passagiers aan boord van VOC-schepen
door de Amsterdamse neerlandica M. Barend-van Haeften.
Aan de achterstand in het onderzoek naar gewone mensen in het Nederlandse
verleden is eerder gewerkt door de historicus A.Th. van Deursen in Mensen van klein
vermogen. Het kopergeld van de Gouden Eeuw (1977). In ‘De republiek der letteren’
(Vrij Nederland, 12 okt. 1996) bespreekt Arie-Jan Gelderblom het deze zomer
verschenen liber amicorum Mensen van de nieuwe tijd aangeboden aan deze historicus
bij zijn afscheid als hoogleraar in de geschiedenis van de Nieuwe Tijd. Gelderblom
constateert met spijt: ‘Wat opvalt bij de onderwerpen van Mensen van de nieuwe tijd
is het ontbreken van vrouwen’ [...] ‘maar als gewone mensen van de nieuwe tijd
zullen ze hun sporen in de archieven toch wel hebben nagelaten?’
Gelderblom wordt op zijn wenken bediend met het onlangs verschenen Op reis
met de VOC. De openhartige dagboeken van de zusters Lammens en Swellengrebel,
ingeleid en van annotaties voorzien door Marijke Barend-van Haeften, met
medewerking van E.S. van Eyck van Heslinga. Beide dagboeken zijn aangetroffen
in familie-archieven. De Zeeuwse zusters Maria en Johanna Lammens vergezellen
als betalend passagier hun broer Pieter die in Batavia zal gaan werken als Raad van
Justitie. Hun dagboek doet verslag van de reis van Middelburg naar Batavia op het
VOC-schip de Adrichem van eind maart tot eind september 1736. Het andere dagboek
is van de zusters Johanna en Helena Swellengrebel die met het schip de Liefde hun
vader, aangesteld als admiraal van de Indische retourvloot, vergezellen van Kaap de
Goede Hoop naar de Republiek. Een jonger zusje en broertje reizen eveneens mee.
Hun reis duurt van begin maart tot begin juni 1751.
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Wat is nu de waarde van beide journalen voor moderne lezers en wetenschappers?
Deze vraag van de editeur aan het einde van haar inleiding is al min of meer
beantwoord in wat vooraf gaat. Allereerst is het aandeel van vrouwelijke auteurs in
het genre van de reisverslagen zeer gering. Vrouwen reisden veel min-
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der dan mannen. Dat kwam grotendeels doordat de huwelijkspolitiek van de VOC
dit belemmerde. Ook namen vrouwen relatief minder dan mannen deel aan de
schriftelijke cultuur. De journalen kunnen dan ook ons beeld van VOC-reizen, de
verhalen van mannelijke auteurs over moeizaam verlopen tochten met spannende
avonturen, completeren. Wat lezen we bijvoorbeeld in de dagboeken? Voor de
meerderheid van de zeevarenden zag het dagelijks leven aan boord van een VOC-schip
er heel anders uit dan dat van passagiers en hoge officieren. Terwijl de bemanning
zwaar werk verrichtte, brachten de passagiers de dagen door met lezen, praten,
handwerken en eten. De voeding van het gewone scheepsvolk was eenvoudig en
eenzijdig, te veel vet, te weinig vitamine C. Voor de passagiers waren ‘tuintjes’ en
levende dieren aan boord zodat men verzekerd was van verse etenswaren. Anders
dan in de meeste teksten over VOC-reizen is de scheepssamenleving als vrij vredig
getypeerd.
De beide journalen worden integraal gepresenteerd met toelichtend woorden
zakencommentaar in voetnoten. Nauwgezet zijn de namen van de betrokken schepen
en de bemanning getraceerd. Het getuigt van zorgvuldigheid van de editeur dat niet
alleen de persoonsgegevens van de passagiers, maar ook die van de door de
dagboekschrijfsters zelf niet met name genoemde meid en slavin achterhaald zijn.
Maar het blijft altijd discutabel wat voor het lezerspubliek verklaard moet worden.
Voor een beter tekstbegrip zouden de volgende voorbeelden mogen worden
toegevoegd (de betreffende woorden zijn gecursiveerd):
p.54

heerlijke lijkstatie: luisterrijke lijkstatie
(ironie); de betreffende begrafenis was
allesbehalve luisterrijk: in werkelijkheid
zagen de zusters Lammens hoe een
gestorven matroos in zijn hangmat
overboord werd gegooid.

p.60

een seer aardigh dog te gelijk droevig
voorval: eigenaardig; een matroos wordt
door de kwartiermeester gekastijd.

p.90

soo dat [we] als te poste na die oude Caap
gejaagt werden: snel.

p.91

heel mooij weer maar Jonker Jan int oog:
(zegswijze) [we liggen] vlak in de wind;
recht, pal.

Taalkundige annotaties kunnen eveneens verhelderend werken bij het begrip van
de tekst. Nu is in een dergelijke uitgave niet nodig dat syntactische structuren worden
blootgelegd, maar voor liefhebbers zou daar veel genoegen aan te beleven zijn.
Merkwaardig is bijvoorbeeld het bijna consequent in postpositie plaatsen van de als
adjectief gebruikte deelwoorden bij de etenswaren: hoenders gesmoort, kalfsschijf
gestooft, varkenskoppen gekookt, bloedbeuling gebakken enz.
De editeur geeft aan sporadisch te hebben ingegrepen in de interpunctie. Een
passage waar een ingreep óók verhelderend had kunnen werken is te vinden op p.
