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Klankimitaties van avantgardisten
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(Jan Hanlo)
vögögögögögögögögEL
zwitschitschitschitschitschitschitschitschERN

(Ernst Jandl)

1 Inleiding
Toen J.J. Oversteegen in 1965 zijn ideeën inzake tekstinterpretatie voor de lezers
van Merlyn uiteenzette, stelde hij dat een literaire tekst altijd binnen een bepaald
kader wordt aangeboden. Dit kader bepaalt de zienswijze van de lezer, aldus
Oversteegen (cit. 1983: 61v; zie ook Oversteegen 1982), die van een ‘alsof-kader’
sprak, een soort afspraak tussen auteur en lezer. Binnen dit ‘alsof-kader’ kent de
lezer betekenis toe aan details in een tekst. In Anastasio en de schaal van Richter
(1986) heeft Oversteegen laten zien hoe zoiets in het werk gaat bij het lezen van
moderne poëzie. De lezer, in dit geval Oversteegen zelf, zet bij het interpreteren een
bepaald ‘idioom’ in, omdat de tekst daarom vraagt. Grondgedachte van Oversteegen
is dat primaire teksten leesaanwijzingen van de auteur bevatten en dat die de
gedragingen van de lezer bepalen
De Amerikaanse literatuurtheoreticus Stanley Fish (1980), evenals Oversteegen
geïnteresseerd in de rol van poëticale kaders bij het lezen van teksten, kwam na enig
empirisch onderzoek, naar aanleiding van de vraag hoe geschoolde lezers überhaupt
weten dat zij een gedicht voor zich hebben, tot een andere conclusie.
Betekenistoekenning wordt niet bepaald door teksteigenschappen en het is ook niet
zo dat het toekennen van betekenis afhankelijk is van individuele lezers. Uit het
onderzoek van Fish kwam naar voren dat uitspraken van lezers in hoge mate gevormd
zijn door de ‘interpretative communities’ waarvan zij deel uitmaken. Instituties
bepalen de kaders waarbinnen iemand betekenis aan iets toekent. Zo blijken lezers,
al dan niet bewust, met een reeks conventionele notities te werken, bijvoorbeeld met
betrek-
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king tot poëzie, die bij het interpreteren worden ingezet.
De gedachte dat institutionele factoren een grote rol spelen in het interpretatieproces
(en daar niet alleen) begint steeds meer terrein te winnen. In navolging van de Franse
cultuursocioloog Pierre Bourdieu heeft dat, ook in Nederland, geleid tot (voorstellen
voor) institutioneel onderzoek. Zo hebben C.J. van Rees en G.J. Dorleijn ervoor
gepleit onderzoek te doen naar De impact van literatuuropvattingen in het literaire
veld (1993). Dit onderzoek moet onder meer leiden tot theoretisch onderbouwde en
empirisch toetsbare uitspraken met betrekking tot de sturing die uitgaat van instituties,
bijvoorbeeld waar het het spreken over literatuur betreft. Op het literaire veld, dat
door Van Rees en Dorleijn wordt omschreven als een voortdurend veranderend
systeem van machtsrelaties, bepalen instituties, zoals literatuurbeschouwing en
literatuuronderwijs, hoe dient te worden omgegaan met en gesproken over literatuur.
Tussen instituties en ook daarbinnen vindt een voortdurende machtsstrijd plaats met
als inzet het monopolie van het toekennen van culturele legitimatie aan kunstwerken
(zie ook Van Rees 1994).
Het door mij gereconstrueerde debat rond het genre klankpoëzie, dat zich heeft
toegespitst op een drietal vragen: Is het genre bedacht door historische avantgardisten,
wordt het vooral gekenmerkt door een antimimetische grondhouding en is het waar
dat de beschouwers van het genre alle vrijheid hebben en nemen bij het toekennen
van betekenis eraan, geeft steun aan de bewering dat literatuuropvattingen een grote
impact hebben en dat het toekennen van betekenis aan dit type poëzie bepaald wordt
door institutionele factoren.
Historische avantgardisten waren ervan overtuigd dat zij het genre hadden
uitgevonden. Over de vraag wie precies, bestond minder eenstemmigheid.
Literatuurhistorici die zich in het debat mengden, hebben geprobeerd een beslissing
te forceren. Daarvoor deden zij een beroep op de manifesten van diezelfde
avantgardisten. Met alle gevolgen vandien. Poëtica's zijn namelijk geen
wetenschappelijke theorieën. Het zijn normatieve uitspraken, niet zelden contradictoir,
en veelal gedaan met strategische bedoelingen (Van den Akker 1985; Van
Rees/Dorleijn 1993). In § 2 zal ik laten zien dat de aard van literatuuropvattingen tot
contradictoire uitspraken heeft geleid met betrekking tot de vraag of historische
avantgardisten de eersten waren die zich van het genre hebben bediend. Daarbij zal
ik in deze paragraaf aandacht schenken aan het feit dat na de tweede wereldoorlog
een revival van het klankgedicht heeft plaatsgevonden. Op dat verschijnsel is
gereageerd door de heraut van de Vijftigers, Paul Rodenko die, zoals Maarten
Doorman (1994) heeft betoogd, zich in zijn poëticale geschriften van een
contradictoire strategie bediende om te betogen dat wat Vijftig deed nieuw was.
Rodenko heeft niet zomaar een historisch beeld van het klankgedicht geschetst, hij
creëerde dat beeld ten dele zelf, op basis van de door hem gelegde originaliteitsclaim,
een claim die hij heeft laten doorwerken in zijn selectie van gedichten voor Nieuwe
griffels schone leien.
Binnen de literatuurwetenschap heeft een discussie plaatsgevonden over het al
dan niet mimetische karakter van het klankgedicht. Tegenover het bestaande beeld
van de avantgarde als zijnde een groep antimimetisch ingestelde kunstenaars, zoals
dat door Peter Bürger en F.F.J. Drijkoningen is uitgedragen, probeert men thans een
ander beeld te plaatsen. Zo heeft Hubert van den Berg betoogd dat historische
avantgardisten bij het vervaardigen van klankgedichten er mimetische bedoelingen
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op nahielden. Uit het mimesisdebat, dat ik in § 3 reconstrueer, valt op te maken dat
in het culturele veld zich een machtsstrijd begint af te tekenen met als inzet het
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alleenrecht om culturele legitimatie aan avantgardistische kunstwerken toe te kennen.
Veelzeggend daarbij is dat zowel de heersende generatie, aangevoerd door Peter
Bürger, als de aankomende generatie, waarvan Van den Berg een representant mag
heten, zich voor hun opvatting beroepen op hetzelfde tekstmateriaal, te weten de
manifesten van avantgardisten.
Zelf zal ik mijn toevlucht niet zoeken tot auteurspoëtica's. Ik wil nagaan hoe critici
hebben gereageerd op klankgedichten, vanuit welke poëticale kaders zij dat doen en
in welke termen dat gebeurt. Doorgaans neemt men aan dat klankgedichten, een
tekstsoort die tesamen met visuele gedichten veelal wordt gerangschikt onder de
noemer ‘concrete poëzie’, tot doel hebben de lezer te activeren, deze tot coproducent
van een tekst te maken. Omdat dit soort teksten in hun vorm niet is gefixeerd, staat
het open voor de meest uiteenlopende interpretaties (Schmidt 1972; Waldrop 1982).
Uit de prototypisch te beschouwen reacties op ‘Oote’ van Jan Hanlo en ‘Tellby toech
tarra’ van Lucebert blijkt echter, zoals ik in § 4 zal laten zien, dat die interpretaties
op een bepaalde manier verankerd zijn. Zij zijn institutioneel ingebed, dat wil zeggen
klankgedichten worden door lezers/critici ingebed in traditionele, aangeleerde kaders.
Er wordt over gesproken in een idioom van vertrouwde stilistische en generische
termen.

2 Een nieuw genre
Van de historische avantgardisten waren het vooral de Duitse Dadaïsten die
klankgedichten hebben voortgebracht (Short 1985: 297). Kurt Schwitters werd zelfs
beroemd met zijn ‘Sonate in Urlauten’, dat deels werd afgedrukt in onder meer Theo
van Doesburgs tijdschrift Mécano (1923, nr. 4/5, ‘wit’) en in Arthur Lehnings i 10
(1927), terwijl de definitieve versie ervan terechtkwam in Schwitters' eigen tijdschrift
Merz (1932, nr. 24). Naar alle waarschijnlijkheid heeft Schwitters zijn sonate al op
de Dada-veldtocht door Nederland ten gehore gebracht. Op Van Doesburgs
uitnodiging hieraan deel te nemen, reageerde Schwitters op 13 september 1922
enthousiast en stelde voor onder andere ‘Lautgedichte’ voor te dragen, ‘die ohne
Sinn, ohne Sprache, jedem Holländer verständlich sind.
Ddssnnr-Je-M-Mp-Mpft-Mpftl-u.s.w. (...)’ (cit. Schippers 1974: 54). De door
Schwitters voortgebrachte klanken schijnen een aanstekelijke werking op het publiek
te hebben gehad: ‘Toeschouwers begonnen ook diergeluiden te produceren hanengekraai, hondengeblaf, het gehuil van krolse katten (...)’ (cit. Van den Berg
1995: 153). Zelf experimenteerde Van Doesburg trouwens ook met klanken, getuige
zijn ‘Letterklankbeelden’, voor het lezen waarvan zijn alter ego, I.K. Bonset (1921),
precieze instructies had vervaardigd: ‘Bij gewone lettertypen (als c en s in klankbeeld
I) den klank 1 tel aanhouden. Bij korte, liggende streep achter de letter (als s-) 2
tellen aanhouden’, etc. (Bonset 1975: 111).
Schwitters, Van Doesburg, Anthony Kok, H.N. Werkman, allemaal maakten zij
klankgedichten. In literatuurwetenschappelijke studies wordt het klankgedicht dan
ook beschouwd als een genre dat kenmerkend is voor de historische avantgarde.
Onder de avantgardisten waren er zelfs die claimden er de uitvinder van te zijn
geweest. Op 23 juni 1916 noteerde Hugo Ball, die grote bekendheid kreeg met zijn
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klankgedicht ‘gadji beri bimba’ waarmee hij op 23 juni 1916 in ‘Cabaret Voltaire’
te Zürich optrad in een uit karton vervaardigd Cubistisch kostuum, in wat later Die
Flucht aus der Zeit zou gaan heten: ‘Ich habe eine neue Gattung von Versen erfun-
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den, “Verse ohne Worte” oder Lautgedichte, in denen das Balancement der Vokale
nur nach dem Werte der Ansatzreihe erwogen und ausgeteilt wird’ (cit. Riha/Schäfer
1994: 27).
Ball had trouwens ook een uitgesproken opvatting over de functie van het
klankgedicht: daarmee werd protest aangetekend tegen de door de journalistiek
vervuilde taal of, zoals Ball het formuleerde: ‘Man verzichte mit dieser Art
Klanggedichte in Bausch und Bogen auf die durch den Journalismus verdorbene und
unmöglich gewordene Sprache’ (cit. Riha/Schäfer 1994: 29).
Een andere Dadaïst, Raoul Hausmann, verkeerde lange tijd in de veronderstelling
dat híj de uitvinder van het klankgedicht was. Tot hij in 1920 Huelsenbecks
Dada-almanak in handen kreeg waarin Balls ‘Karawane’ voorkwam. Wat niet
betekende dat hij Ball de eer gaf de bedenker van dit genre te zijn geweest. Volgens
Hausmann moet Ball bekend zijn geweest met de fonetische gedichten van de
Russische Futuristen. Nog voordat Ball ‘gadji beri bimba’ ten gehore bracht, had
Kandinsky namelijk al klankgedichten van Chlebnikov voorgedragen in datzelfde
‘Cabaret Voltaire’, naar alle waarschijnlijkheid in aanwezigheid van Ball.
Voor het antwoord op de vraag wie van de avantgardisten als eerste een
klankgedicht maakte of ten gehore bracht, laten literatuurhistorici zich veelal leiden
door wat avantgardisten hierover zelf hebben gezegd. In Dada - Kunst und Anti-Kunst
(1973: 41) bijvoorbeeld citeert Hans Richter, zelf Dadaïst en dus partijganger, de
hiervoor aangehaalde passage waarin Ball stelt dat hij de uitvinder van het
klankgedicht was. Diezelfde Ball wordt aangehaald door Nündel (1981: 82-83) in
zijn portret van Kurt Schwitters, maar dan om te betogen dat Ball zich met zijn
klankgedichten juist in de eeuwenoude traditie van de priesterlijke jammerklacht
situeerde.
Ook Paul Rodenko, woordvoerder van de Vijftigers, heeft het klankgedicht
historisch willen situeren. In de inleiding bij zijn beroemd geworden bloemlezing
uit de poëzie van de avantgarde Nieuwe griffels schone leien betoogt Rodenko dat
de ontwikkeling van de avantgarde onder andere gekenmerkt wordt door een tendens
die tot ‘verabsolutering van de klank’ heeft geleid. Al in de negentiende eeuw waren
er dichters die het accent hebben gelegd op de ‘klankwaarde’ van poëzie. Zo heeft
Rimbaud in ‘Voyelles’ laten zien hoe klanken kleuren kunnen oproepen. Volgens
Rodenko heeft de ontdekking dat klanken betekenis kunnen oproepen, geleid tot een
ontmoeting van twee stromingen in de literatuur: ‘de
revolutionair-experimentalistische poëzie van Baudelaire-Rimbaud en de meer
bescheiden klankpoëzie, die Verlaine in Frankrijk, Guido Gezelle en later Gorter en
Leopold in de Nederlanden trachtten te verwezenlijken.’ Beide stromingen zou het
erom te doen zijn geweest ‘de hegemonie van de logisch-constructieve geest in het
gedicht’ te ondermijnen. Uiteindelijk mondden de klankexperimenten uit in wat
Rodenko noemt ‘fonetische atomisering van de taal’, wat onder meer zou blijken uit
Schwitters' sonate in urlauten en de experimenten van Van Doesburg en Anthony
Kok.
Rodenko laat de Nederlandstalige avantgarde beginnen bij Gezelle, van wie hij
enkele natuurgedichten opneemt, waaronder ‘Meezen’. Hij verantwoordt die keuze
met de opmerking: bij Gezelle ‘klinkt een toon door die wij later bij Lucebert
terugvinden’. Dat die keuze niet vanzelf spreekt, blijkt uit een reactie van Vestdijk
(1960: 166v) die erop wees dat Gezelle een traditionele prosodie gebruikte. De keuze
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de dubbele strategie van de avantgarde heeft genoemd. Die strategie is er enerzijds
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op gericht continuïteit te suggereren en te laten zien dat men in een belangrijke traditie
staat, wat bij Gezelle ook nog eens betekent een traditie van internationale allure.
Anderzijds wordt benadrukt dat er sprake is van een breuk met het verleden. De
‘verabsolutering van de klank’, zoals Van Doesburg en andere historische
avantgardisten die nastreefde, is een doodlopende weg gebleken, aldus Rodenko. De
‘autonome klank’ heeft wel zijn poëtische waarde behouden, maar dan als
‘functioneel’ bestanddeel van een gedicht, zoals in ‘Aubade met lijsters’ van Hans
Warren, waarin natuurbeschrijving en geluidsweergave, bijvoorbeeld ‘tlie tluu die
tiriktiping tjulilililili’, elkaar afwisselen. De door Rodenko gelegde originaliteitsclaim
dwong hem om Hanlo's ‘Oote’ en Luceberts ‘Hu We Wie’ niet in zijn bloemlezing
op te nemen. Deze gedichten zijn immers ‘tot op grote hoogte (natuurlijk niet geheel)
echo's van oudere experimenten op dit gebied’ (id. 19v).
Dat de ‘verabsolutering van de klank’ zich na de tweede wereldoorlog niet heeft
voortgezet, is nog maar de vraag. In de jaren zestig zou het genre hoe dan ook nieuw
leven worden ingeblazen, niet alleen in het buitenland, waar bijvoorbeeld Die Wiener
Gruppe klankgedichten ten gehore bracht (Riha/Schäfer 1994: 382; Weibel 1997),
maar ook in Nederland en België. Michael Tophoff en Gust Gils (zie Roggeman
1986: 266v) voerden voor de radio ‘verbofonische’ experimenten uit en Riekus
Waskowsky experimenteerde met klanken in De boeddha met het piepertje (1972).
Die experimenten van Waskowsky zien er wel wat anders uit dan we gewend zijn
van de historische avantgardisten. Hij heeft zich bij het vervaardigen ervan laten
leiden door een beperkt aantal principes: herhaling, geometrische ordening en
kadrering door middel van een onderschrift. Ongeveer de helft van de gedichten in
de bundel bestaat uit slechts één letter. Zo heeft hij in totaal 1378 a's in een rechthoek
geplaatst en voorzien van het onderschrift: ‘klonk het in de nacht...’ en laat hij
evenzovele z-klanken, eveneens afgedrukt in een rechthoekige vorm, volgen door:
‘zoemde een late vlieg’. Met zo'n onderschrift fixeerde de dichter zelf de betekenis
van de door hem weergegeven klank. Tegelijkertijd echter geeft hij aan dat tussen
klank en betekenis een arbitraire relatie bestaat. Wat blijkt als hij een reeks o's als
klankbeeld gebruikt, deze eveneens voorzien van het onderschrift ‘klonk het in de
nacht...’, maar nu voorziet van de titel ‘zalige tijd’. In hoeverre lezers een en ander
ook als zodanig ervaren, is een andere vraag, die ten aanzien van Waskowsky's
klankexperimenten bij gebrek aan informatie helaas niet is te beantwoorden.