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53: ...maar den armen onderkoopman, riep niet, als had ik aen de wal gebleven,
....Het plaatsen van enkele leestekens komt het tekstbegrip ten goede: ...maar den
armen onderkoopman riep niet als: ‘had ik aen de wal gebleven’... Het gebruik van
een groot aantal hypercorrecte vormen waarbij de zusters Lammens ten onrechte een
h toevoegen (hangst voor angst) of weglaten (aspel voor haspel) wordt gezien als
een kenmerk van het Zeeuwse dialect (p.28). Dat is juist. Het is echter onjuist deze
hypercorrecte vormen te beschouwen als geboren uit angst geen ‘algemeen’
Nederlands te schrijven, dat wil zeggen een Nederlands naar het voorbeeld van de
schrijftaal in Holland. Uit de vele Zeeuwse woorden in hun journaal blijkt dat de
zusters Lammens niets minder-
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waardigs zagen in hun dialect en dat de hypercorrecte h niet uit ‘hangst’ geboren is.
Deze aanvullingen en opmerkingen doen niets af aan het feit dat dit boek voor de
cultuurgeschiedenis over met name gewone mensen (en hun taal), een belangrijke
bijdrage is.
Netty van Megen

Eindnoten:
1) J. Reynaert, ‘Profaan-ethische literatuur in het Middelnederlands: enkele grote lijnen’. In: E.P.
van Oostrom e.a., Grote lijnen. Syntheses over Middelnederlandse letterkunde. Amsterdam,
1995, 99-116 en 200-205. Hieruit vooral p. 110, waar Reynaert 't Palleersel expliciet noemt.
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Periodiek
Nelleke Moser
Thomas Vaessens
Biografie Bulletin (1996, 3) besteedt aandacht aan het thema ‘Het fin de siècle in
portretten’ en laat Hans Goedkoop, Herman de Liagre Böhl, Willem Otterspeer en
Jan Fontijn portretten schetsen van respectievelijk Heijermans, Gorter, Bolland en
Van Eeden. Over het tweede deel van Fontijns Van Eedenbiografie schrijft in hetzelfde
nummer Wam de Moor. Max Arian draagt bij met een beschouwing over De Liagre
Böhls Gorterbiografie. Voorts doen o.m. Gé Vaartjes en Joke Linders verslag van
hun werkzaamheden aan de biografieën van Herman de Man en Annie M.G. Schmidt.
Biografie bulletin (1997, 1) bevat o.m. een biografische schets over Hendrik de
Vries (door Joke Linders). Gé Vaartjes schrijft in het tweede nummer van deze
jaargang (1997, 2) over zelfcensuur in de herinneringen van Top Naeff (‘Voor je het
weet sta je in je naakte bastje’). Herman de Liagre Böhl draagt bij met ‘Soelaas in
kapellenland’, een recensie van M. Mooijweers De Amerikaanse droom van Frederik
van Eeden.
In Bzzlletin (239, 1996) veel aandacht voor Willem Wilmink. W.P. Gerritsen schrijft
over Wilminks bemoeienis met de middeleeuwse poëzie en prijst vooral Wilminks
‘herscheppend vermogen’ als vertaler. Voorts bevat dit nummer bijdragen van
Marjoleine de Vos, Herman de Coninck en Enno Endt (allemaal over Wilmink).
Bzzlletin (241-2, 1996) is een themanummer over postmodernisme. Neerlandici
zullen vooral geïnteresseerd zijn in de bijdragen van Ron Elshout en Hein Leferink.
Elshout schrijft in ‘Een bont gezelschap’ over postmodernisme en poëzie. Hij reageert
daarmee op een artikel van Redbad Fokkema (‘Van kwade reuk tot wierook’) in
Maatstaf 1996. Elshout rekent dichters als Spinoy, Verhelst, Van Bastelaere, D'haen
en Claes tot de postmodernen. Leferink (‘Gesprek over de zin van het leven’) gaat
in op postmodernisme in het Nederlands proza (Bril, Van Weelden, Jongstra,
Rosenboom, Kees 't Hart e.a.).
Het thema Schrijven over kunst staat centraal in Bzzlletin (246/7, 1997). Ron
Elshout gaat in dit nummer in op enkele Nederlandse auteurs die over beeldende
kunst schreven: K. Schippers, Jan Wolkers en Charlotte Mutsaers (‘Lessen in kijken’).
Verder in deze special een korte bijdrage van J. Heymans over Armando en K.
Schippers (‘Overblijfselen’).
Odile Heynders maakt in Cahiers Nederlandse Letterkunde (1996, 1) een
vergelijking van gedichten van Jan Hanlo en Paul Rodenko (‘De man die alleen op
weg ging’). Beide dichters, betoogt zij, zoeken naar verschillende vormen om in
poëtische taal iets uit te drukken, maar de positie van waaruit gewerkt wordt verschilt.
Rodenko is veel meer theoreticus, en in vergelijking met zijn belezenheid draagt
Hanlo veel minder kennis van de poëtische traditie met zich mee. De tweede bijdrage
aan dit nummer is van J.M.J. Sicking en behandelt
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het gedicht ‘Gorter aan zee’ van Faverey. Sikkings interpretatie beoogt o.m. het beeld
van Faverey als vertegenwoordiger van de autonomistische poëzietraditie te
nuanceren.
Het hele eerste nummer van de nieuwe jaargang van Cahiers Nederlandse
letterkunde (1997, 1) wordt gevuld door Joke Holwerda's ‘Andere tijden, andere
visies. De oorlogsromans van W.F. Hermans’. Zij spoort de normen op die ten
grondslag liggen aan de verschillende reacties op De donkere kamer van Damokles
en De tranen der acacia's. Zij onderscheidt drie opeenvolgende ‘discourstypen’: een
ideologisch, een historisch en een kentheoretisch discours. Het laatste speelt een rol
in de tijdschriftartikelen over Hermans' oorlogsromans na 1965 verschenen. Niet
meer historische of ideologische, maar tekstuele factoren worden dan op de voorgrond
geplaatst.
Dutch Crossing (1996, 1) bevat een artikel door R. Borgerhoff Mulder over de
beeldvorming rond de brand in Londen tijdens de Tweede Engelse oorlog door
Nederlandse schilders en dichters (‘Fire from heaven. Dutch reactions to the Great
Fire of London’). Het artikel eindigt met een pleidooi voor nadere bestudering van
beeld- en zelfbeeldvorming in de (oorlogs-)propaganda in deze periode. Ook het
artikel van R. van Ginkel (‘Foreigners' view of the Dutch: past and present’) gaat
over beeldvorming. Aan de hand van reisverslagen beschrijft Van Ginkel de
beeldvorming omtrent Nederlanders in het verleden. Voor de twintigste eeuw betrekt
hij het zelfbeeld van de Nederlanders erbij. Aan het slot verkiest de auteur aandacht
voor (wisselende) functies van bepaalde beelden boven de vraag naar het
realiteitsgehalte ervan. Reisverslagen en beeldvorming staan ook centraal in de
bespreking van C.D. van Strien, British travellers in Holland during the Stuart Period,
Edward Browne and John Locke as tourists in the United Netherlands, door A.E.C.
Simoni. Verder in dit nummer: Amy Gohlany, ‘Pieter Lastman in the literature. From
immortality to oblivion’.
In het Tijdschrift voor Literatuurwetenschap Frame (1997, 1) staat een bijdrage van
Bep van Muilekom over fictionaliteit in Van de koele meren des doods. (‘To be or
not to be. Fictionaliteit als ernstig spel met de werkelijkheid’). Van Muilekom
confronteert de fictionaliteitstheorie van K.L. Walton met een receptie-analyse van
Van Eedens boek.
Gezelliana (1996, 1) opent met een bijdrage van E. Spinoy over Gezelle en Van
Ostaijen. In ‘De wildste bloei van overgave en genade’ gaat hij uitgebreid in op
Westenbroeks Gezelle, de dichter en hij nuanceert het bestaande beeld van Van
Ostaijens Gezelle-receptie. Voorts in dit nummer een bijdrage van A. de Vos over
Gezelles ‘Kruislied’ en een artikel van K. Platteau, waarin het contact tussen de
vertalers Emile Lauers en Gezelle wordt gedocumenteerd.
E. Depuydt publiceert in Gezelliana (1996, 2) 25 brieven over missiewerk die
Gezelle ontving van oud-leerlingen die in de missie werkzaam waren. Depuydts
inleiding geeft informatie het missiewerk in Scandinavië en het Noordpoolgebied
waarop de brieven betrekking hebben en over de correspondenten. In bijlagen wordt
de correspondentie geannoteerd. Ook is in dit nummer een korte bijdrage opgenomen
van J. de Mûelenaere over Gezelle en de Neogotiek (‘Neogotiek in België’).
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Jong Holland (1997, 2) verkent de grens tussen literatuur en beeldende kunst en
besteedt aandacht aan kunstenaarsbrieven. Mooie bijdragen (steeds enkele brieven
met toelichting) zijn er van Jolanda Hoogervorst (over Gerard Bilders), Hans Luijten
(over Van Gogh), Lieske Tibbe (over R. Roland Holst) en Jan de Vries (over
kunstenaars rond De stijl).
In Leuvense bijdragen (1996, 3-4) pleit Katja Scheel voor het bestuderen van
middeleeuwse politieke lyriek in een contextueel in plaats van een literairesthetisch
kader. Ze beschrijft de gebruiksfunctie van deze teksten in ‘Die Städtekriege in der
politischen Lyrik des späteren Mittelalters’. Amand Berteloot bespreekt heteroniemen
in Middelnederlandse vertalingen van de Legenda Aurea (‘De wet, de rechter en de
beul. Lexicale variatie in de Legenda Aurea’). Verder bevat de aflevering een
bespreking van Y. Spaans en L. Jongen (eds.), Het leven van Lutgard. Bloemlezing
uit het Kopenhaagse handschrift en van Paul Wackers e.a., Verraders en
bruggenbouwers. Verkenningen naar de relatie tussen Latinitas en de
Middelnederlandse letterkunde (beide door G.H.M. Claassens).
In Literatuur (1997, 1) geeft Herman Pleij een voorproefje van zijn inmiddels
verschenen studie Dromen van Cocagne (‘Cocagne, vreten en vasten’). De angst
voor honger werd in de middeleeuwen op twee manieren bestreden: door zich
vrijwillig van voedsel te onthouden of juist door zich vol te stoppen zolang er voedsel
was. Pleij gaat in op de religieuze en wereldlijke connotaties van beide methoden.
In ‘Anna Cornelia Mollerus. Femme du monde, femme savante, dichteres’ illustreert
Riet Schenkeveldvan der Dussen het belang van onderzoek naar vrouwelijke auteurs
aan de hand van deze dichteres, die ze ‘karakteristiek voor haar tijd’ noemt. Verder
in dit nummer: Rob Delvigne, ‘Hermans’ scenario's'; Matthijs Smit, ‘“Een literair
kunstenaar van den allereersten rang...”. De betekenis van William Morris voor de
Nederlandse literatuur’ en Odile Heynders, ‘Werkelijke moeders in gedichten van
Eva Gerlach en Anna Enquist’. Er zijn recensies van F. van Oostrom, Maerlants
wereld (door Piet Franssen); G.J. Johannes, De barometer van de smaak. Tijdschriften
in Nederland 1770-1830 (door Jan Oosterholt); H.T.M. van Vliet, Eenheid in
verscheidenheid: over de werkwijze van Louis Couperus (door Peter Hoffman) en
J.M.G. Muyres, De Kapellekensbaan groeit. Over de ontstaansgeschiedenis van het
tweeluik ‘De Kapellekensbaan’ / ‘Zomer te Ter-Muren’ van Louis Paul Boon (door
G.J. van Bork).