3 Een (anti)mimetisch genre
Karl Riha, een deskundige op het terrein van de historische avantgarde, heeft in een
boek, waarvan de titel zwaarder klinkt dan de inhoud is, Prämoderne Moderne
Postmoderne (1995), een interessant hoofdstuk gewijd aan klankgedichten. Daarin
laat hij zien dat door de tijd heen de geluiden van vogels en andere dieren zijn
geïmiteerd. Wij komen ze tegen in middeleeuwse poëzie, in de natuurlyriek van
romantische dichters, maar ook historische en naoorlogse avantgardisten zouden op
ruime schaal vogel- en andere diergeluiden hebben geïmiteerd. Zoals de Dadaïst
Hugo Ball, wiens ‘Karawane’ begint met ‘jolifanto bambia ô falli bambla’, waarin
volgens Riha de slepende tred van een olifant is te horen. Met de opvatting dat
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historische avantgardisten natuurgeluiden proberen na te bootsen staat Riha niet
alleen. Al eerder heeft Hadermann opgemerkt dat Paul van Ostaijen zich graag van
onomatopeeën bediende en volgens Krispyn zou ook Theo van Doesburg hiervan
opvallend
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vaak gebruik hebben gemaakt, zoals in ‘Trein’ en ‘De Trom’ uit 1921, dat begint
met ‘Rrrrr om / Rrrrr om / Rrrrr om / DE trom / De drom’ (cit. Bulhof 1976: 51-53;
69-71). Paul de Vree, de nestor van veel Nederlandse en Belgische naoorlogse
klankdichters, schuwde de onomatopee evenmin. Eric Slagter (1973: 339) schreef
over diens bundel Egelrond (1957): ‘Hij imiteert met eigen woordvondsten het geluid
van een druppende kraan’.
Aan de vaststelling dat historische avantgardisten klanken probeerden na te bootsen,
heeft Van den Berg (1996) de literairtheoretische vraag verbonden of
klanknabootsingen niet pleiten tegen het aan historische avantgardisten toegeschreven
antimimetische literatuurconcept. Volgens gerenommeerde literatuurhistorici en
kenners van de avantgarde, zoals Peter Bürger (1974), vormt een antimimetische
instelling immers de basis van de meeste avantgardebewegingen. De door
avantgardisten nagestreefde klanknabootsingen lijken die opvatting te weerleggen.
Dat leidt tot de vraag hoe beweringen over het mimetische dan wel antimimetische
karakter van klankgedichten wordt gelegitimeerd.
In Theorie der Avantgarde (1974), een studie die in zowel Europa als Amerika
nog altijd het beeld van de historische avantgarde bepaalt, komt Peter Bürger, na
bestudering van de door historische avantgardisten opgestelde manifesten, tot de
slotsom dat de door hun uitgevoerde klank- en andere experimenten het resultaat
zijn van hun antimimetische grondhouding en van de kritiek die zij wilden leveren
op de institutie kunst. Zijn opvatting komt er kort gezegd op neer dat de historische
avantgarde, dat wil zeggen Dada, Surrealisme, Italiaans en Russisch Futurisme, moet
worden gezien als een aanval op de status van de kunst in de burgerlijke maatschappij.
Om deze kunst, die een organisch karakter had, dat wil zeggen uit was op verzoening
van mens en natuur, hing als het ware een aura. Tegenover dit organische kunstwerk
plaatste de avantgardist zijn montages en collages. Daarin was geen sprake meer van
een harmonieuze eenheid. Met alle gevolgen voor de lezer, die niet langer in staat
was de delen waaruit een avantgardistisch kunstwerk is opgebouwd te rangschikken
onder een overkoepelend geheel.
Die opvatting van Bürger werd door anderen overgenomen. Zo lezen wij bij
Drijkoningen (1982: 159-160) dat het klankgedicht als functie had het
eenheidspostulaat waarop de traditionele kunst was gebaseerd onderuit te halen.
Maar allengs kwam er kritiek, eerst op onderdelen, zoals op het nauwelijks
omschreven begrip ‘institutie’ (Beekman 1984), later op de algehele conceptie, zoals
door Eysteinsson (1992: 164v), die vraagstekens heeft gezet bij de door Bürger aan
de historische avantgardisten toegemeten intenties. In een aan Dada gewijde studie
had Philipp (1980) er al zijn twijfel over uitgesproken of een avantgardist als Ball
wel zo gekant was tegen een esthetisch aureool rond zijn klankgedichten. Zijn
manifesten spreken andere taal, meent Philipp, die opmerkt, ‘daß nun Hugo Ball
ähnlich wie Kandinsky, aber mit unterschiedlicher Intention und Begründung, in
seinen Lautgedichten wenigstens theoretisch das Auratische wieder einführt’. Wel
geeft hij Bürger gelijk op het punt van het antimimetische karakter van
klankgedichten: ‘den Sprachlaut anstelle des von der Wirklichkeit befrachteten
Wortes’ (Philipp 1980: 90-92). Maar juist op dat laatste punt heeft Van den Berg
(1996: 221v) zo zijn bedenkingen. Dat de historische avantgardisten antimimetisch
waren, zoals onder andere Bürger beweert, gaat niet in zijn algemeenheid op, meent
hij. Het door Huelsenbeck, Hausmann, Ball en andere Dadaïsten ondertekende
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manifest uit 1918 laat zien dat zij in hun bruïtistische gedichten de metropool wilden
weergeven, aldus
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Van den Berg, die voor zijn bewering een beroep doet op de volgende passage uit
dit manifest: ‘Das BRUITISTISCHE Gedicht schildert eine Trambahn, wie sie ist,
die Essenz der Trambahn mit dem Gähnen des Renteniers Schulze und dem Schrei
der Bremsen’ (cit. Riha/Schäfer 1994: 93; vert. Drijkoningen 1982: 180). Deze
poëticale uitspraak biedt steun aan de bewering van Van den Berg (1996: 227) dat
de dadaïstische klankpoëzie, waartoe Balls ‘Karawane’ behoort, weliswaar in zijn
geheel antimimetisch is wat betreft de illusionistische weergave van de werkelijkheid,
maar mimetisch voor zover het een klank als ‘jolifanto’ betreft, een klank die het
begrip ‘olifant’ oproept. De plausibiliteit van een dergelijke bewering lijkt alleen
nog maar te worden vergroot als men de poëticale uitspraken over het klankgedicht,
aanvult met voorbeelden uit de praktijk, zoals het eerder genoemde ‘De Trom’ van
Van Doesburg of het begin van ‘De Groote Boulevards’, een verhaal van Piet
Mondriaan over Parijs: ‘Ru-h-ru-h-ru-h-h-h-h. Poeoeoe. Tik-tik-tik-tik. Pre.
R-r-r-r-r-uh-h. Huh! Pang. Su-su-su-ur. Boe-a-ah. R-r-r-r. Foeh... veelheid van
klanken, door-elkaar. Auto's, autobussen, karren, rijtuigen, menschen, lantaarnpalen,
boomen... door elkaar (...).’ (Mondriaan 1987: 13)
Het blijkt echter ook heel goed mogelijk een tegenovergesteld standpunt in te
nemen en dat eveneens te baseren op manifesten van avantgardisten. Zo zijn poëticale
geschriften van Van Doesburg bekend, waarin deze zich uitpreekt tegen het
mimetische karakter van klankpoëzie (zie Oversteegen 1969: 59v). In ‘Beeldende
verskunst en hare verhouding tot de andere kunsten’ (1922) verdedigt Bonset het
standpunt dat de onomatopee als een overgangsvorm in de ontwikkeling van de
moderne kunst moet worden gezien. De onomatopee heeft weliswaar geen lexicale
betekenis, zoals bestaande woorden, maar zij leidt wel tot een bepaalde
begripsassociatie. Daardoor is het onmogelijk de door Bonset gewenste graad van
abstractie en autonomie in de kunst te bereiken. Over de onomatopee schrijft hij:
‘Ten opzichte der woordvervrouwelijking en der laatste sentimenteele uitingen der
dichtkunst is de onomathopée voor alles hygiënisch. Zij reinigt en vernieuwt het
uitdrukkingsmiddel der dichtkunst, doodt het ongedierte der zwoele romantiek, brengt
rythme zonder decoratie voort, stremt het gaande en vloeiende en verstrakt het
uitdrukkingsprocédé.’ Tot zover juicht hij de onomatopee nog toe, maar dan komt
het: ‘De onomathopée is de noodwendige voorloopster der dichtkunst als onmiddelijke
beelding der realiteit.’ De onomatopee als tussenfase, als overloop naar de echte
avantgarde.
Bonset zegt zich ervan bewust te zijn dat aan ‘de banaliseering der imitatie niet
geheel’ valt te ontkomen. Maar zijn streven is er wel op gericht. Hij vindt dat andere
historische avantgardisten eveneens aan deze eis zouden moeten voldoen. Als criticus
zag hij daar scherp op toe. In 1923 publiceerde Anthony Kok in De Stijl (dl. VI,
nr.3-4: 368) zijn ‘Nachtkroeg’, een gedicht dat begint met: Stil / Stap / Steen / Stil / Stap / Steen / Stil -’ Bonset, gespitst op het mogelijk imitatieve karakter van
klankpoëzie, beoordeelde het gedicht in de volgende bewoordingen: ‘“Nachtkroeg”
van Antony Kok is hier een voorbeeld van suggestieve klankverwerking. Goed
doorgewerkt, bewust en met overleg geordend is hier het materiaal tot een gesloten
woordkegel opgebouwd. De opeenvolging der klankvormen werkt een associatie
met de waarneming in de hand. Het blijft daardoor eenigszins imitatief, doch men
vergete niet dat dit vers reeds in 1915 gemaakt werd.’
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Poëtica's zijn persoon-, tijd- en situatiegebonden. Zij hoeven niet te stroken met
de praktijk van het schrijven, zij zijn aan verandering onderhevig en hoeven niet te
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corresponderen met opvattingen van lezers. Er bestaat niet zoiets als ‘de’ poëtica
van ‘de’ avantgarde, al suggereren de diverse collectief ondertekende manifesten dat
er grote eensgezindheid onder avantgardisten heeft bestaan. Maar die manifesten
vervulden een strategische rol in de strijd om een positie op het literaire veld. In
werkelijkheid bestaan tussen en binnen die manifesten allerlei contradicties. Door
een beroep te doen op geïsoleerde uitspraken in manifesten, ten einde de nieuwheid
van een genre te legitimeren of het al dan niet mimetische karakter ervan te
verdedigen, begeeft men zich in een poëticaal debat, waarbij literatuuropvattingen
van auteurs worden gebruikt als instrumenten voor de beeldvorming van de
avantgarde.

4 Het toekennen van betekenis aan klankgedichten
Auteurspoëtica's blijken vaak een sturende rol te spelen bij het interpreteren van
klankgedichten. Maar er zijn nog andere kaders werkzaam bij het toekennen van
betekenis aan klankgedichten. Opmerkelijk daarbij is dat klankgedichten, die vrij
algemeen als een avantgardistisch genre worden beschouwd, in de zin dat daarin
geen conventionele lyrische procédés worden gebruikt en het eenheidspostulaat niet
langer van toepassing is, door lezers/critici wel steeds ingebed worden in traditionele,
aangeleerde kaders. De neiging om erover te spreken in een idioom van vertrouwde
stilistische en generische termen is groot.
Van de klankgedichten die H.N. Werkman schreef, is ‘loemoem lammoem laroem
lakoem’ wel het bekendst geworden, onder andere omdat Gerrit Komrij het een plaats
gaf in zijn bloemlezing De Nederlandse poëzie van de negentiende en twintigste
eeuw in 1000 en enige gedichten. Het gedicht is afkomstig uit 3 syllabijnen, 2
vocaletten (1944), een boekje dat Werkman maakte ter gelegenheid van het huwelijk
van de dichter A. Marja in juni 1944 (Van Straten 1980: 276). Uit een brief aan
August Henkels d.d. 16 juni 1944 blijkt dat Werkman zelf niet hoog opgaf van het
voor Marja vervaardigde werkje: ‘Ik heb hem een boekje gemaakt dat ik je hierbij
stuur, een tam dingetje’ (Werkman 1968: 147).
Werkman had trouwens al eerder, te weten in de jaren dertig, klankgedichten
geschreven (zie Van Straten 1980: 249v). Wat daaraan opvalt, is dat zij stuk voor
stuk een vast metrum hebben, eindrijm, nu eens vol- dan weer gekruisd rijm,
binnenrijm en veel alliteraties. Soms is een gedicht opgebouwd uit slechts twee
klanken, zoals de ‘a’ en ‘e’ in ‘elka belka elkana’, soms domineert een bepaalde
klank in een gedicht, zoals de ‘oe’ in ‘lammoem’. Hoewel het in het algemeen om
abstracte klankgedichten gaat, worden hier en daar klankgroepen gebruikt waarin
een referent schuilgaat, zoals in het gedicht dat begint met ‘marjanus marjoeki
marjorum’, afkomstig uit het eerder genoemde bundeltje gelegenheidspoëzie dat
bestemd was voor, zoals de eerste regel al zegt, de dichter Marja.
Een paar maal geeft Werkman met behulp van een titel richting aan een interpretatie
van de door hem gebruikte klankgroepen, zoals in ‘Huldigingsochtendhymne’ (1936).
Op grond van de titel die erop wijst dat we met een plechtige lofzang te maken
hebben, is de kans groot dat de eerste klankgroep ‘hobade’ op zijn Frans wordt
uitgesproken, dus als ‘aubade’, wat ons brengt bij de definitie van Van Dale: een
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zang- of muziekuitvoering in de ochtend als huldeblijk, met name voor iemands
woning. De verleiding om ‘hobade’ terug te voeren op een bestaand Frans woord is
so wie so groot, omdat ook andere klankgroepen in de richting van Frankrijk wijzen,
zoals ‘trankielje’, ‘tomate’ en ‘coquille’. Dat er in deze hymne, weliswaar
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niet op plechtige, maar op vrolijke toon lof wordt gezwaaid over eten en drinken:
het glas dient tot de bodem te worden geleegd - ‘ad fundum hà / ad fundum ho’ -,
lijkt een van de mogelijke interpretaties van dit gedicht of beter deze zang, die eindigt
met een begrip uit de wereld van de muziek: ‘dacapo po’, ofwel: nog eens van het
begin af aan. Zoals gezegd, is het merendeel van Werkmans klankgedichten van
meer abstracte aard, al zijn tal van klankgroepen terug te voeren op (quasi-)Italiaanse
klanken en klankcombinaties, zoals ‘tanto tempo’, ‘desto presto’ en ‘bene torbo’
(uit: ‘Gestadige beweging’, 1936) of ‘pura’, ‘ora’, ‘sua’, ‘tua’ en ‘pala’ in ‘la odo
rodo’ (1944). Of mijn neiging om klanken binnen aangeleerde kaders te interpreteren
ook die van anderen is, moet onderzoek naar de omgang met klankgedichten uitwijzen,
zoals die van Hanlo en Lucebert.
Als klankpoëzie zou worden omschreven als betekenisloze poëzie (cf Scholz 1989:
19) dan rijst de vraag of dit type poëzie, dat alleen zou bestaan uit
klankgroepen-zonder-betekenis, nog wel tot de categorie ‘poëzie’ kan worden
gerekend. Op die vraag heeft De Deugd (1973) een antwoord willen geven. Hij doet
dat aan de hand van onder meer Jan Hanlo's beroemd geworden klankgedicht ‘Oote’,
dat aldus begint:
Oote oote oote
Boe
Oote oote
Oote oote oote boe

Het staat voor De Deugd (1973: 22-23) vast dat in Hanlo's ‘De mus’ - ‘tjielp tjielp’
etc. - het mimesisprincipe is toegepast: het gaat om een natuurgetrouwe nabootsing
van een essentiële eigenschap van de mus, maar hoe kan een gedicht als ‘Oote’ tot
de poëzie worden gerekend, als poëzie altijd op enigerlei wijze met betekenis van
doen heeft? Volgens De Deugd moet de oplossing worden gezocht in het feit dat in
een dergelijk gedicht weliswaar alleen klankgroepen-zonder-betekenis voorkomen,
maar dat klanken als ‘oote boe’ wel betekenis kunnen oproepen, omdat zij hier en
daar natuurlijke geluiden imiteren. Hij pleit er daarom voor van ‘klankbetekenis’ te
spreken. Het blijkt echter, zoals ik zal laten zien, vooral het aangeleerde poëticale
kader te zijn van waaruit iemand naar klankgedichten luistert, dat bepaalt of er en
zo ja in welke zin er betekenissen zullen worden toegekend.
De geschiedenis van ‘Oote’ is zo bekend dat ik er niet lang bij zal blijven stilstaan.
Hanlo had het gedicht bestemd voor Braak, een tijdschrift voor experimentele poëzie,
waarin Remco Campert en Rudy Kousbroek de scepter zwaaiden. Het zou echter
uiteindelijk terechtkomen in het katholieke tijdschrift Roeping (1952) (zie Dütting
1983, dl. 1: 169-170; verder: Walrecht 1986: 85). ‘Oote’ zorgde landelijk voor nogal
wat ophef doordat in de Eerste Kamer, bij monde van de liberaal Wendelaar, werd
gevraagd: ‘Moet deze aaneenrijging van zinloze klanken, dit infantiel gebazel,
gepubliceerd in het R.K. tijdschrift Roeping dat subsidie ontvangt van het Rijk, van
Overheidswege gesteund worden?’ (cit. Walrecht 1986: 82). In literaire kringen was
men verdeeld in zijn oordeel. Sommige Vijftigers, onder wie Vinkenoog en Rodenko,
vonden dat Hanlo wat laat kwam met zijn klankgedicht (cit. Hamans 1984). Hanlo
verweerde zich tegen het verwijt van gebrek aan originaliteit door te verklaren: ‘Ik
weet niet of ik Schwitters toen al gelezen had. Ik geloof het niet. In nummers van
De Stijl stonden, zoals je weet, verzen in dezelfde trant als “Oote” zoals
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laatst op de i-10-tentoonstelling nog te horen was. Ik heb hem in ieder geval niet
bewust nagevolgd’ (cit. Dütting 1983: 170).
Onder de Vijftigers waren er ook die wel waardering voor ‘Oote’ konden
opbrengen, zoals Remco Campert. In een reactie op een door Elseviers weekblad op
5 april 1952 gehouden enquête spreekt Campert vol lof over het gedicht en geeft
daar en passant een interpretatie van: ‘Dit is een aangenaam gedicht. Het gedicht van
een mens die gekozen heeft voor bepaalde dingen en tégen andere. Hij is niet meer
als het kind dat alle letters van het alphabet op onverschillige wijze achter elkaar
opdreunt; integendeel, hij heeft gerangschikt en toont ons nu de resultaten. De dichter
gooit kokende pek over de hoofden van de lezers en tegelijkertijd helpt hij hen de
ladder op te klimmen: deze beide handelingen verricht hij met een dunne glimlach
op de lippen. Hij weeklaagt met de worstelende lezer (“ach ach”) en hij bespot hem,
mild en doeltreffend (“boe”).’
Bij andere klanken gaat Campert op soortgelijke, associatieve wijze te werk, zoals
bij:
Da da demband
Demband demband dembrand dembrandt
Dembrandt Dembrandt Dembrandt

Campert tekent hierbij aan: ‘Hij geeft de lezers een ideaal, dat hem aanvuurt verder
te strijden, maar hij zorgt ervoor dit ideaal gedeeltelijk te “verminken”
(“Dembrandt”).’
Ook de door Hanlo gebruikte eu-klank krijgt van Campert betekenis. In ‘Oote’
staat:
Kneu kneu kneu kneu ote kneu eur
Kneu kneu ote kneu eur
Kneu ote ote ote ote ote