In Literatuur (1997, 2) bespreekt T. Streng de negentiende-eeuwse invulling van
de term ‘realisme’ in ‘Niemand let er op, dat er tweeërlei Realismus is. Jan ten Brink
en de geschiedenis van de term “realisme” in Nederland tot 1875’. Zij baseert zich
daarbij op kunst- en literatuurkritieken in tijdschriften. De term veranderde van
scheldwoord in erenaam dankzij Gustave Courbet bij de wereldtentoonstelling in
1855. Verder bevat het nummer artikelen van G. de Jager over Luceberts ontwikkeling
(‘Lucebert, de vroegere en de latere’), W. van Anrooij, ‘De Haarlemse
gravenportretten. Hollandse geschiedenis beschreven en uitgebeeld’ en A. den Besten,
‘Maljaars' moeiten met Marnix (en mij)’ (later uitgebreider verschenen in
Transparant 1997, 2).
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Literatuur (1997, 3) bevat een artikel van G. Warnar over middeleeuwse poëtica
(‘Mysticus aan de lessenaar. Jan van Ruusbroec en de middeleeuwse
literatuurtheorie’). J. Goossens schrijft over
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‘Het wetenschappelijk bedrijf in Voskuils roman Het Bureau.’
In Maatstaf (1997, 1) een bijdrage over Paul van Ostaijen en de postmoderne lezer
(Thomas Vaessens, ‘Hij zou de roem niet zoeken’). Bertram Mourits draagt bij aan
het derde nummer van deze jaargang (1997, 3) met een essay over Robert Ankers
Goede manieren (‘De dichter, een fatsoenlijk mens’).
Madoc (1996, 4) is een themanummer over de late middeleeuwen, met als titel ‘Losse
eindjes van een tijdperk’. P. Raedts opent het nummer met een pleidooi voor een
nieuwe periodisering: De Oudheid tot 1000, de Middeleeuwen van 1000 tot 1800 en
de Nieuwe Tijd vanaf 1800 (‘...omnis divisa in partes tres’). Hij trekt de veronderstelde
homogeniteit van de periode 500-1500, waarin de middeleeuwen sind de humanisten
geplaatst werden, in twijfel. Niet de boekdrukkunst is een mijlpaal, maar het moment
waarop de verschriftelijking van de voorheen orale cultuur begon. Raedts ziet daarom
eerder veranderingen in economische en bestuurlijke structuren en
mentaliteitsveranderingen rond de elfde eeuw en vervolgens pas weer in de
negentiende eeuw. J.P. Gumbert ziet in ‘Tussen scriptorium en sneldrukpers: brug
of breuk?’ evenmin aanleiding om de boekdrukkunst te beschouwen als het einde
van de middeleeuwen, omdat de humanisten juist teruggrepen op de ‘lettera antiqua’,
die ook al in de elfde eeuw bestond. Ook Hilde de Ridder-Symoens verwerpt in
‘Bloei en verval van de Europese universiteit’ de gedachte aan een breuk, maar
spreekt liever van een golfbeweging. Het artikel van B.A.M. Ramakers (‘Het eeuwige
leven van de rederijkerij’) staat ook in het teken van continuïteit. Hij signaleert
rederijkerskamers in de twintigste eeuw en volgt de lijn terug via de
negentiende-eeuwse Vlaamse beweging naar de zeventiende eeuwse rederijkerij,
waarbij hij vooral aandacht besteedt aan de verschillende functies die de kamers in
de verschillende perioden hebben (gehad). Verder beschrijft Martine de Bruin de
stand van de werkzaamheden ten behoeve van het ‘Repertorium van het Nederlandse
lied tot 1600’ door Clara Strijbosch en Martine de Bruin.
Madoc (1997, 1) bevat een artikel van L. Jongen en Y. Spaans, ‘En leid ons niet
in bekoring. Over menselijke liefde, Jacobus van Vitry en Lutgard van Tongeren’.
De auteurs bieden een vertaling van een hoofdstuk uit Het leven van Lutgard, een
Brabantse bewerking uit ca. 1270 van de Vita Lutgardis van Thomas van Cantimpré.
In het hoofdstuk wordt verhaald hoe Lutgard door een strijd met de duivel Jacobus
van Vitry bevrijdt van zijn verliefdheid op een vrouw. R. Sleiderink buigt zich over
een mysterieus middeleeuws sterfgeval in ‘Een straf van God. Elisabeth van Spalbeek
en de dood van de Franse kroonprins’. A. van Herk en J. Verbeek doen verslag van
de samenwerking tussen Willem Wilmink en een werkgroep van Utrechtse neerlandici
bij het vertalen van de Borchgravinne van Vergi (‘De hertog stapte niet op een
brommer...’). W. van Bentum opent een reeks over dieren in de middeleeuwen met
een bijdrage over de kat, onder de titel ‘Het oog van Tybeert’. Het nummer bevat
een recensie van P. Obbema, De middeleeuwen in handen. Over de boekcultuur in
de late middeleeuwen (door A. Lem).
In Madoc (1997, 2) schrijft G. Jungman over haar elektronische tekstrepertorium
van het Handschrift-Van Hulthem dat eind 1997 beschikbaar komt op Internet,
diskette en CD-ROM (‘'s Levens felheid in één databestand’). P. Bertrand wijdt een
artikel
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aan de eerste Middelnederlandse vertaling van de Historia Monachorum in Aegypto
van Tyrannius Rufinus van Aquileia. In de reeks over dieren in de middeleeuwen
schrijft B. van den Abeele over magie in valkerij traktaten en A.H. de Jong besteedt
aandacht aan twee componisten die een rol spelen op het Holland Festival Oude
Muziek 1997, Francesco Landini en Johannes Ockeghem.
In Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman (1997, 1) schrijft F.
Grijzenhout over de kunstschilder Cornelis Troost, die Weyermans portret getekend
heeft. Weyerman beschreef op zijn beurt het leven van Troost in zijn
Levensbeschrijvingen der Nederlandsche Konst-Schilders en bezong zijn schilderkunst
in lofdichten. Toch beperkt het contact tussen beiden zich tot rond het jaar 1724, en
is er ondanks de gemeenschappelijke neiging tot spot en grappigheid geen echte
overeenkomst in hun werk te bespeuren. A.J. Hanou beschrijft de wereld van Cornelis
de Bruijn (1652-1726/27), die in 1681 de pyramide van Cheops beklom en overal
waar hij kwam stukken van gebouwen meenam of zijn naam erop zette. De Bruijn
beschreef dit alles in een bundel reisverhalen, Reizen over Moskovië, die als voorbode
van een nieuwe tijd gezien kunnen worden. Verder in dit nummer: M. de Vries, ‘Iets
over Weyermans humeur’, J. Jordaan, ‘Die onbenullige skelm: Franciscus Lievens
Kersteman’ en P.J. Smith, ‘Hendrik Doedijns en de gekookte sleutels van Rabelais’.
Besproken worden M. Hoof, Johanna Cornelia Ziesenis-Wattier (1762-1827), ‘De
grootste actrice van Europa’ (door Y. Knobel) en G.J. Johannes, De barometer van
de smaak. Tijdschriften in Nederland 1770-1830 (door H. Brouwer).
In Millennium (1997, 1) gaat J.W.J. Burgers na of men Melis Stoke als literator of
als geschiedschrijver moet beschouwen. Verder bevat het nummer de volgende
artikelen: E. van den Brink, ‘Lessenaars, lezenaars en en hun karolingische
iconografie’ en M.J.F.M. Hoenen, ‘Het ontstaan van wijsgerige scholen in de late
Middeleeuwen’ en een bespreking van M. Vinck-Van Caekenberghe, Een onderzoek
naar het leven, het werk en de literaire opvattingen van Cornelis van Ghistele
(1510/11-1573), rederijker en humanist (door W Hüsken).
Neerlandica Extra Muros (1997, 2) opent met een bijdrage van Joep Leerssen, die
zich de vraag stelt wat ‘De identiteit van de Nederlandse literatuur’ is. De auteur
geeft een vooral theoretisch antwoord: de identiteit van een literatuur is geen
literatuurhistorische categorie, maar een praktijk, een probleem, een voortdurend
construct. Anne Marie Musschoot constateert in haar ‘Kroniek van de
literatuurwetenschap’ dat er beweging zit in de neerlandistiek en in het
tijdschriftenleven. Toch spreekt zij van een ‘crisissituatie die aanleiding geeft tot
legitimatie’.
In Ons erfdeel (1997, 1) schrijft Hugo Brems over de poëzie van Bernard Dewulf
en Cyrille Offermans over het proza van Nicolaas Matsier. Yves T'Sjoen geeft in
kort bestek een aanzet tot een ‘compositiepoëtica’ van K. van de Woestijne.
Ons geestelijk erf (1996, 2) bevat een artikel van G.H.M. Claassens over Der ystorien
bloeme (‘Der ystorien bloeme. Een mislukte Legenda Aurea-bewerking in het
Middelnederlands?’). Aan de
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hand van een vergelijking met de Legenda Aurea van Jacobus de Voragine en
opmerkingen in de tekst zelf probeert de auteur te achterhalen of hier sprake is van
een nooit voltooide of onvolledig overgeleverde Middelnederlandse versie. Wybren
Scheepsma geeft een tekst uit waarin de Antwerpse non Jacomijne Costers een visioen
beschrijft dat ze op haar ziekbed tijdens de pestepidemie in 1489 kreeg (‘De helletocht
van Jacomijne Costers, (• 1503)’.
In Ons Geestelijk Erf (1996, 3) brengen P.M. Daley en J. Manning het
em-bleemboekenbezit van het Ruusbroecgenootschap in Antwerpen in kaart (‘A
survey of the emblematic holdings in the library of the Ruusbroecgenootschap,
Antwerp’). Verder bevat dit nummer onder meer de derde aflevering van P.
Mommaers' artikel over ‘opgaen’ en ‘nedergaen’ in het werk van Jan van Ruusbroec.
In Over Multatuli (38, 1996) gaat Boudien de Vries na wie in de negentiende eeuw
Multatuli's lezers waren. Ze doet dat door de registers van het Haarlems Leesmuseum
na te pluizen (‘Een boek met veel lezers’). Verder in dit nummer o.m. bijdragen van
Nop Maas (over ‘Multatuli's gefrustreerde ambities’) en van Gerard Termorshuizen
(over Multatuli en de koloniale journalistiek: ‘Schreeuwen tegen oost-indische
doofheid’).
De Parelduiker (1997, 1) bevat een artikel van A.P. Dekker over de geheime liefde
tussen Geerten Gossaert en Annie Salomons. V. van der Reijt geeft een aanvulling
op zijn editie van de brieven van Elsschot die in 1993 verscheen. W. 't Hoen wijdt
een stuk aan de totstandkoming van Verzen van vroeger, een bundeltje met tien
gedichten van Elsschot, dat naar de smaak van de auteur zelf te dun en relatief te
duur was.
In De Parelduiker (1997, 2) schrijft M. Daane over Richard Minnes ‘Gebed voor
Laathem’. N. Maas besteedt aandacht aan parodieën op Gorters poëzie. Couperus
komt aan bod in een stuk van P.A. Wackie Eysten en ten slotte schrijft A.P. Dekker
over de verzwegen gedichten van A. Alberts.
Queeste (1997, 1) bevat de volgende artikelen: H. Tervooren, ‘Wan si suochen birn
ûf den buochen. Zur Lyrik Heinrichs von Veldeke und zu seiner Stellung in deutschen
Minnesang’; B. Smelik, ‘Uncourtly knights and humiliated damsels in the Lancelot
Proper’; N. Voorwinden, ‘Die Heilige Familie in einigen Leben-Jezu-Dichtungen
des 13. Jahrhunderts. Zum intendierten Publikum im deutschen und niederländischen
Sprachraum’ en J. Schenkel, ‘Het handschrift-Van Hulthem, het Comburgse
handschrift en de scriptoriumhypothese’. De volgende boeken worden besproken:
C. Strijbosch, De bronnen van ‘De reis van Sint Brandaan’ (door W. Haug); G.
Warnar, Het Ridderboec. Over Middelnederlandse literatuur en lekenvroomheid
(door M.M. Kors); P. Wackers e.a., Verraders en bruggenbouwers. Verkenningen
naar de relatie tussen Latinitas en Middelnederlandse letterkunde (door Th. Coun);
S. Raue, Een nauwsluitend keurs: aard en betekenis van Den triumphe ende 't
palleersel van den vrouwen (1514) (door D. Coigneau).