Campert hierover: ‘Kneu eur’, op het eerste gezicht imitatie-Deens, is veel meer dan
dat. ‘Kneu eur’ staat voor een aantal Nederlandse hoedanigheden: kneuterigheid,
zeurderigheid en (zo er lezers zijn die hier op staan:) deurzettingsvermogen. ‘Kneu
eur’ bestaat echter slechts bij de gratie van ‘oote’, de adem van de groten. De humor
van Jan Hanlo is zacht als zijn stem en de ‘D’ van ‘Dembrandt’’.
Voor Campert staat vast dat ‘Oote’ het resultaat is van ordening of compositie.
Daarnaast constateert hij dat het een aantal uitroepen bevat waarin een bepaalde
gemoedsaandoening tot uitdrukking wordt gebracht. Hij interpreteert die vanuit de
idee dat zij op de lezer betrokken moeten worden en tegelijkertijd dienen te worden
beschouwd tegen de achtergrond van een bepaalde woordenboekbetekenis: ‘ach ach’
als weeklacht, ‘boe’ als uitdrukking van een gevoel van spot. Over niet in het
Nederlands bestaande woorden als ‘Dembrandt’ en ‘Kneu eur’ meent Campert dat
lezers, dus ook hijzelf, deze klanken langs associatieve weg terugvoeren op
vertrouwde woorden en eigennamen. Deze zouden zijn getransformeerd met als doel
het Nederlandse cultuurgoed en typisch Nederlandse eigenschappen te ironiseren.
Later hebben nog anderen aan ‘Oote’ betekenis toegekend, zoals Wiel Kusters.
Om zijn interpretatie kracht bij te zetten, beriep hij zich op de poëtica van de dichter.
Over ‘Oote’ had Hanlo ooit opgemerkt: ‘Het betekent niets, maar is desondanks
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(naar ik hoop!) niet zonder artistieke inhoud, daar de betekenisloze syllaben een
zekere klankwaarde met zich meevoeren’ (cit. Walrecht 1986: 80). Maar Hanlo heeft
ook gesuggereerd dat ‘Kneu kneu’ misschien een onbewuste verwijzing bevat naar
de minnezang van de nachtzwaluw, waarover hij ooit las dat die een geluid als ‘eurr’
voortbrengt als hij verliefd is. Voor Kusters een voldoende reden om in ‘kneu’,
volgens Van Dale ‘een lief bekoorlijk zangvogeltje’, een verwijzing naar de
betreffende vogel te zien. Guus Middag (1996: 108) vindt dat Kusters Hanlo's
verklaring veel te serieus heeft genomen: ‘Volgens mij verwijst kneu in het zo
zorgvuldig betekenisloos gehouden klankgedicht juist onvermijdelijk naar de klank
kneu, en niet naar het vogeltje.’ Hoe moeilijk het ook voor Middag is zijn aangeleerde
kaders niet in te zetten bij het horen van dit klankgedicht blijkt uit een opmerking
bij het hiervoor aangehaalde ‘Da da demband’: ‘Je zou er haast een beknopt overzicht
van de beeldende kunst (van Rembrandt tot Dadaïsme) in kunnen lezen’.
Heeft Guus Middag zo zijn reserves tegenover de omgang met klanken door
interpreten, Hugo Brems heeft zich er echt vrolijk over gemaakt: ‘Lezers en critici
zijn als de hond van Pavlov. Zo gauw ze een tekst zien die zich als poëzie aandient,
beginnen zij te saliveren. En wat hun speekselklieren afscheiden zijn interpretaties
en betekenissen’, aldus Brems (1991: 79), die verder opmerkt: ‘Om interpretaties te
verzinnen blijkt het geringste houvast voldoende.’
Voor Brems' stelling heeft C. Buddingh' het bewijs geleverd met zijn commentaar
op ‘tellby toech tarra’ van Lucebert, afkomstig uit de bundel Triangel in de jungle:

Tellby toech tarra
tellby toech tarra
inna nip
inna nip
tarra toech tellby

Over dit korte concrete gedicht schrijft Buddingh' in Eenvouds verlichte waters
(1960: 53): ‘Dit is het enige voorbeeld uit Luceberts oeuvre, waarin hij geheel van
“zelfgemaakte woorden” gebruik maakt, zoals Schwitters dat bv. bij herhaling heeft
gedaan.’ Volgens Buddingh' ligt het gedicht, zoals veel andere poëzie van Lucebert,
op het mythische vlak. Tegen die achtergrond moet het volgens Buddingh' worden
geïnterpreteerd en wel als volgt: ‘Deze tien woorden zijn geenszins zo zinloos als
ze wel lijken. In de eerste plaats is het uitermate karakteristiek, dat ze ook weer een
dramatische situatie geven. “Toech” lijkt mij duidelijk een perfectum, in analogie
aan “loech” (lachte). “Tellby” en “tarra” zijn “in strijd gewikkelde figuren” - en de
eerste begint met de tweede “uit het zadel te lichten”, in iedere figuurlijke betekenis
die men daaraan maar geven wil. “Inna nip inna nip” is “het koor” - het gemompel,
gejuich, getier van de kijkers, toeschouwers, omstanders. (Bovendien suggereert het
“in een wip”.) In de laatste regel zijn de rollen omgedraaid: het is nu “tarra” die
“tellby” verslaat. Het geheel is een dramatische uitbeelding van Breeroo's oude
wijsheid; 't kan verkeren.’
Buddingh' leest ‘Tellby toech tarra’ dus tegen de achtergrond van het mythologische
drama, een genre dat zijns inziens gekenmerkt wordt door personages die met elkaar
in strijd gewikkeld zijn, door een ommekeer in die strijd, door een koor en
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toeschouwers. Daarnaast brengt hij bepaalde klanken op associatieve wijze in verband
met vertrouwde grammaticale vormen en vaste uitdrukkingen.
Cornets de Groot (1967: 165-166) beroept zich in zijn interpretatie van Luceberts
gedicht net als Buddingh' op voor hem vertrouwde vormen: ‘Tellby toech tarra, scherpe klanken in de t, hoekige klanken die niets dan puntigheid, prikkeligheid laten
horen: door het woord tellby gedetermineerde klanken. Men kan met die klanken
doorgaan: een woordkonstruksie als een spaanse ruiter. Men kan ook variëren,
kontrasteren, afhankelijk van het eigen estetiese gevoel. Lucebert houdt van kontrast
- inna nip - een kontrast dat hij herhaalt, er zit iets ronds in en vrouwelijks maar
eveneens: het zijn gedetermineerde klanken. Rechtlijnigheid en sirkeling en via de
sirkeling de omkering: tarra toech tellby.’ Waar Buddingh' het gedicht bekeek tegen
het licht van het mythologisch drama, zoals Lucebert dat in andere gedichten had
vormgegeven, zijn de opmerkingen van Cornets de Groot vooral gebaseerd op
stilistische middelen zoals die in traditionele poëzie worden gebruikt: contrast,
herhaling, omkering en een cyclische opbouw.
Concrete poëzie in het algemeen en klankgedichten in het bijzonder lijken de lezer
alle ruimte te bieden voor een vrijblijvende interpretatie. De werkelijkheid (van het
interpreteren) leert echter dat slechts in beperkte mate van de ruimte die de lezer
geboden wordt, gebruik wordt gemaakt. Uit de hier geanalyseerde voorbeelden blijkt
dat deze geneigd is betekenis toe te kennen binnen voorgevormde kaders. De stelling
van Menezes (1996: 259) dat experimentele poëzie, waartoe ook klankgedichten
horen, een poëziesoort is die geen banden heeft met retorische en stilistische
configuraties van het traditionele schrijven, is dan ook onhoudbaar. En in weerwil
van wat Bürger (1974: 108v) heeft beweerd over de reacties op avantgardistische
teksten, namelijk dat lezers het onmogelijk wordt gemaakt ze binnen de
hermeneutische cirkel betekenis toe te kennen, bleken alle interpreten het klankgedicht
te kunnen lezen op samenhang. Iedereen wijst erop dat het gedicht het resultaat is
van een bepaald ordeningsproces. Om dat te laten zien, grijpt men, al dan niet via
de auteurspoëtica, terug op vertrouwde constructieprincipes die gelden voor
traditionele genres.
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Betrokkenheid en beeldvorming in het literaire circuit1
Marianne Vogel
Inleiding
In het actuele onderzoek naar allerlei aspecten van het literaire circuit blijkt steeds
meer dat er - in elk geval wat de twintigste eeuw betreft - verbanden bestaan tussen
de literaire nevenactiviteiten van auteurs en hun receptie en waardering. Zo onderzocht
Wouter de Nooy (1993) deze wisselwerking voor de jaren zeventig, en toonde aan
dat de manier waarop critici auteurs in literaire richtingen indelen samenhangt met
activiteiten van de auteurs zelf. Vooral voor beginnende auteurs blijkt de
betrokkenheid bij groepsvorming rond tijdschriften als schrijver of redacteur
bijvoorbeeld erg belangrijk te zijn. Susanne Janssen (1994) concludeerde in haar
studie naar de wisselwerking tussen auteurs en critici in de jaren zeventig, dat critici
speciaal aandacht hebben voor auteurs die allerlei activiteiten op literair gebied
vertonen. Ook bij haar waren de literaire tijdschriften een belangrijk aandachtspunt,
omdat ze onder meer de creatieve bijdragen aan literaire tijdschriften en de
literatuurbeschouwelijke activiteiten analyseerde.
Merkwaardig is echter dat er in het institutionele onderzoek tot nu toe nauwelijks
aandacht aan genderaspecten is besteed. Janssen (1994) houdt er bijvoorbeeld in
geen enkel opzicht rekening mee dat het geslacht een rol kan spelen bij het (gebrek
aan) succes van auteurs. Zij formuleert haar conclusies in algemene termen, maar
vergeet te vermelden dat ze in haar case-studies slechts drie mannelijke auteurs
analyseert, waardoor ze ‘man’ en ‘mens’ gelijkstelt. Op de problematische conclusies
in De Nooy 1993 vanwege het ontbreken van genderfactoren heeft Erica van Boven
(1996) al gewezen. Ook Kees van Rees (o.a. 1985) differentieert in zijn publicaties
over consensusvorming en gezaghebbendheid onder critici in geen enkel opzicht
naar geslacht. Zijn beschrijvingen van critici gelden eigenlijk alleen voor de mannen
onder hen; het feit dat men ook tot ‘het andere geslacht’ kan behoren, wat zeker voor
problemen zorgt die bij mannelijke collega's niet voorkomen, blijft onbelicht.
Aangezien de betrokkenheid van auteurs bij literaire tijdschriften in verband met
hun succes en canonisering van belang gebleken is, zal hier eveneens op deze kwestie
ingegaan worden, maar dan gecombineerd met genderproblematiek. Er zal niet
opnieuw aandacht worden besteed aan de vraag hoe betrokkenheid bij tijdschriften
samenhangt met succes, maar aan de primaire kwestie of die betrokkenheid voor
vrouwen en mannen überhaupt in dezelfde mate geldt, en zo niet, waarom niet. Omdat
men zich tot nu toe meestal met de literatuur van na 1960/1970 heeft beziggehouden,
is ditmaal als voorbeeld een iets oudere periode gekozen, waarvan de literaire
tijdschriften in overzichten ook altijd belangrijk gevonden worden: de periode
1945-1960.
Wat betreft de eerste vraag, of vrouwen en mannen in dezelfde mate aan de
tijdschriften meededen, is het vooral van belang vast te stellen hoeveel vrouwen
tussen 1945 en 1960 oprichter of redacteur waren, en hoeveel niet-fictionele
prozabijdra-
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gen zij publiceerden. Het laatste is er namelijk een indicatie voor hoe sterk zij
deelnamen aan literaire debatten, een onderdeel dat in de receptie altijd hoge ogen
gooit en een belangrijk middel is om zich te onderscheiden en te profileren.

Vrouwen als oprichter of redacteur
Voor de vraag naar de rol van vrouwen bij het oprichten of redigeren van literaire
tijdschriften, kan men zich goed baseren op de lijst van literaire tijdschriften die Siem
Bakker (1986) biedt. Slechts vijf van de achttien Nederlandse tijdschriften blijken
dan in aanmerking te komen. Carla Scheidler was in 1944 samen met Jan Praas en
Ad Noppen oprichter van Parade der profeten, en redactielid tot het einde van het
tijdschrift in april 1945. Corrie van der Noord werd in 1944 kort na de oprichting
van Podium redactielid ervan, maar zij stopte in de zomer van 1945 wegens ziekte.2
Tot de redactie van het protestantse tijdschrift Ontmoeting behoorden de vrouwen
M. Geerink-Bakker (1948 tot na 1960), Lidy van Eysselsteyn (1951-1954), Inge
Lievaart (1956-1957), Marianne van Noortwijk-Colijn (1959 tot na 1960) en Jacoba
Maria Vreugdenhil (1953-1959).3 Emmy van Lokhorst was in 1948 en 1949 redactielid
van Ad interim. Elisabeth de Roos en M. Vasalis waren van 1950 tot 1952 redactielid
van Libertinage; vervolgens maakten zij tot de opheffing eind 1953 deel uit van de
redactieraad.
Interessant is dat maar vier van de tien vrouwen - de dichters Scheidler, Van der
Noord en Lievaart en de prozaïst Noortwijk-Colijn4 -, in 1945 nog geen dertig waren
en daarmee tot de jonge generatie gerekend kunnen worden. Bovendien hielden twee
van hen kort na de oorlog op, en behoorden de andere twee tot een christelijk
tijdschrift, dat toentertijd net als de christelijke literatuur niet meer de kern van het
literaire circuit vormde. Alle andere namen van jonge vrouwelijke auteurs ontbreken;
men denke aan Inez van Dullemen (1925), Margaretha Ferguson (1920), Hella Haasse
(1918), Tonny van der Horst (1915), Peter Jaspers (1918), Lizzy Sara May (1918),
Hanny Michaelis (1922), Marga Minco (1920), Nel Noordzij (1923), Ankie Peypers
(1928), Olga Rodenko (1924), Maps Valk (1917), Mischa de Vreede (1936), Ellen
Warmond (1930), AyaZikken (1919), etcetera. Op Van Eysselsteyn, De Roos, Vasalis
en Vreugdenhil na zijn ook de vrouwen van de middengeneratie afwezig, die in 1945
tussen de dertig en vijfenveertig jaar waren, zoals Anna Blaman (1905), Harriët
Freezer (1911), Elisabeth Keesing (1911), Marie-Sophie Nathusius (1906), Sonja
Prins (1912), Ida Simons (1911), Jacoba van Velde (1913) en Helma Wolf-Catz
(1900).