Septentrion (1997, 1) besteedt aandacht aan ‘de generatie Nix’. Jeroen Vullings is
van mening dat de jonge schrijvers, hoewel niet gespeend van talent, vooral wild om
zich heen slaan (‘L'énergie de la Génération Nix’). Jef Verheyen
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introduceert in hetzelfde nummer het proza-oeuvre van de Vlaming Eriek Verpale.
In Spiegel der Letteren (1997, 2) zijn de bijdragen verzameld aan een Brussels
colloquium over Van Ostaijen. Afgezien van enkele (samenvattingen van) eerder
gepubliceerde stukken vindt men in dit nummer bijdragen van Paul Hadermann (hij
beschrijft in ‘En je sienjaal een saksofoon’ de ontwikkeling van Van Ostaijen naar
het zuivere dichterschap); van Marcel Janssens (hij leest ‘Fatalisties liedje’ van
dichtbij); van Erik Spinoy (over Van Ostaijen en Faverey); van H.-F. Jespers (hij
onderzoekt de filosofische implicaties van Van Ostaijens ‘terugkeer naar het
landelijke’); van Mare Reynebeau (hij werpt m.b.v. biografsche gegevens een nieuw
licht op Van Ostaijens activisme) en van Geert Buelens (die vaststelt dat de
academische Van Ostaijen-specialisten, ook na het Van Ostaijen-jaar nog veel werk
wacht).
Het Tijdschrift voor literatuurwetenschap (1996, 4) laat een tweetal auteurs hun
mening geven over Literatuur en moderniteit van F. Ruiter en W. Smulders: Anthony
Mertens (neerlandicus, uitgever) en Jeroen Koch (historicus). Voorafgaand aan deze
bijdragen krijgen Ruiter en Smulders zelf de gelegenheid hun boek toe te lichten.
Verder neemt de redactie een review op van Sophie Levie, die Bronzwaers Lessen
in lyriek onder de loep neemt, en een recensie van A. van Luxemburg-Albers over
Grüttemeiers Hybride Welten.
Roel Zemel leest in Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (1996,
4) de Middelnederlandse Roman van Moriaen als een literaire kritiek op de Conte
du Graal van Chrétien de Troyes. Beide werken hangen samen met het thema van
de graal en met voorstellingen van Waste Land, maar de representatie van het
ridderschap in beide teksten is zeer verschillend. Van Tineke ter Meer is de bijdrage
‘Huygens' eerste pennevruchten. Schoolwerk of toch niet helemaal?’, waarin brieven,
gedichten, twee autobiografieën en biografische aantekeningen van Huygens aan de
orde komen. Verder in dit nummer: vijf mediëvisten (Besamusca, Kuiper, Burgers,
Orbán en Busby) buigen zich over Van Oostroms Maerlants wereld.
TNTL (1997, 1) is een themanummer over P.C. Hooft, ter herinnering aan zijn
overlijden 350 jaar geleden op 21 mei 1647. Het bevat de volgende bijdragen: G.P.
van der Stroom, ‘De geschiedenis van de Hooft-handschriften ontraadseld’; J. Konst,
‘“Dits des werrelts loop”. Fortuna, Fatum en Providentia Dei in het toneeloeuvre
van Pieter Cornelisz. Hooft’; W. Kusters, ‘“De waere Beeltenis”. P.C. Hoofts erotiek
van de blik’ en H. Duits, ‘Consistentie en continuïteit. Hoofts opvattingen over
vrijheid en recht’. De aflevering bevat recensies van C. Strijbosch, De bronnen van
‘De reis van Sint Brandaan’ (S. Oppenhuis de Jong); J.B. Oosterman, De gratie van
het gebed. Middelnederlandse [berijmde] gebeden: overlevering en functie (A.M.J.
van Buuren); L. Engelfriet, Bilderdijk en het Jodendom. Bilderdijks waardering van
het joodse denken in confrontatie met zijn tijd (C. de Deugd).
TNTL (1997, 2) bevat een artikel van G. Warnar over Middelnederlandse
geestelijke letterkunde ten tijde van Jan van Ruusbroec. Verder schrijft H.T.M van
Vliet over Couperus' Stille kracht. Tot slot bevat deze aflevering veel recensies, onder
meer van de volgende disser-
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taties: G. Sonnemans, Functionele aspecten van Middelnederlandse versprologen
(F. Willaert); P. Berendrecht, Proeven van bekwaamheid. Jacob van Maerlant en de
omgang met zijn Latijnse bronnen (M. Goris); J. Jansen, Brevitas. Beschouwingen
over de beknoptheid van vorm en stijl in de Renaissance (T. ter Meer); E.M. Wiskerke,
De waardering voor zeventiende-eeuwse literatuur tussen 1780 en 1813 (M.-Th.
Leuker); G.J. Johannes, De barometer van de smaak. Tijdschriften in Nederland
1770-1830 (C. Dohmen); E. Leijnse, Symbolisme en nieuwe mystiek in Nederland
voor 1900. Een onderzoek naar de nederlandse receptie van Maurice Maeterlinck
(L. Custers).
Het Tijdschrift voor tijdschriftstudies (1997, 1) is nog niet zo lang geleden opgericht
als contactorgaan van de leden van de Projectgroep Tijdschriftstudies. Het verschijnt
tweemaal per jaar; een abonnement kost f 35,-. Het redactie-adres is: Annemieke
Meijer, Stadhouderslaan 46, 3583 JK Utrecht. In het eerste nummer inventariseert
N. Maas problemen en desiderata in het tijdschriftonderzoek, zoals beschikbaarheid
en ontsluiting van het materiaal. I. van der Poel analyseert de jaargangen van het
Amerikaanse feministische tijdschrift Signs tussen 1975 en 1981 om de receptie van
het Franse feminisme in Amerika te achterhalen. T. Ram beschrijft de positie van
The Gentleman's Magazine (1731-1754) in het Engelse literaire veld. M. Smit gaat
in op de manier waarop in Hollandia, een weekblad voor Nederlanders in den vreemde
(1897-1901) werd geschreven over de Boerenoorlog, in het bijzonder in vergelijking
met de berichtgeving over Nederlands-Indië. Voorts kan in dit tijdschrift een recensie
van G.J. Johannes, De barometer van de smaak. Tijdschriften in Nederland 1770-1830
(door E. Wennekens) natuurlijk niet ontbreken. Ook worden besproken: H. Doedijns,
De Haegse Mercurius, ed. R. van Vliet en J.C. Weyerman, Den Amsterdamschen
Hermes, ed. R. Hoogma en M. Ruthenkolk (door A. Meijer) en L. Jentjens, Van
strijdorgaan tot familieblad. De tijdschriftjournalistiek van de Katholieke Illustratie
(door M. Sanders). Tot slot wijdt H. van den Braber in de rubriek ‘Het Archief’ een
stuk aan de tijdschriftencollectie van het Museum van het Boek/ Museum Meermanno
Westreenianum.
Transparant (1997, 2), tijdschrift van de Vereniging van Christen-Historici, is een
themanummer over het Wilhelmus. A. den Besten, E. Hofman, L.J. van der Klooster
en A. Maljaars geven hun visie op het auteurschap. J. van Eijnatten schrijft over de
voorspellingen die Bilderdijk met behulp van astrologische gegevens deed op grond
van de naam ‘Willem’ (‘Het Wilhelmus en het teken van Saturnus’). Het nummer
bevat verder een recensie van A. Maljaars, Het Wilhelmus: auteurschap, datering
en strekking (door D. Duijzer).
In de Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse
Taal- en Letterkunde (1996) zijn twee bijdragen over Van Ostaijen opgenomen.
Paul Hadermann bestudeerde het thema van de (zelf)moord in een aantal gedichten
(‘Moord en zelfmoord in Van Ostaijens oeuvre’), en M. Janssens bespreekt het
gedicht ‘Februari’ (‘Een boodschap vol wind’). J. Weisgerber gaat in dezelfde uitgave
kort in op de Antwerpse avant-garde van het begin van de twintigste eeuw en Karel
Platteau beschrijft Gezelles bewondering voor Albrecht Rodenbach. Voorts schrijft
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J. Goossens over het scala van Nederlandse Reinaert-bewerkingen uit de negentiende
en twintigste eeuw, voor uiteenlopende publieksgroepen geschreven. Willy Braekman,
tenslotte, draagt bij met een uitgebreide beschrijving van ‘Geestelijke en wereldlijke
liederen en spreuken uit Brugge (vroege 16de eeuw?)’, die in het Brugse stadsarchief
worden bewaard.
Jos Borré besteedt in De Vlaamse gids (1997, 1) aandacht aan Gerard Walschaps
‘Aan borms’. Volgens de auteur mag Walschap van geluk spreken dat hij met dit
gedicht niet net zoveel last kreeg als Willem Elsschot met diens bekende Borms-vers.
Het Utrechtse tijdschrift Vooys (1996, 4) opent met een artikel van Mark Kamphuis
over Robert Ankers Goede manieren. De auteur noemt dit episodische gedicht een
postmoderne tekst en besteedt vooral aandacht aan ethische aspecten ervan. In een
artikel over Verinica Forrest-Thomsons interpretatietheorie besteedt Agnes Andeweg
aandacht aan de poëzie van Elly de Waard (‘De regels van het taalspel poëzie’). Van
Ben Peperkamp, tenslotte, is de bijdrage ‘Gedichten en papier’, waarin de poëzie
van Leo Vroman centraal staat. Peperkamp betrekt nadrukkelijk het ontstaansdossier
van de besproken gedichten in zijn interpretatie ervan.
In Vooys (1997, 1) staat een bijdrage van Wim Oppelaar over Frans Kellendonk
en het genre van het spookverhaal (‘De geheimzinnige werkelijkheid’). De auteur
leest vooral Letter en geest en hij plaatst deze tekst in de context van Kellendonks
poëtica. Verder in dit nummer besprekingen van Van Stralens Beschreven keuzes
(door Wim Berkelaar); van Anbeeks Het donkere hart (door Leon van de Zande) en
van Ruiter en Smulders, Literatuur en moderniteit (door Ton Anbeek).
Vooys (1997, 3) opent met een bijdrage over K. Schippers Bewijsmateriaal. Sander
van der Meijs leest het boek als poëticale roman (‘Een kermistaal’). Peter van Dijk
besteedt uitgebreid aandacht aan P.A. de Génestet in ‘Een dominee-dichter in zijn
context. Verder in dit nummer een bijdrage van Thomas Vaessens over Kafka, Van
Ostaijen en de Nederlandse literatuur (‘Hoe Kafkaësk is Nederland?’).
De zeventiende eeuw (1996, 2) bevat een artikel van Hessel Miedema, ‘Dageraad
en avondschemer’, waarin hij het negentiende-eeuwse beeld van de periode 1580-1620
als ‘overgangsperiode’ en ‘dageraad van de Gouden eeuw’ afzet tegen wat Karel van
Mander zelf in zijn Schilderboeck over de contemporaine schilderkunst zegt. H.