Tijdschriftbijdragen van vrouwen
Hoe staat het met het aantal niet-fictionele bijdragen dat vrouwen aan literaire
tijdschriften leverden? Als steekproef bekeek ik acht tijdschriften5 - Ad interim
(1944-1949), Podium (1944-1969), Criterium (1945-1948), Columbus (1945-1947),
Proloog (1945-1947), Libertinage (1948-1953), Maatstaf (1953-heden) en Tirade
(1957-heden) - voor de periode 1945-1960 geheel op de niet-fictionele prozateksten.
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Daarnaast werden ter vergelijking ook de fictionele prozateksten geteld, om meer
inzicht in de totale deelname van vrouwen aan literaire tijdschriften te krijgen. De
gedichten werden voorlopig overgeslagen, voornamelijk vanwege het probleem dat
veel ervan slechts met de initialen plus de achternaam ondertekend zijn,
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wat het in veel gevallen moeilijk maakt het geslacht van de auteur vast te stellen. De
hier opgesomde resultaten (zie bijlage) hebben een onzekerheidsmarge, omdat
sommige prozabijdragen anoniem verschenen, andere mogelijk onder een onbekend
pseudoniem, en sommige alleen ondertekend werden met initialen plus de achternaam,
zodat bij onbekende personen niet of slechts na veel archiefwerk vast te stellen zou
zijn of het hier om een man of een vrouw gaat. In de gevallen dat de initialen niet
eenvoudig te identificeren waren, heb ik voorlopig aangenomen dat de auteur een
man is.
Wat betreft het niet-fictionele proza van vrouwen bevat de helft van de acht
geanalyseerde tijdschriften - Podium, Criterium, Columbus en Proloog - gemiddeld
nauwelijks één bijdrage per jaar van een vrouw. In procenten uitgedrukt schreven
vrouwen per jaar gemiddeld 0 tot 1,5% van de bijdragen. Ad interim, Maatstaf, Tirade
en Libertinage komen hier duidelijk bovenuit, alhoewel de vrouwen ook daar niet
meer dan maximaal 10% van de bijdragen schreven. Wanneer men dit resultaat
vergelijkt met het fictionele proza, in de veronderstelling dat men hier mogelijkerwijs
tot hogere getallen komt, blijkt het aantal opgenomen teksten eerder iets kleiner te
zijn. Wel bestaat dit proza ook uit minder categorieën, en is de spreiding over de
tijdschriften wat gelijkmatiger. Opnieuw vertonen Ad interim en Maatstaf - vooral
door de publicatie van de volledige roman Venus in ballingschap van A.H. Nijhoff
relatief veel bijdragen van vrouwen. Het laagst scoren Podium, Columbus, Proloog
en Libertinage.
Bij het samennemen van beide prozacategorieën ziet men dat meer dan de helft
van de vrouwen (33 van de in totaal 59) slechts één publicatie leverde. Slechts tien
vrouwen publiceerden enigszins regelmatig, als men als criterium het - nog zeer lage
- aantal van vijf of meer bijdragen neemt: Anna Blaman, Clare Lennart, Emmy van
Lokhorst, Josine Meyer, A.H. Nijhoff, Ton van Oudwijk, Olga Rodenko, Elisabeth
de Roos, Annie Salomons en Jeanne van Schaik-Willing. Van deze vrouwen is alleen
Olga Rodenko een jonge debutante; Blaman, Van Oudwijk en De Roos zijn van de
middengeneratie.
Verder blijken de meeste namen slechts óf bij de ene, óf bij de andere categorie
voor te komen. De vrouwen die men bij beide soorten proza vindt zijn Anna Blaman,
Clare Lennart, Emmy van Lokhorst, A.H. Nijhoff, Jeanne van Schaik-Willing, M.
Vasalis, Mischa de Vreede en Beb Vuyk. Ook zo gezien heeft de oudere, voor 1900
geboren generatie het overwicht; erbuiten valt opnieuw Anna Blaman, verder de
jonge debutante Mischa de Vreede. Veel van de eerder genoemde jonge vrouwelijke
auteurs ontbreken weer geheel, zelfs Hella Haasse leverde maar één bijdrage.
Ten slotte kan men de tendens vaststellen dat zeer weinig vrouwen publiceren in
de bladen die sterk programmatisch zijn of zich op jonge auteurs concentreren
(Columbus, Proloog, Podium), terwijl de vrouwen beter vertegenwoordigd zijn in
de tijdschriften die meer anthologisch zijn of ook oudere auteurs opnemen. Daarnaast
bevorderde het feit dat Van Lokhorst eind jaren veertig redactielid van Ad interim
was, en De Roos en Vasalis in de jaren vijftig redactieleden van Libertinage, mogelijk
de deelname van vrouwen, bijvoorbeeld doordat deze drie literatoren in netwerken
verkeerden waarin (veel) vrouwen zaten en daar materiaal voor hun tijdschrift vonden.
In elk geval ziet men dat de drie redactieleden regelmatig in hun eigen tijdschrift
publiceerden, zodat alleen al om die reden het aantal bijdragen van vrouwen wordt
vergroot.
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Betrokkenheid van vrouwen
Bovenstaande gegevens tonen dat vrouwen niet erg sterk betrokken waren bij de
literaire tijdschriften; ze zijn zelden oprichter of redactielid, het aantal publicaties
van vrouwen is gering vergeleken bij dat van de mannen, zeer weinig vrouwen
publiceerden regelmatig, veel namen ontbreken geheel.
Men zou kunnen veronderstellen dat deze resultaten niet representatief zijn, en
dat de situatie bij andere literaire tijdschriften of bij de toonaangevende
cultureel-politieke tijdschriften anders was. Maar een eerste inventarisatie van
tijdschriften als Literair paspoort, Critisch Bulletin, Proefschrift, Braak, Amsterdams
tijdschrift voor letterkunde, Kroniek voor kunst en kultuur, Apollo, Reflex, De nieuwe
stem, De vrije katheder en De Gids levert dezelfde bevindingen op. Ook daar blijken
vrouwen nauwelijks tot de oprichters of redactieleden te horen, en doen er niet of
nauwelijks vrouwen van de jonge - en middengeneratie mee. Wat betreft soort en
aantal bijdragen van vrouwen in andere tijdschriften dan in de acht geïnventariseerde
is mijn stellige indruk dat men op ongeveer dezelfde getallen uitkomt; ze schommelen
tussen de zeer minimale van tijdschriften als Columbus en Podium en de wat hogere
van Ad interim en Maatstaf, maar komen daar niet bovenuit. Overigens mag men
natuurlijk niet vergeten dat de getallen nog wat hoger komen te liggen als men de
poëziebijdragen van vrouwen mee zou tellen. Maar ook hier is mijn indruk dat hun
aandeel niet bijzonder groot is; van de acht geanalyseerde tijdschriften lijkt Maatstaf
als één van de beste uit de bus te komen.
De conclusie kan dus luiden dat vrouwen wel enigszins betrokken waren bij de
oprichting, redactie en inhoud van de literaire en cultureel-politieke tijdschriften,
maar dat deze toch grotendeels een mannenzaak waren. De gegenderdheid van deze
literaire nevenactiviteit blijkt echter niet uit de literatuurgeschiedenissen en studies
over deze periode. Anbeek (1990, 181) spreekt over ‘de vele, vele tijdschriftjes die
eind 1945 en begin 1946 [...] zijn opgericht’, en waarin men wanhopig naar een
programma zocht. Ruiter en Smulders (1996, 279) merken in navolging van Anbeek
1986 en 1990 op dat er na het einde van de oorlog ‘veel over vernieuwing [wordt]
gesproken, vooral in de talloze kleine tijdschriftjes die door jongeren worden
opgericht’, waarna zij onder meer op Columbus en Proloog ingaan. Roegholt (1972)
wees ook al op het belang van de nieuwe literaire bladen, en besprak niet alleen ‘de
beide jongerentijdschriften’ (Roegholt 1972, 155) Het Woord en Podium, die (tijdelijk)
Bezige Bij-tijdschriften waren, maar ook Criterium, Reflex, Braak en blurb. Piet
Calis (1993, 7) wijdde een boek speciaal aan de ‘drie literaire jongerentijdschriften’
Columbus, Proloog en Podium.
Verder is wat betreft de literaire debatten de in de tweede helft van de jaren veertig
gevoerde discussie over Forum een vast item. In de woorden van Frans de Rover
(1986, 238): ‘Resumerend kan gesteld worden dat in de jaren 1945-1950 de
tijdschriften vooral strijd voeren om (de nalatenschap van) Forum; in de onderlinge
polemiek is het woord “epigonisme” niet van de lucht. Toch zijn er drie auteurs die
zich bewust proberen los te maken van de “Forum-voorschriften”: Bert Schierbeek,
W.F. Hermans en Paul Rodenko [...].’ Andere genoemde debatten zijn die waarbij
W.F. Hermans betrokken was, culminerend in de strijd rond zijn Mandarijnen op
zwavelzuur-teksten midden jaren vijftig.
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genoemde namen, op die van Anna Blaman na (vgl. o.a. De Rover 1986), steevast
die van mannen blijken te zijn. Het lijkt me belangrijk daar enkele opmerkingen aan
te verbinden. In de eerste plaats verhullen de neutrale begrippen die men in deze
publicaties met betrekking tot de tijdschriften en literaire debatten gebruikt, dat men
grotendeels over ondernemingen van mannen spreekt. Het is mogelijk dat dit
voortkomt uit het cliché dat ‘man’ en ‘mens’ hetzelfde is en dat de handelingen van
mannen representatief en maatgevend zijn. In elk geval zou het correcter zijn als uit
het taalgebruik bleek dat men spreekt over aspecten van het literaire circuit waaraan
vooral mannen deelnemen. Ten tweede bleek hierboven dat vrouwen wel een kleine
rol speelden, die in de secundaire literatuur echter - het hier en daar noemen van
Blaman daargelaten - tot nul wordt gereduceerd. Men zou ook de weinige bijdragen
van vrouwen op dit gebied kunnen behandelen, om op die manier een beeld van
zowel de mannelijke als de vrouwelijke productie en interesses - en de verschillen
daartussen - te geven. In de derde plaats zou een verschuiving in de aandacht nuttig
zijn. Omdat men steeds de literaire tijdschriften en de debatten in het middelpunt
stelt, blijft de wereld van vrouwelijke literatoren en auteurs sterk onderbelicht. In
literatuurhistorische analyses zouden ook andere onderdelen van het literaire circuit
een plaats kunnen krijgen. In veel ervan vormen de vrouwen een minderheid of
gedragen zij zich terughoudend, maar bijvoorbeeld meer aandacht voor hun
briefwisselingen, dagboeken en lezingen (onder meer Blaman, Haasse en Harriët
Freezer traden vaak in het openbaar op), voor hun interne poëtica, voor netwerken
rond vrouwen, de ‘vrouwenpagina's’ in de dagbladen, het Damesleesmuseum en
dergelijke, en het bijeenbrengen en analyseren van hun verspreide niet-fictionele
teksten, zou veel opleveren.
Wanneer men dergelijke zaken aansnijdt, roept dit al snel vragen op over bestaande
axioma's, beeldvormingen en hiërarchieën. Waarom bijvoorbeeld is er zoveel aandacht
voor literaire groeperingen en stromingen, en niet voor eenlingen? Waarom is er
zoveel aandacht voor debutanten en de jonge generatie, en niet voor ouderen? Waarom
zijn voornamelijk mannen betrokken bij de literaire tijdschriften? Waarom vinden
literatuurcritici en literatuurgeschiedschrijvers juist deze nevenactiviteit zo interessant,
en niet de netwerken rond vrouwen of de ‘vrouwenpagina’? Wie bepaalt het belang
van een literair werk, een auteur of een tijdschrift - waar zijn de hiërarchieën die
literatuurhistorici in het toenmalige literaire veld zien op gebaseerd? En waarom
scoren vrouwen daarbij zelden hoog?
Aansluitend bij het vorige gedeelte wil ik beneden ingaan op de vraag, waarom
vrouwen zo weinig betrokken waren bij de literaire tijdschriften. Waren ‘de vrouwen’
gewoon niet in deze nevenactiviteit geïnteresseerd, of is de kwestie gecompliceerder?
Bij het zoeken naar een antwoord hierop zal eerst hun geringe deelname aan literaire
debatten ter sprake komen, vervolgens hun geringe deelname aan het oprichten en
redigeren van de tijdschriften.

Redenen voor geringe deelname I
In de na-oorlogse jaren wist men dat de literaire debatten een belangrijk middel waren
om publiciteit te verwerven en de eigen mening te propageren. Dat blijkt bijvoorbeeld
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uit vele uitspraken van W.F. Hermans en van anderen die met hem debatteerden,
waaronder Adriaan Morriën, A. Marja en Paul Rodenko. Als illustratie kan een citaat
van Hermans uit het artikeltje ‘Snerpende critiek’ van 1946 dienen: ‘Men
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kan iemand aftuigen z.g. alleen op litteraire motieven, maar met de bijgedachte: als
hij zijn positie erdoor kwijt raakt, krijg ìk die misschien’.6 Daarop constateerde A.
Marja in ‘Niet snerpend, maar dof en verward’, ‘dat deze prille agressiviteit den heer
Hermans geen windeieren legde; zijn naam is er in één slag door bekend geraakt, hij
werd de leading man in het na de bevrijding aanvankelijk zo hoopgevend herbegonnen
Criterium, en de heer Hoornik haalde hem onmiddellijk het weekblad Vrij Nederland
binnen’.7
Ook in stukken van Simon Vinkenoog, Harry Mulisch en anderen vindt men
dergelijke opmerkingen terug. Het gaat er hier niet om of de wederzijdse
beschuldigingen op waarheid berusten, maar om het feit dat men aan het literaire
debat strategische waarde toekende, en daar dus waarschijnlijk ook naar handelde.
Publiciteit krijgen, een positie winnen en macht verwerven waren factoren die
eveneens genoemd werden tijdens een conferentie over de literaire polemiek eind
1959. Evert Straat merkte in zijn lezing op dat ‘de kansen op een tijdelijke
onsterfelijkheid dank zij de polemiek’8 stijgen. H.A. Gomperts noemde de polemiek
dikwijls een strijd om de macht: ‘Zij is, komend van de jonge generatie, dikwijls
niets anders dan een uitvoerige parafrase van het “Ote-toi de là, que je m'y mette”.’9
De voordelen die de deelname aan literaire debatten en de strijdbaarste variant
ervan, de literaire polemiek, bood, moeten ook de vrouwen geregistreerd hebben.
Hierboven bleek echter al dat het aantal niet-fictionele teksten van vrouwen relatief
klein is. En men houdt praktisch niets over wanneer men deze teksten bekijkt als
onderdeel van een literair debat, waarbij men min of meer duidelijk op een stuk van
een collega reageerde, of waarop anderen ook weer reageerden. Deels bestaat het
proza van de vrouwen uit vrij korte recensies zonder algemene bespiegelingen, en
ook de rest is zelden een bijdrage aan een discussie. Hoge uitzondering is een repliek
van Frida Balk-Smit Duyzentkunst uit 195510 op een artikel van W.F. Hermans over
Victor van Vriesland en Vasalis11, waarin zij Vasalis' poëzie tegen Hermans' negatieve
analyse verdedigde. Hermans reageerde weer op haar stuk in hetzelfde
Podium-nummer.
Ook in andere dan de acht geanalyseerde tijdschriften stuit men zeer zelden op
een debat waarbij vrouwen betrokken waren. Te noemen valt een artikel uit 1950
van Adriaan Morriën waar volgens Clara Eggink ‘nogal veel over te doen geweest’12
was, en dat hij als inleiding bij een ‘vrouwennummer’ in Literair paspoort had
geschreven.13 Morriën merkte daarin op: ‘Op enkele zeer zeldzame uitzonderingen
na ziet men de vrouwenlitteratuur juist daar ophouden waar het grote kunstwerk
begint. De middelmatigheid, waardoor het merendeel der vrouwenromans wordt
gekenmerkt, is als de zône van het bestendige weer op een barometer.’ Vervolgens
drukte hij ‘onze’ voorkeur uit voor de ‘ongeschreven meesterwerken’ van de vrouw:
‘Een meisje kan, zoals men weet, met niet meer dan een kam, een gedicht in haar
haren leggen. Een vrouw werpt blikken waarin een geheel hoofdstuk van onze
lievelingsroman ligt gecomprimeerd.’
Op deze en vergelijkbare uitlatingen reageerden Anna Blaman en Margrit de
Sablonière met kritische stukken die Morriën, volgens zijn ‘Antwoord aan de Muze’
in het juninummer van Literair paspoort, niet meer had kunnen opnemen, en die
daarom in respectievelijk De Groene Amsterdammer van 3 juni en de NRC van 20
mei 1950 verschenen. In deze beide voorbeelden van literaire discussies formuleerden
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de vrouwen vrij zakelijk en haalden hun tegenstander niet met polemische
opmerkingen onderuit. Het is wellicht geen toeval dat beide twisten over de kwali-
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teit van het werk van vrouwelijke auteurs gaan; mogelijkerwijs hadden de vrouwen
anders niet gereageerd en waren de twisten helemaal niet ontstaan.
Waarom namen vrouwen zelden deel aan de debatten? Het probleem is natuurlijk
dat zij niet expliciet zeggen waarom ze niet meedoen. De enige mij tot dusverre
bekende teksten waar een duidelijke mening uit te destilleren valt, zijn een brief van
Nel Noordzij en een antwoordbrief van Esteban López. Om die reden zullen ze wat
uitvoeriger besproken worden. De brieven maken deel uit van een polemiek tussen
W.F. Hermans, J.B. Charles en Adriaan Morriën in 1955. Esteban López, redacteur
van het literaire tijdschrift Proefschrift, had over deze kwestie in zijn blad een open
brief aan Hermans gepubliceerd. Daarop reageerde Nel Noordzij met een korte open
brief aan López14: ‘Vrouwen kibbelen over het algemeen meer bij de thee dan in
literaire bladen, maar ik wou toch even van de thee afstand doen en mijn mening
over Hermans-Morriën weergeven. Ik tracht daarbij niet van dat
intelligente-leuke-schrijfwerk weg te geven, wat waarschijnlijk de helft van de pret
uitmaakt bij het schrijven van kritieken en polemieken: ik wil gewoon melden welke
indruk de beide bewuste boekjes op mij gemaakt hebben’. Na haar indrukken vermeld
te hebben, eindigt ze: ‘Wat mij verbaast is, dat Charles, die toch wel van zich af kan
bijten als hij wil, een ànder heeft toegestaan voor hem op te komen. Enfin, dat is een
andere zaak, waar ik niet verder op in wil gaan, want tenslotte ligt mij het gekibbel
bij de thee toch meer.’
Noordzij stelt in deze brief expliciet dat vrouwen weinig in literaire tijdschriften
debatteren, en kennelijk ziet zij dit als vrouwelijk gedrag. Daarom wil of kan ze ook
niet in de verplichte geestig-sarcastische stijl schrijven. Eerder werd bij Balk-Smit
Duyzentkunst, De Sablonière en Blaman al vastgesteld dat zij dat evenmin deden.
Met haar verwijzing naar de ‘thee’ roept Noordzij het vooroorlogse cliché van het
theeblad en de huiskamer als terrein van de vrouw op. Daarvan distantieert ze zich
in het begin, maar aan het eind trekt zij zich zelf ook weer terug naar de ‘thee’. Ze
maakt daarmee een duidelijke scheiding tussen een mannen- en een vrouwengebied.
Even stapt ze de grens over, maar ze voelt zich aan de andere kant toch niet echt
thuis. Haar onbehaaglijkheid is des te opvallender omdat Noordzij in die jaren een
bekend auteur was, en bovendien modern en strijdvaardig. Ze behoorde tot de
desillusionerende stroming, en op de kritiek op haar roman Het kan me niet schelen
(1955) bleek ze zelfverzekerd genoeg te kunnen reageren.15 Als zij zich al zo onwennig
voelde, zal dat des te meer voor terughoudender en minder rebelse vrouwen gegolden
hebben.
Het andere belangwekkende aspect aan Noordzijs brief is dat ze niet direct aan
Hermans of Morriën schrijft, maar slechts aan López over hen beiden. Kennelijk
waagt ze het niet het mannenterrein al te duidelijk te betreden. Hermans reageerde
in Podium dan ook wel op López' brief, maar niet op die van Noordzij. Daarmee
bleef ze aan de zijlijn staan.
De brief die López in hetzelfde nummer van Proefschrift (p. 169-170) terugschreef
aan Noordzij, bevestigt de bovengenoemde observaties. ‘Dank voor uw “gezellig”
epistel; eerlijk gezegd zit ik er min of meer mee in mijn maag’, begint López. In de
volgende drie alinea's gaat hij uitgebreid in op het feit dat zij een vrouw is, en dat
hij onder meer bij het schaken geleerd heeft ‘een vrouw in elk opzicht ernstig te
nemen zolang men geen gegronde reden heeft dit onnodig te achten.’ Of hij Noordzij
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serieus moet nemen zegt hij hij niet goed te weten, maar hij besluit: ‘Ik vind het
gezellig dat u graag kibbelt, het lijkt mij verstandig dat u inziet, dat het
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gekibbel u meer ligt bij de thee dan in literaire bladen. Wat uw mening over de heren
Hermans en Charles betreft, ze zullen er ongetwijfeld zich een hoedje van schrikken.
[...] Nogmaals, u obsedeert mij. Deze brief, dit “antwoord” op uw open brief, doet
denken aan een billet doux, ik weet het. Ik kan er niets aan doen, het is sterker dan
mijzelf - en heeft u het er niet een beetje naar gemaakt?’
López reageert in dit stuk alsof hij nog nooit een open brief van een vrouw heeft
gekregen - vrouwen werden kennelijk inderdaad niet geacht zich in debatten van
mannen te mengen. Hij vindt aan het eind dan ook dat Noordzij het polemische terrein
beter kan verlaten, en wijst met zijn ridiculiserende opmerking dat Hermans en
Morriën zich een hoedje zullen schrikken van haar open brief op de krachteloosheid
ervan. Zowel zijzelf als López nemen de briefschrijver Noordzij expliciet waar als
vrouw en niet als neutrale gesprekspartner. López formuleert dit bovendien in sexuele
termen; hij haalt eerst een herinnering op aan een schaakpartij met een meisje waarop
hij verliefd was, en vergelijkt zijn brief aan het eind met een ‘billet doux’. Dat zij
het daar zelf ‘een beetje naar gemaakt’ heeft, is wel een heel klassiek verwijt.
Op grond van deze, weliswaar nog schaarse gegevens, wil ik de hypothese opstellen
dat men literaire debatten als iets mannelijks beschouwde. Vrouwen hoorden er niet
thuis, en zij overtraden deze ongeschreven wet zelden. Bij mijn weten bestaat er dan
ook geen debat dat door een vrouwelijke auteur begonnen is.16 Ook de in de
literatuurgeschiedenis vaak genoemde Forum-strijd is bijna uitsluitend een
mannendiscussie. Emmy van Lokhorst is één van de zeer weinigen die zich er, onder
meer met haar artikel ‘De tijd en de critiek’17, wel in mengt. Zelfs Elisabeth de Roos,
van wie men als betrokkene bij de Forum-theorieën en -activiteiten18 toch bij uitstek
opmerkingen over dit onderwerp zou mogen verwachten, gaat hier in haar bijdragen
aan Libertinage niet op in, om maar te zwijgen van de jonge vrouwen. Het was
primair een conflict dat jonge mannelijke literatoren - Paul Rodenko, Fokke Sierksma,
W.F. Hermans, Bert Schierbeek, Hans Redeker, H.A. Gomperts en anderen - tegen
de dode, maar invloedrijke ‘vaders’ Ter Braak en Du Perron uitvochten. En omdat
dit debat ook een belangrijk middel was aan de hand waarvan men na de oorlog een
plaats trachtte te verwerven19, zouden de ‘zoons’ op het toch al mannelijke polemische
terrein vermoedelijk geen ‘zussen’, die de spoeling hadden verdund, hebben
verwelkomd.

Redenen voor geringe deelname II
Ook aan het oprichten en redigeren van literaire tijdschriften kende men in de
naoorlogse jaren belangrijke strategische voordelen toe - vorming van het literaire
landschap, toegang tot netwerken, publiceren zonder andere blokkeringsmogelijkheid
dan de mederedacteuren, en dergelijke. Opnieuw leest men regelmatig
beschuldigingen dat anderen juist op deze voordelen uit waren, in plaats van ‘integere
motieven’ te hebben. Eén exemplarisch voorbeeld is een gedeelte uit de al genoemde
polemiek tussen W.F. Hermans, J.B. Charles en Adriaan Morriën. In zijn brochure
De gruwelkamer van W.F. Hermans of Ik moet altijd gelijk hebben (1955) verwijt
Morriën Hermans vroeger alleen redactielid van Criterium geweest te zijn omdat het
‘een mogelijkheid tot publicatie’ (p. 28) betekende, en nu zou hij om diezelfde reden
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Podium publiceert, betekent niet dat hij zoveel respect heeft voor de
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onverdroten ceremoniemeester van dat blad [...]; het betekent alleen dat Podium
blijkbaar bereid is alles van W.F. Hermans te drukken, hoe gek, kinderachtig en dom
het ook is. [...] zelfs een desperado als W.F. Hermans [...] [moet] tenminste een enkel
kanaal [...] openhouden voor de riolering van zijn afgunst.’ (p. 28-29)
Waarom lieten vrouwen zich de voordelen van het oprichten of redigeren van een
tijdschrift ontgaan? Helaas zijn mij geen teksten bekend waarin zij een antwoord
geven op deze vraag. Wel is het mogelijk iets op te maken uit de houding van de
mannen, waarbij in dit kader met twee voorbeelden volstaan moet worden. Ten eerste
bleek uit de inleiding van Adriaan Morriën voor het ‘vrouwennummer’ van Literair
paspoort dat hij het vrouwelijk geslacht een functie in dienst van het mannelijke
toekende, en weinig fiducie had in vrouwelijke auteurs. Morriën was niet alleen
redacteur van Literair paspoort, maar ook van Criterium, Libertinage en Tirade, dus
een invloedrijk persoon in literaire kringen. Hetzelfde geldt voor een toonaangevend
literator als Paul Rodenko, redacteur van Columbus en Podium. Ook zijn artikelen
zijn geheel vanuit het mannelijk geslacht gedacht. Zijn ‘nieuwe mens’ in ‘Verzoening
met de soldaat’ bijvoorbeeld blijft door zijn pleidooi voor een ‘organische eenheid
van Soldaat en Burger’20 zuiver mannelijk. Dat Rodenko net als Morriën in de vrouw
de mooie en andere zag, demonstreert een aforisme als: ‘Prijs een vrouw nooit om
haar geest: zij zal het doorgaans opvatten als een hatelijkheid op haar uiterlijk’21, of
zijn stelling dat ‘de “attrait” van een boek met die van een vrouw vergelijkbaar is:
welhaast biologisch bepaald, terwijl het uiterlijk daarbij een grote rol speelt’22.
Dergelijke standpunten zullen een visie op de vrouw als neutrale, capabele en
intellectuele persoon zeker niet bevorderd hebben. Bovendien waren Morriën en
Rodenko niet de enigen die er zo over dachten. Dit verkleinde vermoedelijk de kansen
voor vrouwen om in een redactie opgenomen te worden, en het maakt ook duidelijk
dat het literaire klimaat niet zo was dat men van vrouwen verwachtte dat zij even
vanzelfsprekend als mannen als redacteur of oprichter van een tijdschrift optraden.
Als tweede voorbeeld kunnen enkele activiteiten van het literaire tijdschrift Podium
dienen. In 1948 bracht men een Vestdijk-nummer uit ter ere van diens vijftigste
verjaardag. Aan deze uitgave deed geen enkele vrouw mee, en het gedicht ‘Aan vader
Vestdijk de vijftigjarige’ (p. 36-37) dat A. Marja erin publiceerde, begint met de
regels: ‘O vader Vestdijk, hier zijn al uw zonen / devotelijk rondom uw stoel
geschaard’. Dit gedicht heeft het freudiaanse conflict tot onderwerp, en gaat over het
‘eeuwige telaat’ waarmee de zoons strijden, en over de dag waarop Vestdijk als ‘al
te dominerend vader’ vermoord zal worden. Zowel bij de uitgave zelf als in het
generatieconflict dat Marja schetst worden vrouwen niet meegedacht. Dat geldt ook
voor het festival dat Podium eind 1951 organiseerde. Uit het verslag van Hans van
Straten erover23 blijkt dat een belangrijk onderdeel van dat weekend een
voetbalwedstrijd tegen een ander tijdschrift was, en dat de Podiumprijzen 1951
bestonden uit de toch eerder mannelijk geconnoteerde items drank en tabak: ‘een
liter Zeer Oude Friese Genever’ en een sigaar ‘die je met twee handen moest
vasthouden’. Van Straten noemt in zijn stuk geen enkele vrouwennaam, zelfs niet
die van Olga Rodenko. Toch waren er kennelijk wel vrouwen aanwezig, want hij
vermeldt dat er heel wat gedanst werd. In beide gevallen was het zeker niet
noodzakelijk dat vrouwen zowel bij de opzet van de activiteit als in de schriftelijke
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dat Podium geen geslachtsneutrale onderneming was.
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Opnieuw zijn deze gegevens te schaars om er conclusies uit te kunnen trekken, er
zou nader onderzoek verricht moeten worden. Wel bieden ze steun voor de hypothese
dat men het literaire tijdschrift in de eerste plaats als mannelijk terrein beschouwde.
De functies van het literaire tijdschrift lijken ook veel op die van het literaire debat;
bij beiden speelt het concurrentie- en machtselement een grote rol. Als volgens Nel
Noordzij en Esteban López het gekibbel door middel van debatten iets voor mannen
was, dan wellicht ook het gekibbel door middel van het literaire tijdschrift in het
algemeen.
In dit verband is tevens het feit belangrijk dat zowel bij de bijdragen aan
tijdschriften als bij het oprichten en redigeren ervan juist de jonge vrouwen - op een
enkele uitzondering als Olga Rodenko na - schitteren door afwezigheid. Daarom kan
men zich niet van de hele kwestie van de betrokkenheid bij literaire tijdschriften
afmaken door te poneren dat ‘de vrouwen’ eenvoudigweg niet geïnteresseerd waren.
Er doen immers verhoudingsgewijs veel oudere vrouwen mee. Een verklaring kan
niet zijn dat er niet of nauwelijks jonge schrijvende vrouwen waren. Alhoewel
vrouwen gemiddeld een hogere debutantenleeftijd hebben dan mannen (Van Boven
1996, 228-229), kon er aan het begin toch een redelijk aantal opgenoemd worden
dat, deels al voor hun debuut, actief was en geboortejaren heeft die ongeveer tussen
die van A. Marja (1917) en Simon Vinkenoog (1928) liggen. Eén mogelijkheid zou
kunnen zijn dat de jonge vrouwen, omdat vrouwen minder intensief aan
netwerkvorming doen, nog niet over de contacten beschikten die oudere
geslachtsgenoten in de loop van de tijd opgebouwd hadden. Interessant is bijvoorbeeld
dat Olga Rodenko kennelijk toegang vond via haar broer Paul, wat blijkt uit het feit
dat zij eerst in Columbus publiceerde, waaraan hij verbonden was, en in Podium
begon te publiceren toen haar broer na de fusie van beide tijdschriften tot de
Podium-redactie was toegetreden. Voor degenen die niet over een familieband of
vroege vriendschappen beschikten, was de drempel wellicht moeilijk te nemen.
Een andere factor die mij van belang lijkt, is eerder al aangestipt. Omdat debatten
en tijdschriften ook in de eerste decennia na de oorlog een belangrijk middel voor
jongeren waren om een positie in het literaire circuit te veroveren, waren jonge
vrouwen de belangrijkste concurrenten van de jonge mannen. Hans van Straten begon
zijn Podium-verslag weliswaar badinerend, maar toch veelzeggend met een hint naar
de bekende literatuurgeschiedenis van W.L.M.E. van Leeuwen: ‘Omdat we weer
eens wat moesten doen (anders komen we immers nooit in Drift en Bezinning) spraken
we af een festival te gaan vieren’. Als vrouwelijke debutanten geen plaats als redacteur
of auteur kregen, hadden ze kleinere kansen zich te manifesteren en de aandacht te
trekken. Het zou daarbij vooral van belang moeten zijn dat vrouwen wegbleven uit
de tijdschriften die het meest met de jonge garde geïdentificeerd werden en in dit
opzicht een hoge status hadden. Dit zou niet alleen een verklaring kunnen zijn voor
het feit dat men in de tijdschriften in het algemeen veel vaker namen van oudere dan
van jongere vrouwen vindt, maar ook voor het feit dat men geen enkele niet-fictionele
bijdrage van jonge vrouwen aantreft in de meest programmatische tijdschriften van
jonge mannen (Proloog, Columbus, Podium). Daarbij past het gegeven dat men de
meeste vrouwelijke redactieleden vindt bij het christelijke tijdschrift Ontmoeting,
dat immers geen serieuze bedreiging vormde.
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Deze zaken in aanmerking genomen, evenals het punt dat vrouwen nauwelijks
meedoen aan het hoog aangeslagen genre van het literaire debat, kan men stellen dat
zij niet graag gezien werden in wat als belangrijk onderdeel van het hart van het
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literaire circuit gold. Kennelijk was dit hart mannelijk geconnoteerd en bezet, de
plek die bij de receptie de meeste aandacht trok was in de eerste plaats voor mannen
bedoeld. Op grond van de geciteerde open brief van Nel Noordzij kan men tevens
vermoeden dat de vrouwen zelf weinig ondernamen om daarin binnen te dringen.
Ook zij dachten waarschijnlijk meer in vaders en zonen dan in moeders en dochters,
en accepteerden de bestaande indeling in gedrag en activiteiten die eerder mannelijk
dan wel eerder vrouwelijk waren. De gegenderde normen werden blijkbaar door
beide partijen gedeeld, men bewoog zich binnen de ruimte die zij beide geslachten
bood, en begaf zich weinig over de grenzen.24

Beeldvorming
Het zal duidelijk zijn dat men de verschillen in gedrag van vrouwen en mannen niet
in termen van schuld kan beschrijven. Het is niet de eigen schuld van vrouwen dat
zij geen dominante plaats in het literaire circuit innemen, maar de mannen versperden
de vrouwen omgekeerd ook niet bewust en opzettelijk de toegang. Beter lijkt me de
formulering dat het literaire veld gegenderde structuren bezat, en dat men deze in
woorden en handelingen - vergelijk de uitspraken van Morriën en Rodenko, en de
activiteiten van Podium - voortdurend en vermoedelijk vaak onbewust bevestigde.
Dat betekent niet dat enkele vrouwen geen succes konden hebben of geen belangrijke
positie konden verwerven, evenmin als het betekent dat alle mannen succes hadden.
Maar wel werkten de structuren van het literaire veld ten nadele van het ene geslacht
en ten gunste van het andere.
Het is daarom sterk de vraag of de literatuurgeschiedschrijving deze structuren
met hun bijbehorende waarderingsverschillen over moet nemen. Eerder zou zij, zoals
Van den Akker en Dorleijn (1996, 3) schrijven, ‘distantie moeten betrachten ten
opzichte van de beeldvorming binnen het literaire circuit.’25 Tot dusverre vindt men
een dergelijke distantie in de literatuurgeschiedenissen niet; alleen in monografieën
als Meijer 1988, Prinssen/Vermij 1990, Van Boven 1992 en Veeger 1996 wordt
expliciet over beeldvorming gereflecteerd. Nu echter steeds duidelijker wordt dat
auteurs inderdaad door middel van literaire nevenactiviteiten hun beoordeling
beïnvloeden, zou men de toenmalige debatten en tijdschriften van de jonge mannen
niet als teken van hun belang moeten zien, maar als een canoniseringsstrategie, die
men als zodanig kan beschrijven. Dat de toenmalige literatuurkritiek diezelfde
activiteiten zo fascinerend vond, kan men eveneens analyseren zonder haar mening
over te nemen. De institutionele literatuurwetenschap biedt bij uitstek instrumenten
om zulke consensusvorming, reputatie-opbouw en machtsprocessen zichtbaar te
maken. (vgl. o.a. Rees/Dorleijn 1993) Nu er tevens, zoals boven werd beargumenteerd,
aanwijzingen voor zijn dat deze zaken - in dit voorbeeld de toegang tot literaire
tijdschriften en de daarmee verbonden hiërarchische mogelijkheden - gegenderd zijn,
zou men tegelijkertijd gender in de literatuurgeschiedschrijving moeten betrekken.
Diepgravender dan een beschrijving wie het ‘homosociale jagen’ van de mannen
onder elkaar won, is een verslag hoe de strijd om de macht plaatsvond en zich via
de gender-as voltrok. Daarvoor dienen ook de productie en activiteiten van de
vrouwelijke auteurs ter sprake gebracht te worden. Op die manier kan men inzicht
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krijgen in het complex van gendering, hiërarchisering en marginalisering, dat
bijvoorbeeld in de jaren vijftig zowel de onbelangrijke ‘vrouwenpagina’ als het
belangrijke mannelijke Podium schiep.
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In de inleiding werd er al op gewezen dat ook het institutionele onderzoek, dat juist
op genderproblemen gespitst zou moeten zijn, aan een mannelijke blik lijdt. Men
kan tot de mannen beperkte analyses niet als algemeen geldige blijven presenteren;
wie dat laatste ten doel heeft zal mannen èn vrouwen met al hun eigenheden in de
analyses moeten betrekken. Men heeft niet alleen bij genderstudiesonderzoek met
vrouw-manverschillen als de hier besproken te maken, maar bij al het
wetenschappelijk en historisch onderzoek waarin literaire instituties een rol spelen.

Bijlage
Aantallen niet-fictionele prozateksten (essays, herinneringen, berichten, brieven,
recensies) van vrouwen:
Ad interim:
1946:

Mea Mees-Verwey 1, Emmy van
Lokhorst 1.

1947:

Van Lokhorst 1, Henriëtte de Beaufort 1,
M. van der Bom-Luitingh 2, Clare
Lennart 3.

1949:

Anna Blaman 1, Mies Bouhuys 1, Van
Lokhorst 7.

Podium:
1951:

A. Mankes-Zernike 2.

1954:

A.H. Nijhoff 1.26

1955:

F. Balk-Smit Duyzentkunst 1.

1959:

Amy van Marken 1.

Criterium:
1945:

M. Vasalis 1.

1947:

Ida Nasoetion 1.

1948:

Marie Cremers 1, Olive Renier-Corthorn
1, Mankes-Zernike 1.

Columbus: niets.
Proloog: niets.
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Libertinage:
1948:

Corinna van Schendel 1, Josine W.L.
Meyer 1, Elisabeth de Roos 3.

1949:

Vasalis 1, De Roos 1.

1950:

De Roos 2, Meyer 4.

1951:

Vasalis 1, Margarete Ried 1, Meyer 3.

1952:

Meyer 1, Vasalis 1, De Roos 2.

1953:

De Roos 1.

Maatstaf:
1953/54:

Mies Bouhuys 1.

1954/55:

Blaman 1, Annie Salomons 3.

1955/56:

Nel Bakker 1, Salomons 4.

1956/57:

Marie Cremers 1, Aleida G. Schot 1,
Salomons 6.

1957/58:

A. Ruitenberg-De Wit 1.

1958/59:

Salomons 1, M. van
Domselaer-Middelkoop 1, Fanny Kelk 1,
Jeanne van Schaik-Willing 1, Claudine
Witsen Elias 1, E. de Brauw 1, Susanne
Lecointre 1, Salomons 1, Hella Haasse
1.27

1959/60:

Van Domselaer-Middelkoop 1, Etty
Hillesum 1, Salomons 5.

1960/61:

Ina Boudier-Bakker 1, Henriëtte de
Beaufort 1, Kitty de Josselin de Jong 1,
Salomons 1, Mischa de Vreede 1.
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Tirade:
1957:

Renate Rubinstein 1, Meyer 2.

1958:

Meyer 6.

1959:

Meyer 4.

1960:

J.E. Kool-Smit 1, Beb Vuyk 1, Meyer 2.

Aantallen fictionele prozateksten (verhalen, prozafragmenten) van vrouwen:
Ad interim:
1946:

Jeanne van Schaik-Willing 1, Clare
Lennart 1, Beatrice Willing 1, Olga
Rodenko 1, Elisabeth Augustin 1, Eva
Raedt-de Canter 1, Mary Dorna 2.

1948:

Emmy van Lokhorst 1.

1949:

Anna Blaman 1, M. Vasalis 1, Van
Schaik-Willing 1, Dola de Jong 1, Tonny
Scherft 1, Josepha Mendels 1, Van
Lokhorst 1.