Bonger en A.J. Gelderblom schrijven over de invloed die het gedachtengoed van
Sebastiaan Franck op Coornhert gehad zou hebben (‘Coornhert en Sebastiaan
Franck’). De conclusie luidt dat Coornhert Francks werk goed gelezen heeft, maar
het (ondanks hun overeenkomsten) niet in alle opzichten met hem eens was. Paul
Raasveld presenteert en bespreekt het manuscript dat ten grondslag lag aan Johannes
van Sambeecks embleembundel Het geestelyck jubilee (...) (‘Missie en multimedia:
Johannes van Sambeecks De Nederlandtsche tortelduyve suchtende naer haer gayke
(1650) en Het geestelyck jubilee van het jaer O.H. M.DC.L (1663)’). Het blijkt dat
in de druk alle verwijzingen naar Nederland, de protestantse afvalligen, de Veluwe
of de missie zijn weggelaten of weggestopt. Verder in dit nummer: R. van Stipriaan,
‘Gysbreght van Aemstel als tragische held’ en A. de Vos, ‘Guido Gezelle en de
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zevendende-eeuwse Zuidnederlandse taal en literatuur’. Er zijn onder meer recensies
van: H. Duits, A.J. Gelderblom en M.B. Smits-Veldt (red.), Klinkend boeket. Studies
over renaissancesonnetten voor Marijke Spies (door Els Stronks); Door eenen engen
hals. Nederlandse beschouwingen over vertalen 1550-1670. Verzameld en ingeleid
door Theo Hermans (door N.F. Streekstra); M. Vinck-Van Caeckenberghe, Een
onderzoek naar het leven, het werk en de literaire opvattingen van Cornelis van
Ghistele (1510/1511-1573), rederijker en humanist (door K.J.S. Bostoen) en van W.
Frijhoff, Wegen van Evert Willemsz. Een Hollands weeskind op zoek naar zichzelf,
1607-1647 (door J.M. Kerkhoven).
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Mededelingen
Over een klassiekenreeks
Op 4 en 5 december 1996 organiseerde het Constantijn Huygens Instituut voor
tekstedities en intellectuele geschiedenis in samenwerking met de Universiteit van
Osnabrück een Nederlands-Duits colloquium onder de titel Literaire monumentenzorg
/ Literarische Denkmalpflege. Het doel van het colloquium was drieledig: een
hernieuwde discussie over een klassiekenreeks in Nederland, een evaluatie van tien
jaar ‘Bibliothek deutscher Klassiker’ in Duitsland en in het algemeen een uitwisseling
van opvattingen en ervaringen tussen Nederlandse en Duitse editeurs.
Thans is de bundel met bijdragen verschenen. Hierin wordt onder meer ingegaan
op de vier hoofdproblemen van edities in een klassiekenreeks: spelling, commentaar,
tekstconstitutie en volledigheid. Ook komt de huidige editiepraktijk in Nederland en
in Duitsland aan de orde.
U kunt de bundel (115 blz.; prijs: f 27,50) bestellen door per e-mail
(gerard.vanveen@konbib.nl), per fax (070-382 05 46) of schriftelijk contact op te
nemen met Gerard van Veen, Constantijn Huygens Instiutuut, Postbus 90754, 2509
LT Den Haag. De bundel wordt u met factuur toegestuurd.
F.F.X. Smulders

Nederlandse brievencollecties uit de negentiende eeuw
In opdracht van het Constantijn Huygens Instituut voor tekstedities en intellectuele
geschiedenis is door Nop Maas en Jacqueline de Man een rapport samengesteld met
aanbevelingen voor de uitgave van Nederlandse literaire briefwisselingen uit de
negentiende eeuw - literair te verstaan in de negentiende-eeuwse betekenis van het
woord, dat wil zeggen: letterkundig, taalkundig en historisch.
De belangrijkste Nederlandse brievencollecties zijn doorgenomen en er is een
bestand aangelegd van correspondenties die uit ten minste tien brieven van schrijver
X aan schrijver Y bestaan. De correspondenties, die variëren van tien tot een paar
duizend brieven, zijn vervolgens naar belang en kwaliteit beoordeeld. Ook is een
inventarisatie gemaakt van bestaande edities van literaire briefwisselingen.
Een en ander is vastgelegd in een database-bestand, dat vanaf 1 april 1997 kan
worden geraadpleegd bij het Constantijn Huygens Instituut te Den Haag (Koninklijke
Bibliotheek). Een verslag van de werkzaamheden met aanbevelingen voor uitgave
van de interessantste briefwisselingen is neergelegd in de brochure Rapport van het
Project Nederlandse literaire brievencollecties en - edities 1800-1900. Deze brochure
is kosteloos verkrijgbaar bij het Constantijn Huygens Instituut, waar ook nadere
informatie over het databasebestand kan worden verkregen.
Correspondentieadres CHI: Postbus
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90754, 2509 LT Den Haag. Telefoon: (070) 331 58 00. Fax: (070) 382 05 46. E-mail:
chi_alg@konbib.nl.
F.F.X. Smulders

Cahiers Nederlandse letterkunde: Aflevering over de oorlogsromans van
W.F. Hermans
In mei 1997 verscheen het vijfde nummer van de Cahiers Nederlandse Letterkunde.
Het bevat een bijdrage van Joke Holwerda over de receptie van De tranen der acacia's
en De donkere kamer van Damocles van W.F. Hermans: ‘Andere tijden, andere
visies. De oorlogsromans van W.F. Hermans’.
Men kan deze aflevering bestellen door f 25,- over te maken op postbank-nummer
3808367, t.n.v. Uitgeverij Passage te Groningen, onder vermelding van ‘Cahiers nr.
5’.
Het zesde nummer van de Cahiers, dat in de zomer van 1997 is verschenen, bevat
een door Jaap Tigelaar verzorgde uitgave van de vertaling van de zogeheten kroniek
van de Pseudo-Turpijn in Die alder excellenste cronyke van Brabant (Antwerpen
1498), onder de titel: ‘Die salighe ende schoone hystorie vanden strijde des lants van
Spaengien. Een Middelnederlandse vertaling van de Kroniek van Pseudo-Turpijn’.
Inlichtingen zijn te verkrijgen bij ondergetekende, Nederlands Instituut, Postbus
716, 9700 AS Groningen.
J.M.J. Sicking

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 2