Podium:
1946:

Van Schaik-Willing 1.

1947:

Rodenko 1.

1948:

Rodenko 1.

1949:

Til Brugman 1, Rodenko 2.

1953/54

(december-januarinummer): Louise
Acquoi 1.

1954:

Mendels 1, Marga Minco 1.28

1957:

Mischa de Vreede 1.

Criterium:
1945:

Blaman 1.

1946:

Blaman 1.

1947:

Blaman 1, Oeti Catenburg 1, Beb Vuyk
1.

1948:

Blaman 1, Mendels 1, Van
Schaik-Willing 1.
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Columbus:
1945:

Rodenko 1.

1946:

Rodenko 2.

Proloog:
1946:

Sonja Witstein 1, Tonny van der Horst 1.

Libertinage:
1948:

Ton van Oudwijk 1.

1949:

Van Oudwijk 1.

1950:

Van Oudwijk 1, Willing 1.

Maatstaf:
1953/54:

A.H. Nijhoff 12.

1954/55:

Rodenko 1, Jacoba van Velde 1, Nijhoff
9.

1955/56:

Clara Eggink 1, Mendels 1, Ellen
Warmond 1.

1956/57:

Lennart 1, Minco 1, Van Schaik-Willing
1, Witstein 1.

1957/58:

Elisabeth de Jong-Keesing 1, Minco 1.

1959/60:

Minco 1, De Vreede 1.

1960/61:

Iona Berken 1, Nora Danner 1, Warmond
1.

Tirade:
1957:

Nine van der Schaaf 1, Van Oudwijk 3.

1958:

Vuyk 1.

1959:

Vuyk 1.
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1 Met dank voor de discussie tijdens het ‘Oldenburger Forschungskolloquium’ in juni 1997 met
Hans Beelen, Ralf Grüttemeier, Ute Langner, Maria Leuker en Toos Streng.
2 Vgl. Calis 1993, p. 159 en 164. Roegholt (1972, 154) slaat Van der Noord bij het noemen van
de redactieleden over.
3 Ik telde vijf vrouwen voor zover het geslacht van de redactieleden via computergegevens en
het Lectuur-repertorium te achterhalen was.
4 Wellicht moet ook M. Geerink-Bakker meegerekend worden; van haar heb ik geen geboortejaar
kunnen vinden.
5 Voor Podium en Criterium kon ik me baseren op de betreffende uitgaven in de LTN-reeks:
J.M.J. Sicking. Podium 1944-1949. Bibliografische beschrijvingen, analytische inhoudsopgaven,
indices. Nieuwkoop 1986; S.S. Hoogerhuis. Werk & Criterium. Bibliografische beschrijvingen,
analytische inhoudsopgaven, indices. Nieuwkoop 1981.
6 In: Criterium, 2, 13, 1946, p. 705-709, hier p. 708.
7 In: Proloog, 2,2, 1947, p. 95-98, hier p. 95.
8 Evert Straat, ‘Karakter en peil van de literaire polemiek na de oorlog’. In: Maatstaf, 8, 11, 1961,
p. 700-708, hier p. 702.
9 H.A. Gomperts, ‘De functie van de literaire polemiek’. In: Maatstaf, 8, 11, 1961, p. 688-699,
hier p. 690.
10 F. Balk-Smit Duyzentkunst, ‘Acacia's huilen niet. Critiek van W.F. Hermans’. In: Podium, 10,
6, 1955, p. 378-379.
11 W.F. Hermans, ‘Van Vriesland, rechtop en omgekeerd’. In: Podium, 10, 4, 1955, p. 245-250.
12 Clara Eggink, ‘In gesprek met: Annie Romein-Verschoor’. In: Nieuwe Rotterdamse Courant,
24-6-1950.
13 Adriaan Morriën, ‘De Muze weigert model te staan’. In: Literair paspoort, 5, 3, 1950, p. 49-50.
De term ‘vrouwennummer’ is van Morriën zelf. Het nummer bevatte o.a. een artikel van Anna
Blaman over Simone de Beauvoir en Le deuxième sexe, en artikelen over Amerikaanse, Russische
en Franse vrouwelijke auteurs.
14 Nel Noordzij, ‘Open brief van Nel Noordzij aan Esteban López’. In: Proefschrift, 1, 5, 1956,
p. 168.
15 Vgl. o.a. Nel Noordzij, ‘Er is al ellende genoeg in de wereld’. In: De nieuwe stem, 11, 4, 1956,
p. 218-222; Nel Noordzij, ‘Er is al ellende genoeg in de wereld’. In: Nel Noordzij (red.):
Schrijvers blootshoofds. Over de roman en eigen werk. Amsterdam 1956, p. 124-136.
16 Verder onderzoek zou nodig zijn om vast te stellen op welke wijze vrouwen in hun niet-fictionele
bijdragen indirect op lopende discussies reageerden, en zonder dat men er expliciet op reageerde.
17 Emmy van Lokhorst, ‘De tijd en de critiek’. In: Ad interim, 4, 4, 1947, p. 149-161.
18 Vgl. Kees Snoek, ‘De kennis van het menselijk hart. Elisabeth de Roos als criticus’. In: Forum
der Letteren, 36, 3, 1995, p. 201-211.
19 Vgl. Van Dijk 1994, p. 123-126.
20 Paul Rodenko, ‘Verzoening met de soldaat’. In: Podium, 4, 1, 1947, p. 3-14, hier p. 14.
21 Paul Rodenko, ‘Over vrouwen, liefde en andere zaken’. In: Columbus, 1, 12, 1946, p. 343.
22 Paul Rodenko, ‘Litteratuurgeschiedenis: een pseudo-wetenschap of Wij en de klassieken’. In:
Maatstaf, 3, 3/4, 1955, p. 314-334, hier p. 329.
23 Hans van Straten, ‘Dagboek van een Minor Poet’. In: Podium, 8, 1, 1952, p. 58-61, hier p.
58-59.
24 In een - nog te publiceren - interview dat ik dit voorjaar met Nel Noordzij hield, antwoordde
zij op de vraag waarom zij met vriendinnen als Hella Haasse en Marie-Sophie Nathusius geen
literair tijdschrift opgericht heeft: ‘Ik denk dat wij voelden dat we ten eerste nooit gelezen
zouden worden, en ons daar ten tweede niet mee moesten bemoeien omdat het nu eenmaal een
mannenzaak was. Ik weet wel zeker dat wij ervan overtuigd waren dat we dan door de mannen
belachelijk gemaakt zouden worden. En dat de lezers het tijdschrift in navolging daarvan niet
gelezen zouden hebben.’ Noordzij bevestigt mijn zienswijze dus en stelt bovendien dat er
sancties op overtredingen stonden (‘belachelijk maken’).
25 Het is alleen een gemiste kans dat bij het voorstellen van andere onderzoekscriteria deze zo
uitvallen dat praktisch geen enkele vrouwelijke auteur aan bod komt; er wordt zo wel qua
behandelde literatuur maar niet qua gender een ander verhaal gepresenteerd.
26 Deze tekst verscheen niet strikt in een Podium-nummer, maar in het nummer ‘Nationale
Snipperdag’, een gemeenschappelijke aflevering van negen letterkundige en algemeen-culturele
tijdschriften.
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27 De eerste vijf bijdragen verschenen in een gemeenschappelijk themanummer van Maatstaf en
De Gids over Adriaan Roland Holst (mei/juni 1958).
28 Ook deze twee prozateksten verschenen in ‘Nationale Snipperdag’ (vgl. noot 26).
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Echo's van een geconstrueerde verdringing
De constructie in Simon Vestdijks roman ‘Het genadeschot’
Annick Cuynen
De afwezigheid van strikt vastliggende wetten voor de opbouw en afwikkeling van
een roman is voor sommige schrijvers een reden om zichzelf regels op te leggen en
hun eigen poëtica te ontwerpen. Door welke principes een romancier zich volgens
Simon Vestdijk zou moeten laten leiden, lezen we onder andere in diens essay ‘Over
de compositie van de roman’. Een eerste principe dat Vestdijk gerespecteerd wil
zien, is de economie, wat inhoudt dat een auteur de hoeveelheid materiaal moet
beperken om de overzichtelijkheid van zijn werk te garanderen. Voorts moet hij
aandacht besteden aan de reconstructie (de technische ingrepen die nodig zijn om
het geselecteerde materiaal te ordenen), aan de creatie (een oorspronkelijke inhoud)
en aan de architectuur (de globale compositie). Ten slotte moet een romancier een
goed evenwicht zoeken tussen autonome constructie en nabootsing van de
werkelijkheid. Aangezien ‘nog geen roman erin geslaagd is om de realiteit ‘realistisch’
uit te beelden’ (Vestdijk 1966: 180), is het absurd en zelfs nefast voor de romankunst
om te streven naar de perfecte kopie. Evenmin mag de balans overhellen naar een
volledige autonomie in het bepalen van de inhoud van een roman. De buiten-literaire
werkelijkheid moet voor een auteur het referentiepunt zijn waaraan hij zijn werk,
inhoudelijk én structureel, voortdurend toetst: ‘Tschechow moet eens gezegd of
geschreven hebben: ‘Wanneer in de derde acte een geweer moet afgaan, dan tone
men in de eerste acte een geweer.’ Ook de goed gecomponeerde roman is vol van
zulke geweren [...]. Het spreekt vanzelf, dat men hierbij alle opzichtigheden heeft te
vermijden en zich niet al te ver verwijderen moet van het alledaagse leven, waarin
geweren ook wel eens uit de lucht komen vallen precies op het moment dat de schutter
ze nodig heeft’ (Vestdijk 1966: 182).
Tegen deze achtergrond zal ik Vestdijks eigen roman Het genadeschot als literaire
constructie bespreken, met als doel aan te tonen dat Vestdijk in de reconstructie
ervan verder is gegaan dan het tijdig introduceren van de revolvers waarmee de
schoten in de roman worden afgevuurd. Uit mijn opzet volgt onvermijdelijk dat een
aantal inhoudelijke en thematische aspecten onderbelicht zullen blijven. Dit is jammer,
want Het genadeschot is een boeiend werk dat een grote aandacht zeker verdient.
Ook ik wens echter het principe van de economie te respecteren.
Bovendien is over Het genadeschot al heel wat gepubliceerd. Van Vestdijks werken
uit de zestiger jaren is het de roman die zich mag verheugen in de grootste
belangstelling vanwege de critici. Deze aandacht strekt zich wel niet uit over de
roman als geheel en het is precies de constructie ervan die tot nog toe onderbelicht
is gebleven. Dit betekent niet dat men er geen oog voor heeft. Op een enkele
uitzondering na1 vinden we immers in elk artikel een verwijzing naar ‘die heel eigen
vreemde spanning tussen verleden en heden’ (Kemp 1965: 215) die de opeenvolging
van de hoofdstukken bepaalt, maar tot een diepgaande uitwerking van deze spanning
komt men meestal niet. Slechts twee artikels, dat van H. Bekkering en F. Verhoeve
en dat van R. Henrard, buigen zich expliciet over de meer ‘technische’ kanten van
Het genadeschot en van deze twee kan slechts het laatste beschouwd worden als een
formele analyse.
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In hun inleiding kondigen Bekkering en Verhoeve de behandeling aan van een aantal
‘relevante aspecten’ van de roman (Bekkering en Verhoeve 1979: 27): het
vertelperspectief (hieraan wordt ook de romanruimte gekoppeld), de tijd, meer bepaald
de periode waarin de gebeurtenissen zich afspelen, en een aantal motieven die de
essentie van de roman uitmaken. De uitwerking van dit programma blijft echter
oppervlakkig. Met betrekking tot de romanruimte vermelden Bekkering en Verhoeve
een aantal elementen die ‘aardig’ zijn (Bekkering en Verhoeve 1979: 30), - het feit
dat het hoofdpersonage, Ignaz Vorbrot, nog nooit gebruik gemaakt heeft van de
zweefbaan in de buurt, dat hij zijn land niet kent en dat hij in zijn eigen woonwijk
verdwaalt, - maar tot een interpretatie van de functie van deze gegevens komen zij
niet, mijns inziens omdat zij het begrip ‘ruimte’ al te zeer interpreteren als ‘couleur
locale’. De bespreking van het vertelperspectief begint met de terechte opmerking
dat Vorbrot als verteller misschien niet betrouwbaar is, maar glijdt dan af naar een
verdediging van Vestdijks keuze voor een buschauffeur als verteller. De behandeling
van de tijd is teleurstellend voor wie meer verwacht dan een datering van de
gebeurtenissen.
Hoewel men vraagtekens kan plaatsen bij de invalshoek die R. Henrard neemt, in hoeverre vindt hij wat hij wil vinden, - is zijn onderzoek naar de Hegeliaanse
dialectiek in Het genadeschot tot dusver de enige publicatie die de romanstructuur
zelf aan een grondige analyse onderwerpt. Op basis van zijn onderzoek concludeert
Henrard dat de roman steunt op een bipolariteit, die tijd, ruimte, personages en
motieven bepaalt. Voor mij ligt de grote waarde van dit artikel in het feit dat Henrard
de roman fundeert op één structureel principe, dat alle lagen ervan doordringt: ‘de
antithetische tijd- en ruimtestructuur alsook de innerlijke gespletenheid van de
ik-verteller’ (Henrard 1973: 423). Bovendien erkent ieder die wijst op de spanning
tussen heden en verleden in Het genadeschot de aanwezigheid van een
dualiteitsdenken in deze roman.
Waar ik echter niet mee akkoord kan gaan, is Henrards versie van de synthese.
Hij zoekt een oplossing van these en antithese in de schrijvende Vorbrot, die door
te schrijven ‘de gedroomde Eenheid zichtbaar’ (Henrard 1973: 432) maakt. Nu wordt
er nergens in Het genadeschot op gealludeerd dat Vorbrot buiten de verteller ook de
schrijver van het verhaal zou zijn, integendeel zelfs: Vorbrots mededeling ‘over
Balavater in de Riedlhof zou een boek te schrijven zijn’ (Vestdijk 1979: 143)2 bewijst
voor mij dat hij niet beseft dat dit effectief gebeurt. Henrards versie van de synthese
gaat dus niet op. Bekkering en Verhoeve pleiten eveneens voor een synthese, maar
zij baseren zich op Vorbrots acceptatie van zijn oorlogsverleden. Aan te tonen dat
deze versie van de synthese evenmin vanzelfsprekend is, is een tweede doel dat ik
mij in dit artikel gesteld heb en dat zal resulteren uit de bespreking van de
romanconstructie. Wat volgt is dus geen vrijblijvende opsomming van opmerkelijke
structurele kenmerken van de roman, wel een poging om via de structuur de kern
van het thematische weefsel te benaderen.

De constructie
Het genadeschot is opgebouwd rond Ignaz Vorbrot, een Oostenrijks buschauffeur.
Vestdijk plaatst hem in twee tijdslagen, die elkaar per hoofdstuk afwisselen: de
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Tweede Wereldoorlog en het romanheden, zo'n twintig jaar later. Een derde en diepere
tijdslaag heeft een louter intertekstuele functie en komt in hoofdzaak neer op
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verwijzingen naar werken van Friedrich Schiller. Vooral diens toneelstuk Wilhelm
Tell, het verhaal van de Zwitserse patriottische held die door een gelukkig schot zijn
zoontje van de dood redt, speelt in Het genadeschot een belangrijke rol: Vorbrot
geeft de indruk een anti-Tell te zijn, aangezien hij dodelijke schoten afvuurt op
iemand van wie hij houdt en tijdens de oorlog zijn vaderland, het Duitse rijk, verraadt
door een bevel van zijn overste, Obersturmbannführer Albin Balavater, te negeren.
De fabel begint op het einde van de Tweede Wereldoorlog. In een absurde poging
de Duitse nederlaag af te wenden besluit Albin Balavater een veemmoord te plegen,
d.i. een moord verordend door een onofficieel volksgerecht waarvan Balavater in dit
geval tegelijk aanklager, rechter en beul is. Als slachtoffer kiest hij de door hem van
sociaal-democratische activiteiten verdachte Johannes Faschauner, voor de functie
van secondant laat hij zijn oog vallen op Vorbrot, op dat ogenblik Balavaters
privéchauffeur. Tijdens een schietoefening bewees die immers tot ieders en niet in
het minst zijn eigen verbazing een begaafd scherpschutter te zijn. Bij de aanslag gaat
één en ander mis. Faschauners vrouw Stefanie snelt haar man te hulp en begint
Balavater met een stok te slaan. Vorbrot schiet op haar, met als gevolg dat Balavater
én Stefanie gewond raken: hij kan nog amper zijn rechterarm gebruiken, zij is door
Vorbrots schot verlamd aan de benen. Om deze symmetrisch verlopende aftakeling
te stuiten krijgt Vorbrot de opdracht Stefanie uit de weg te ruimen. Balavater geeft
hem een ambtelijke vrijgeleide door Vorbrots betrokkenheid onvermeld te laten in
Stefanies dossier: ‘Alles staat zwart op wit. [...] Alles is opgeschreven. Alleen jouw
rol niet’ (Vestdijk 1979: 149). Vorbrot, die Stefanie opzoekt op haar onderduikadres,
gaat van haar houden en probeert nog met haar te vluchten, maar bij een
wegversperring doodt hij haar alsnog om te voorkomen dat ze in Balavaters handen
valt en naar een concentratiekamp gebracht zal worden. Enkele maanden later doodt
hij ook Balavater.
Na de oorlog wordt Vorbrots geweten bijgevolg geplaagd door een betrokkenheid
bij drie moorden. Hij gaat biechten, maar zijn verhaal wordt slechts met moeite
geloofd: ‘Weet je zeker, dat je dat allemaal gedaan hebt’, wil de biechtvader weten.
‘Hoe weet men zoiets zeker, op zo'n vraag!’ repliceert een verbijsterde Vorbrot (105).
Twintig jaar lang wacht hij op een nieuwe gelegenheid tot rechtvaardiging van zijn
daden, tot Alois, zoon van de Faschauners, hem om een verantwoording vraagt. Het
verhaal dat Vorbrot aan hem doet wordt samengevat in het zinnetje ‘Nu, toen heb ik
hem alles verteld’ (139) en waarvoor dit ‘alles’ staat, lezen we in wat we kunnen
beschouwen als de derde en meest grondige biecht, de roman Het genadeschot.
Ook in deze ‘geromantiseerde’ versie is Vorbrot aan het woord. Biecht impliceert
terugblik en dus ressorteert hij onder de categorie van de terugblikkende ik-vertellers,
die kennis over hun verleden combineren met een doorleefde herbeleving ervan. Dit
is echter slechts ten dele waar, enerzijds omdat Vorbrots kennis over zijn verleden
voor een deel latent is en maar langzaam opnieuw tot zijn bewustzijn gaat behoren,
anderzijds omdat ongeveer de helft van de hoofdstukken zich in het heden afspeelt.
Het gevolg is dat er zich in Het genadeschot twee gelijklopende en vergelijkbare
processen voltrekken: de groei naar het gesprek met Alois wordt ondersteund door
een zich geleidelijk aan onthullend biechtkarakter van de roman als geheel. Herinneren
en vertellen blijken in wezen dezelfde handelingen te zijn.
Er wordt geen motivatie gegeven waarom Vorbrot bij het begin van Het
genadeschot het woord neemt. Toch is hij zich blijkbaar duidelijk bewust van de
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toelichting (‘Peter en Agathe zijn de kinderen’ (31)) en ordent hij de feiten: ‘laat ik
dit niet vergeten’ (6), ‘laat ik vooral ook niet vergeten te vermelden’ (6), ‘verder is
er over Schmitt niet zoveel te vertellen’ (11), ‘daar kom ik misschien nog over te
spreken’ (21), ‘ik vergat nog te zeggen’ (25). Vorbrot onderscheidt drie verhaallijnen.
De eerste volgt het verleden tot aan zijn vluchtpoging met Stefanie. Haar dood ‘hoort
thuis in een ander verhaal. Dat begon op een ochtend in de eerste helft van juni’
(144). De derde verhaallijn beschrijft vijf dagen uit het romanheden en geeft ons een
idee van de nawerking van de vorige twee. Hoewel Vestdijk de illusie dat Vorbrot
de fabel zelf creëert intact laat, is in laatste instantie enkel hij verantwoordelijk voor
de registratie van Vorbrots oorlogsverleden en van diens afrekening hiermee. Zorgt
Vestdijks distantie ten opzichte van het gebeuren er dan voor dat Het genadeschot
naast een ‘biecht’ ook een ‘dossier’ is waarin we zwart op wit een objectieve weergave
van de feiten terugvinden en waardoor we dus zekerheid krijgen over wat er in het
verleden gebeurd is? Doordat Vestdijk voor een ik-verteller opteert, legt hij deze bal
opnieuw in Vorbrots kamp, zodat de vraag moet luiden: Heeft hij van Vorbrot een
objectieve verteller gemaakt?
Vorbrot geeft zeker de indruk naar objectiviteit te streven. Hij corrigeert foutieve
ideeën uit het verleden en probeert zijn persoonlijke betrokkenheid, die tot vertekening
zou kunnen leiden, naar de achtergrond te dringen: ‘Nu achteraf zou ik er een
grijnslach van willen maken, maar dat was niet zo, het was een glimlach’ (144).
Anderzijds relativeert een uitspraak als ‘nu achteraf haal ik die gesprekken aardig
door elkaar’ (121) zijn geloofwaardigheid. Naarmate de roman vordert, vermeerdert
bovendien het aantal passages waarin Vorbrots verbeelding zijn waarneming van de
‘actuele’ romanwerkelijkheid kleurt. Als dossier is Het genadeschot dus hoogst
discutabel: alles staat dan wel zwart op wit, maar voor de keuze van het ‘zwart’
oriënteert Vestdijk zich volledig naar Vorbrot.
Naast het vertelperspectief en de focalisatie is ook de organisatie van het sujet op
Vorbrot afgestemd. Bij de overgang tussen de hoofdstukken vindt er telkens een
accentverschuiving tussen heden en verleden plaats, zonder dat hiervoor een
dwingende inhoudelijke aanleiding is en die dus op rekening van Vestdijk geschreven
moet worden. Het resultaat is een pendelbeweging in de tijd, die op structureel niveau
tegelijk de inherente verwevenheid van en de afbakening tussen beide tijdslagen in
Vorbrots leven ondersteunt. Deze beweging herhaalt zich op ruimtelijk vlak in de
verplaatsing die Vorbrot als buschauffeur dagelijks maakt ‘tussen Bund en Schittach,
mijn gewone traject langs de schuimende Riesel in haar smalle dalgeul’ (5). In de
compositie van Het genadeschot beheerst de pendelbeweging dus zowel het sujet
als het ruimte- en tijdsbesef van de protagonist-verteller-focalisator, wat een grote
structurele eenheid in de roman garandeert. Wie dit uniformerende structuurprincipe
niet opmerkt, kan zich terecht storen aan een artificiële want vrijblijvend lijkende
verdeling tussen ‘heden’- en ‘verleden’-hoofdstukken. Bekijkt men Vestdijks ingreep
echter vanuit ‘architectonische’ hoek, dan blijkt deze geen doel op zich te zijn, maar
één van de mogelijke invalshoeken op het thema van de roman, Vorbrots afrekening
met het verleden.
De pendelbeweging beheerst nog een vierde romancomponent, namelijk Vorbrots
karakter. Het vaste traject dat zijn beroep hem oplegt biedt Vorbrot een houvast
waaraan zijn psyche zich verankerd heeft. Hij weet van zichzelf dat hij in het ‘gareel’
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loopt (14), maar ondervindt dit niet als een nadeel, integendeel, hij heeft zich zodanig
geïntegreerd in de vaste patronen die hem omringen dat hij er afhan-
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kelijk van geworden is. Hij gaat na de oorlog biechten in de hoop zijn ‘bochtige leven
[...] recht te trekken’ (105), beschouwt zich als een ‘raadje in de machine’ (161), aan
zijn passagiers geeft hij ‘werktuiglijk’ kaartjes (7) en hij voelt zich één met het
mechaniek van de bus, ‘dat nooit verder naar links of naar rechts wil dan de bocht
wil, en altijd weer uit zichzelf recht gaat lopen, zelfs wanneer het stuur onder de
handen helemaal rond is geweest’ (8). Over zijn kleinzoon Peter deelt hij ons mee
dat hij treinconducteur wil worden, dus eveneens een trajectgebonden beroep, en dat
hij elke dag een kwartier heen en terug naar school loopt (31). Ook Vorbrots
woonomgeving, een ‘blokkendoosachtig buitenwijkje’ waar alle straten elkaar
loodrecht snijden (31), beantwoordt aan zijn verlangen naar regelmaat, orde en
zekerheid. Als er dan toch verandering optreedt, dan moet zij gekenmerkt worden
door overzichtelijkheid en geleidelijkheid: ‘Voor mij is het van grote bekoring zo
voeling te hebben met iets dat voortdurend verandert op zijn eigen regelmatige
manier’ (14). Vorbrot vindt dit ideaal terug op de door de zon verlichte rechthoek
op de apothekermuur in Bund, die hij vergelijkt met een astronomische klok, in zijn
‘eeuwig draaiende en trillende’ mascotte (10) en in de golfslag in de rivier, ‘waarvan
geen mens kan zeggen of hij met ons meegaat of dat hij teruggaat’ (6).
Vorbrots afkeer van inbreuken tegen een vast patroon doet hem bepaalde plaatsen
in de romanwerkelijkheid vermijden, zoals de twee kleine bossen die als omheinde
en dus goed afgesloten eilanden in zijn woonwijk liggen en waarin geen paden
gemaakt zijn. De kans op verdwalen kan één reden zijn waarom Vorbrot deze plek
ontwijkt, maar misschien speelt ook de ligging in de nabijheid van de zweefbaan een
rol. Van deze zweefbaan heeft hij nog nooit gebruik gemaakt. Heeft dit te maken
met het feit dat de lichtjes ervan van zijn huis uit gezien nooit een rechte lijn vormen
en dus geen aanspraak kunnen maken op overzichtelijkheid (35)? Een andere locatie
die hij evenmin ooit bezocht heeft, is de ruïne Ortenburg (127). Zij is dan weer op
pijnlijke wijze verbonden met Stefanies dood. Tijdens de oorlog is bij deze ruïne een
parachutist neergekomen die Vorbrot misschien een wapen had kunnen bezorgen
waarmee hij Stefanie en zichzelf tegen Balavater had kunnen verdedigen. ‘Voor mijn
geestestoestand van toen is kenmerkend dat ik niet eens meer weet van welke
nationaliteit hij [de parachutist] was’ (138), voor zijn huidige geestestoestand is
kenmerkend dat hij zich afvraagt of er in de ruïne een schat begraven zou liggen
(127). Deze mogelijkheid neemt Vorbrot nooit ernstig in overweging, maar ze
bevestigt wel zijn toenemend wegvluchten in een fantasiewereld.
Dezelfde afkeer voor het onbekende houdt Vorbrot tussen de bergen. Zijn Utopia,
de plaats waar hij met Stefanie in veiligheid had kunnen leven, ligt over de bergen,
voorbij de noordelijke pas en is daardoor voor hem onbereikbaar. Voor Vorbrot heeft
dit Noorden dan ook nauwelijks een geografische waarde. Hij beschrijft het als een
geheimzinnig gebied van onbeperkte mogelijkheden, waar men niet kan of moet
kiezen tussen het ene of het andere omdat beide tegelijkertijd voorkomen. Voor de
chauffeur die Vorbrot ook tijdens de oorlog al was, ontbreekt in deze ‘nevelgebieden
van mijn verbeelding’ (153) een duidelijke afgelijndheid. Daarom gaat hij gewillig
in op het noodlottige plan van de boer bij wie Stefanie ondergedoken is om haar naar
de overkant van het meer te brengen en voegt hij zich in de rol die voor hem is
weggelegd: een chauffeur die het gebied ‘dat wij postchauffeurs zo goed kennen’
(90) niet durft te verlaten, zelfs niet wanneer hem een leven met Stefanie in het
vooruitzicht gesteld wordt3.
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De dwerg
Het gelijkmatige stromen van het water in de Riesel is voor Vorbrot om nog een
tweede reden belangrijk. Het doet hem denken aan iemand ‘die niet zeker weet, of
hij achternagezeten wordt, of dat hij zelf over zijn schouder iemand of iets achternazit
dat al ontkomen is’ (6). Voor wie het vervolg van het verhaal kent, is duidelijk dat
deze vergelijking niet willekeurig gekozen is, maar betrekking heeft op Vorbrots
leven, niet in de vorm van een letterlijke achtervolging, wel als een vage herinnering
die Vorbrot niet loslaat. De syntactische ambiguïteit in de bijzin heb ik bewust
gekozen. Het is immers niet uit te maken of Vorbrot nog steeds geplaagd wordt door
schuldgevoelens als gevolg van zijn oorlogservaringen dan wel met één voet in het
verleden wíl blijven zitten om de enige mogelijkheid tot contact met Stefanie niet te
verliezen.
Vorbrots herinneringen concentreren zich bij het begin van Het genadeschot op
Balavater. Die is zelfs nog zo prominent dat hij reeds geïntroduceerd wordt op de
tweede bladzijde, in een hoofdstuk dat zich in het romanheden afspeelt, wat de indruk
wekt dat Vorbrot constant aan hem denkt. In de literatuur over Het genadeschot
wordt Balavater terecht beschouwd als een vadersubstituut en hoewel Vorbrot zich
van deze vader met geweld losgerukt heeft, reikt diens greep tot twintig jaar na zijn
dood. Balavater heeft Vorbrot een existentie gegeven door de componenten op te
sommen waaruit hij samengesteld is: visachtige onverschilligheid, een afstamming
van de soldaat die Christus kruisigde, het uiterlijk van Schillers Wallenstein, enz.
Zijn invloed op Vorbrot kan dan ook eigenlijk niet overschat worden. Bovendien
oefent hij controle uit over Stefanie. Hij brengt haar in Vorbrots leven, neemt haar
er weer uit weg en tussen deze beide momenten is hij ervoor verantwoordelijk dat
zij voor Vorbrot onbereikbaar is. Hijzelf is echter nauwer met haar verbonden dan
hij wil en zelfs haar dood kan hieraan niets veranderen: Balavater sterft niet lang na
haar en door de hand van dezelfde schutter.
Herinneringen aan Stefanie heeft Vorbrot verdrongen. Dit blijkt bijvoorbeeld
wanneer hij meent van zijn route afgeweken en een verkeerde weg ingeslagen te zijn,
‘een heel andere weg, die overigens niet bestaat. Of wel? Er is bij Rieselbrücke toch
nog een andere weg?’ (127). Natuurlijk is die er en hij voert naar de boerderij waar
Stefanie ondergedoken was. Vorbrot komt er zelfs dagelijks langs, maar zolang hij
de geschiedenis van locaties als deze hermetisch gesloten kan houden, en daarin
slaagt hij al twintig jaar, wordt zijn gemoedsrust niet verstoord. Naarmate de roman
vordert, verruimt het verleden zich echter hoofdstuk per hoofdstuk, totdat het in de
biecht aan Alois Faschauner opnieuw in zijn totaliteit, dus met Stefanies aandeel
erin, in ogenschouw genomen wordt.
Degene die dit herinneringsmechanisme in werking stelt, is de dwerg Roberto
Rossi. Hij is één van de dwergen die in het circus Landshoff, dat voor enige dagen
in Schittach zijn tenten opgeslagen heeft, de cruciale schietscène uit Wilhelm Tell
uitbeelden. Vorbrots kennismaking met Roberto wordt begeleid door twee feiten die
ons ervoor waarschuwen dat die dag een scharnierpunt in de tijd is, dat het
gelijkmatige verloop ervan zal ontwrichten. Ten eerste schakelt de busdienst over
op de winterregeling, ten tweede is Roberto zelf als verschijning een uitzondering.
Aan eenarmige of -benige oorlogsinvaliden, die prima kunnen observeren hoe hij
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mensen wier handicap in hun kleine gestalte ligt, zijn iets nieuws.

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 3

37
In de loop van de roman ontpopt Roberto, die de rol van Tell speelt, zich tot een
tweede Balavater. Beiden zijn fysiek gehandicapt, schieten excellent, hebben de
consequenties van een oorlog ondervonden (weliswaar van verschillende kanten),
domineren Vorbrot en laten zich door hem transporteren. Roberto ontpopt zich dan
ook tot de ideale verbindingsman met het verleden. Het ‘pief paf poef’ waarmee hij
de uitleg over hun nummer onderstreept is voor Vorbrot een ‘soort verre echo’ (13)
die ertoe leidt dat de toegang tot een zorgvuldig afgegrendeld verleden vrijgemaakt
wordt. Hij overhaalt Vorbrot om hem de omgeving te laten zien, dwingt hem met
andere woorden om zijn traject te verlaten, en ontdekt dat Vorbrot tijdens de oorlog
‘fout’ geweest is, waarop hij Alois Faschauner waarschuwt. Zowel op het niveau
van de ruimte als van de tijd is Roberto dus een verstorende factor. Door hem ontstaat
een tweede, horizontale beweging in de tijd, een chronologisch tijdsverloop, dat een
alternatief gaat vormen voor de pendelbeweging, Deze functie verklaart waarom in
beschrijvingen van Roberto de kleur geelbruin terugkomt: hij draagt een beige overjas
(9), heeft een geelbleek, bruingeel handje (9, 130). Zij is ook de kleur van de
apothekermuur en Roberto neemt nu als het ware diens functie als tijdmeter over.
Door de tijd voor te stellen als een horizontale lijn verandert het karakter van het
verleden. Chronologie maakt het tot een periode die achter ons ligt, wel te
re-actualiseren, maar niettemin ongrijpbaar. Omgekeerd kan ook het verleden ons
nooit vasthouden. Als het toch doorwerkt, is dit omdat wij het zelf actueel houden.
Een dergelijke actualisering realiseert zich in herinneringen, beelden, in Vorbrots
geval talige beelden. Reeds aan de priester probeert hij zijn verhaal te vertellen in
de hoop absolutie te krijgen en de gebeurtenissen achter zich te kunnen laten. Doordat
dit niet gebeurt, - de priester weigert zelfs hem te geloven, - wordt het verleden
levendig gehouden in de vorm van een schuldgevoel. Vorbrot lijdt aan wat Vestdijk
in het essay ‘Het schuldprobleem bij Dostojewski’ ‘onderbetaalde schuld’ noemt:
men is schuldig, maar ontkomt aan een straf, met als gevolg dat de schuld niet
gelouterd wordt. ‘Buitengewoon opgelucht’ (138) is Vorbrot door Alois' vraag naar
verantwoording, die hem voor het eerst de kans geeft om openlijk zijn gevoelens
voor Stefanie uit te spreken. Dankzij de kennismaking met Roberto en de introductie
van een chronologische tijdsbeleving die hieruit resulteert, kunnen Vorbrots
herinnering aan Stefanie dus opnieuw opgehaald worden, terwijl anderzijds de oorlog
als een afgesloten periode afgedaan wordt. Gelijktijdig aan dit herinneringsproces
verwoordt Vorbrot zijn verleden aan een anoniem publiek en op deze manier krijgt
hij de kans om én zijn verleden én zijn afrekening hiermee te objectiveren.
De aandacht die Vorbrot aan de chronologie schenkt vermeerdert exponentieel.
In de ‘heden’-hoofdstukken laat hij het aantal vertelmomenten, d.w.z. de tijdstippen
in de vertelde tijd waarop Vorbrot zijn vertellersfunctie uitoefent, toenemen. Een
eerste gevolg hiervan is dat er uitvoeriger gerapporteerd wordt. De beschrijving van
de derde dag (hfst. 5 en 7) neemt ongeveer 22,5 pagina's in beslag, evenveel als de
eerste en de tweede dag samen (hfst. 1, 3, 5). Vanaf de vierde dag manifesteert zich
een tweede gevolg, namelijk een groter aantal tijdsbepalingen zodat het verlopen
van de dag sterker benadrukt wordt, een tendens die in de beschrijving van de vijfde
dag nog sterker wordt. Door het grote aantal tijdsaanduidingen in de hoofdstukken
11 en 13 wordt expliciet de gehele dag bestreken, van het opstaan (126) tot ongeveer
half zeven 's avonds (162). Vestdijk elimineert op die vijfde dag ook Vorbrots
klassieke tijdmeters: de rechthoek op de apothekermuur, alias de astronomi-
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sche klok, is onzichtbaar omdat de hemel bedekt is en de gelijkmatige trillingen van
de mascotte in de bus worden onderbroken door een onverwacht sprongetje (131).
Zoals we konden verwachten op basis van de samenhang tussen ruimte en tijd,
hebben de verschuivingen in Vorbrots tijdsbesef ook consequenties voor zijn perceptie
van de romanwerkelijkheid. Dat zij in toenemende mate gecontamineerd wordt door
zijn verbeelding heb ik reeds even vermeld. Tijdens de vijfde dag meent hij te rijden
op een weg die er niet is, hij praat met dwergen die er zijn en niet zijn, fantaseert
over zijn collega Schmitt, over een job bij circus Landshoff, een biecht aan zijn vrouw
Resi, een verzoening met Roberto, een leven met Stefanie, een mogelijke vlucht in
de ontkenning van het verleden. De precisie in de beschrijving van het tijdsverloop
is met andere woorden omgekeerd evenredig aan de objectiviteit van de beschrijving
van de werkelijkheid. Hoe meer nadruk er op de tijd komt te liggen, hoe meer het
ruimtelijk gebonden ‘hier’ vervaagt.
Het zal ons dan ook niet verwonderen dat de locatie waar het gesprek met Alois
Faschauner zich afspeelt haar geografische bepaaldheid in de romanwerkelijkheid
overstijgt en een overwegend symbolische betekenis heeft, net als de zweefbaan, de
ruïne Ortenburg en het Noorden. De konditorei waar Vorbrot en Faschauner elkaar
ontmoeten situeert Vestdijk aan een kruispunt, dus een plaats die de mogelijkheid
biedt om verschillende wegen in te slaan. Na zijn biecht aan Faschauner staat ook
Vorbrot op een kruispunt. Tijdens hun gesprek heeft hij na twintig jaar opnieuw het
woord gegeven aan ‘die donkere macht zelf, die altijd in mij verborgen is geweest,
en waarmee ik mij nooit heb kunnen verenigen [...] mijn allerongelukkigste schim,
waar ik zelf de schim van ben, ik, de vuile huurling, de buschauffeur met een dove
vrouw, de scherpschutter die het tot niets gebracht heeft in het leven’ (134). Hierdoor
is hij ‘rondgegaan’, de eigenschap die hij bewondert in de mechaniek van zijn bus
en de beweging die hij de achtenveertig paarden van Landshoff in de circusring heeft
zien uitvoeren.
Na zijn gesprek met Faschauner ziet Vorbrot de paarden van het vertrekkende
circus passeren. Op een volgende kruispunt, waar de stoet naar links moet om het
station te bereiken, staan de verkeerslichten op oranje (164). Niet toevallig kiest
Vestdijk hier voor een kleur die aanmaant om te stoppen, maar tevens de kans biedt
om nog verder te gaan. Als onderdeel van de romanruimte heeft hij immers, zoals
de associatie van Roberto met het geelbruin reeds deed vermoeden, ook de kleuren
in Het genadeschot afgestemd op Vorbrots emotionele wereld. Zo is groen niet de
traditionele kleur van de hoop en het ontkiemende leven, maar van de onbereikbare
droom. Net voor Balavater neergeschoten wordt, neuriet hij Schuberts lied
‘Frühlingstraum’, één van de liederen uit de cyclus ‘Winterreise’. Vorbrot denkt er
de woorden bij: ‘Die Augen schliesz ich wieder, Noch schlägt dat Herz so warm.
Wann grünnt ihr, Blätter am Fenster? Wann halt ich mein Liebchen im Arm?’ (160).
Deze tekst kunnen we probleemloos transponeren van Schuberts lied naar Vorbrots
leven, met als enige verschil dat Vorbrot de vraag die de dichter stelt kan
beantwoorden: nooit. Een idylle, zoals die is afgebeeld op het schilderij in Balavaters
werkkamer en waarop onder andere een dame te zien is die op Stefanie lijkt en groene
muiltjes draagt, staat mijlenver af van de tragische liefdesgeschiedenis in Het
genadeschot.
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Als alternatieve werkelijkheid is de droom verbonden met een vervreemding van
de ‘echte’ werkelijkheid. Ook dit is een betekenis die door de kleur groen gedekt
wordt. In Vorbrots omgeving zijn hiervan een aantal voorbeelden te vinden. Het
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station van de zweefbaan ligt in een zwartgroen bos (30), Vorbrots schoondochter
Agathe draagt een groene regenmantel ‘die ik niet van haar ken’ (35), in zijn
voortuintje staan koolplanten ‘die felgroen zijn [...], groener dan alles ter wereld; dat
men die kool ooit zal kunnen koken en opeten, lijkt opeens onwaarschijnlijk’ (35).
Door zijn verwijzing naar een wereld buiten het bekende en zintuiglijk waarneembare
is groen verwant met de kleur zwart, die eveneens losgekoppeld wordt van haar
traditionele betekenis als rouwkleur. Zwart representeert in Het genadeschot het
onbereikbare ideaal en dus ook Stefanie. Typisch voor deze kleur is dat Vorbrot ze
vaak ten onrechte meent te zien: Stefanies ‘zwarte’ kleed is donkerblauw, de bomen
op het schilderij in Balavaters werkkamer zijn bijna zwart (112), de ramen van de
schuur waarin Stefanie ondergebracht is lijken slechts zwart. De kleur is dus al even
onbereikbaar als de persoon bij wie ze hoort.
Stefanies tegenspeler, ‘Albin’ Balavater, wordt geassocieerd met wit. Via hem is
het ook de kleur van de dood: Balavater gooit een wit doek over de revolvers waarmee
Johannes Faschauner gedood moet worden. De aanwezigheid van deze kleur in de
nabijheid van Stefanies schuilplaats bewijst dat ze nog steeds niet veilig is voor
Balavater: ‘door haar ligging heeft de boerderij iets dreigends of beklemmends: tegen
de alm op, de witte muren scherp afstekend tegen de donkere sparren ver daarachter,
die, op het noorden gelegen, de sneeuw lang vasthouden’ (90). Dat ook het Noorden
in dit betekenisveld opgenomen wordt, mag geen verrassing zijn. Ik herinner eraan
dat het de plaats is die de garantie van een ongestoord samenleven met Stefanie in
zich droeg, maar die door haar onbepaalde karakter een realisatie van dit ideaal bij
voorbaat uitsluit. Door tijdens de oorlog een verkeerde keuze te maken, heeft Vorbrot
in zekere zin toch samen met Stefanie dit Noorden bereikt. Als herinnering maakt
zij immers deel uit van deze ‘nevelgebieden van zijn verbeelding’.
De betekenis van de kleur wit is dus niet exclusief negatief en dat bewijzen ook
de witte paarden van het circus Landshoff. Wanneer hij hen ziet voorbijtrekken,
herkent Vorbrot in eerste instantie in hen zijn lotgenoten. Net als hijzelf worden ze
aan de teugel gehouden en leggen ze steeds hetzelfde traject af, weliswaar ‘smetteloos
wit, en mooi en feilloos gebouwd, maar onveranderlijk voortgedreven van stal naar
station, heen en terug’ (163). Op het kruispunt slaan ze echter niet links af zoals
Vorbrot verwachtte, maar ze draven rechtdoor. Ze negeren de aanmaning om te
stoppen in het oranje verkeerslicht en grijpen de kans die hen geboden wordt om de
noordelijke richting te nemen. De vraag is nu wat Vorbrot gaat doen. Hij kan zijn
verleden opnieuw begraven of, zoals zijn lotgenoten, de paarden, een nieuwe weg
inslaan en toegeven aan zijn geïnterioriseerde liefde voor Stefanie, die nooit
gerealiseerd zal kunnen worden en toch voortdurend bestaat. ‘Natuurlijk kan niemand
mij beletten voor deze ene keer met haar te gaan vluchten langs die ene weg, die
Balavater, als om mij nog een kans te geven, onbewaakt had gelaten, of waar de
politietroep te laat verschenen was. Dat is de weg naar het noorden’ (162).
Het wordt in het midden gelaten of Vorbrot deze kans grijpt of niet, of zijn leven
in het teken van de antithese blijft staan dan wel een synthese bereikt tussen heden
en verleden. De kans bestaat dat hij toegeeft aan zijn liefde voor Stefanie, maar een
zekerheid is dit niet. Immers, ‘er staat altijd iets tussen: zijn het die twee kogels niet,
dan zijn het Resi en de kinderen, en er is nog een dode die meespreekt, en een
jongetje’ (162). Als de kogels die hij op Stefanie afgevuurd heeft tussen hen in blijven
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staan, is de vraag natuurlijk welk schot in de roman dan wel het genadeschot is
geweest. Misschien toch het schot waarmee Vorbrot Stefanie doodt, waardoor hij
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haar en mogelijkerwijze ook zichzelf en zijn vrouw Resi van het concentratiekamp
redt, waardoor hij bovendien van haar kan blijven houden, ondanks zijn huwelijk.
Balavaters dood is eveneens een vermijding van ergers, een verlossing uit een
toenemende aftakeling. In feite geeft Vorbrot hem de dood die hij gewenst had: ‘Dit
land van drek en meren vermoordt mij, een soldaat verdient een kogel, tien kogels,
niet de kwaal der besjes: reumatiek’ (141). Enkel voor Vorbrot zelf is er geen
bevrijdend schot weggelegd, hoezeer hij het na Stefanies dood ook gewenst had. De
revolver waarmee hij Stefanie neergeschoten heeft bevat nog één kogel, maar wordt
hem afgenomen. En Alois Faschauner, de jager, ziet er op toe dat anderen niet schieten
en is vol begrip voor Vorbrots handelingen. Genade krijgt hij wel, maar enkel als
tegengewicht voor zijn schuldgevoel. De biecht heeft Vorbrot opnieuw ‘rond’
gemaakt, maar heeft niets uitgewist.

Besluit
Zoals ik in mijn inleiding heb aangetoond, had Vestdijk een uitgesproken opvatting
over de manier waarop een roman opgebouwd moest worden. In mijn analyse van
Het genadeschot heb ik één van deze compositieregels, de reconstructie, als
uitgangspunt genomen voor de bespreking van een aantal kenmerken van de
romanopbouw die in de bestaande literatuur nog niet of mijns inziens onvoldoende
aan bod zijn gekomen. Bovendien was het mijn bedoeling om aan te tonen dat men
niet eenvoudigweg kan stellen dat Het genadeschot met een synthese eindigt. De
mogelijkheid is er, maar zekerheid hieromtrent krijgt de lezer niet.
Wanneer we nu de resultaten van het onderzoek terugkoppelen aan het programma
dat Vestdijk voor zichzelf vastgelegd heeft, dan blijkt dat hij zich goed aan zijn eigen
afspraken gehouden heeft. Ignaz Vorbrots wereld is herkenbaar, voor zover we
‘afwijkingen’ ten opzichte van de realiteit vinden, zoals de bespiegelende aard van
de buschauffeur of de grote interne consistentie van de romanwerkelijkheid, dan zijn
deze terug te voeren tot ingrepen in functie van het reconstructie-aspect in Het
genadeschot. Vestdijk heeft met deze roman een eigen heelal gecreëerd dat verdacht
veel lijkt op onze wereld, maar niettemin slechts aangepast is aan één individu: Ignaz
Vorbrot. Zijn aanwezigheid bepaalt het uitzicht van zijn gehele omgeving. Hoe
genadig zou Vestdijk geweest zijn indien hij hem dit had laten beseffen.
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Eindnoten:
1 Cornets de Groot 1981.
2 Voor verwijzingen naar Het genadeschot geef ik voortaan enkel de bladzijde.
3 Later krijgt de ‘overkant van het meer’ trouwens nog duidelijker de betekenis van ‘overkant
van het leven’: bij de boeren die er Stefanie een veilige schuilplaats hadden moeten aanbieden,
haalt Vorbrot de revolver waarmee hij Balavater neerschiet.
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‘ich habe leider mit Holland rechtes Pech gehabt’1
Otto Hauser en de Nederlandstalige literatuur
Jaap Grave
De vertaler, letterkundige en prozaschrijver Otto Hauser (1876-1944) uit Wenen was
rond 1900 een belangrijk propagandist voor de Nederlandstalige literatuur in het
Duitstalige gebied. Na zijn - niet afgemaakte - studies wiskunde, filosofie, theologie
en oriëntalistiek schreef Hauser vanaf 1897 tal van artikelen over buitenlandse
literatuur en publiceerde overzichtswerken (o.a. in 1901 Die niederländische Lyrik
von 1875-1900). Hij schreef tevens veel artikelen over Nederlandstalige literatuur
en had contact met auteurs als Frederik van Eeden, Pol de Mont, Stijn Streuvels en
Edward B. Koster. Otto Hauser schreef in 1901 aan een uitgever - hij was toen 25
jaar oud - dat hij vertalingen uit ongeveer 40 talen gepubliceerd had - een
‘Übersetzungsbüreau’ noemde de Oostenrijkse criticus Karl Kraus hem in Die Fackel.
Hausers literaire activiteiten maakten vanaf 1905 in toenemende mate plaats voor
publicaties over antropologische en racistische theorieën.
In de literatuurwetenschap is Hauser geen onbekende. Over zijn werk verschenen
twee disseraties in Oostenrijk en onlangs werd er aandacht besteed aan Hausers
relatie met de Nederlandstalige literatuur. Friederike Dolezal promoveerde in 1951
in Wenen met de dissertatie Otto Hauser als Erzähler. Hierin staat Hausers proza
centraal. Een conclusie als: ‘Als blonder Mensch ringt Hauser nie mit seinem Stoff
[...]’2 maakt duidelijk dat zij Hausers antropologisch-racistische opvattingen niet ter
discussie stelt. Die Judenthematik im Frühwerk Otto Hausers van Maria Gertruda
Fumits verscheen in 1989. Zij stelt weliswaar vast dat racistische opvattingen in
Hausers werk duidelijk aanwezig zijn maar wil een kritische beoordeling daarvan
aan specialisten overlaten. Zij onderscheidt in Hausers publicaties twee verschillende
perioden: een waarin hij zich met literatuur en een waarin hij zich met racisme
bezighoudt. Haar conclusie luidt dat Hauser nu nog een goede reputatie zou hebben
als hij zich later niet met racisme had beziggehouden. Ulrike Kloos en Herbert van
Uffelen gaan nader in op Hausers betrekkingen met de Nederlandstalige literatuur.
Kloos besteedt in het in 1992 verschenen boek Niederlandbild und deutsche
Germanistik 1800-1953 aandacht aan Hausers Weltgeschichte der Literatur uit 1910.
Zij betoogt dat Hauser de Nederlandstalige literatuur vanuit een Germaans perspectief
beoordeelt. Hij zou van mening geweest zijn dat de Nederlandstalige literatuur zich
na de Frans-Duitse oorlog van 1870-1871 van de Franse overheersing had bevrijd
en de weg had teruggevonden naar haar Germaanse wortels. Literatuur uit die tijd
beoordeelt Hauser volgens Kloos positief. De laatste en meest recente bijdrage over
Hauser is afkomstig van Herbert van Uffelen. In Otto Hauser (1876-1944) als
Kulturvermittler und ab Übersetzer niederländischer Literatur gaat Van Uffelen in
op de uitspraak van Kloos en stelt vast dat in de hem bekende bijdragen van Hauser
over de Nederlandstalige literatuur rond 1900 ‘die germanische Perspektive kaum
und die anthropologisch-rassistische schon gar nicht zum Ausdruck kommen.’3
Hausers belangstelling voor Nederlandstalige literatuur is volgens Van Uffelen
hoofdzakelijk literair.
Voor een beoordeling van Hausers activiteiten met betrekking tot de Neder-
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landstalige literatuur zijn vooral de bijdragen van Kloos en Van Uffelen interessant.
Maar ze kennen tevens grote beperkingen. Kloos bespreekt slechts een werk van
Hauser, een literatuurgeschiedenis. Van Uffelen gaat voornamelijk in op de brieven
die Hauser aan Nederlandstalige auteurs geschreven heeft, betrekt enkele van Hausers
publicaties over literatuur in zijn onderzoek maar laat het overgrote deel van diens
publicaties buiten beschouwing. Een groot bezwaar tegen Van Uffelens publicatie
is dat hij zich een oordeel vormt over Hauser op basis van diens artikelen van een
paar jaar, terwijl Hauser zich tot 1914 met Nederlandstalige literatuur heeft
beziggehouden. Wel stelt Van Uffelen vast dat Hauser vanaf het begin in
‘“ethnographischen” Dimensionen’4 heeft gedacht. Dat dat zelfs als eufemisme niet
deugt zal in de loop van dit artikel blijken. Hier worden niet alleen vrijwel alle
artikelen van Hauser over Nederlandstalige literatuur, zijn brieven aan auteurs uit
Nederland en België, maar ook zijn publicaties op antropologisch-racistisch gebied
uit de periode tot 1914 nader bekeken. De bestudering van dat materiaal laat duidelijk
zien dat Hausers belangstelling voor Nederlandstalige literatuur vrijwel vanaf het
begin antropologisch-racistisch is geweest. Wie zijn artikelen over antropologie en
racisme heeft gelezen en nog eens bladert in Hausers artikelen over literatuur uit de
tijd voor 1905, zal tot de conclusie komen dat er een sterke eenheid in zijn denken
heerst. Zijn eclectische racisme heeft zijn literatuurbeschouwing vanaf het begin
beheerst.

Hausers referentiekader
Het culturele klimaat waarin de Duitstalige critici, vertalers en bemiddelaars in het
Duitse Rijk na 1871 werkzaam waren bepaalt de Duitse receptie van de
Nederlandstalige literatuur. In vergelijking met omliggende staten had Duitsland
zich laat verenigd. Dit is een van de factoren die ertoe bijgedragen hebben dat het
Duitse debat over de rol van cultuur anders was dan in Nederland. Het samenvoegen
van verschillende decennialang gescheiden staten maakte het noodzakelijk een nieuwe
consensus over de rol van cultuur te vinden en een nieuwe culturele identiteit vast
te leggen.
Dat was verre van eenvoudig. De Duitstalige cultuur van het nieuwe Duitse rijk
was niet gebonden aan staatsgrenzen. Niet-Duitstalige minderheden woonden binnen
de Duitse grenzen en Duitstalige minderheden woonden daarbuiten. Een van de
invloedrijkste verenigingen die werden opgericht om de Duitstalige bevolking buiten
de grenzen van het rijk cultureel te ondersteunen was het Alldeutscher Verband. De
leden van dit verbond beschouwden de Duitse eenheid van 1871 als een eerste stap
op weg naar een leidende culturele en politieke rol van Duitsland in de wereld. Zij
streefden naar overeenstemming van staats- en taalgrenzen. Daarmee lag het
Alldeutscher Verband op een lijn met de officiële Duitse buitenlandse politiek, die
na de in 1871 verworven politieke en economische machtspositie in de wereld ook
cultureel wilde expanderen. Het vermoeden ligt voor de hand dat de Nederlandstalige
literatuur - geschreven in een taal die veelvuldig als Duits dialect werd beschouwd
- in dit klimaat vanuit dit perspectief gerecipieerd werd.
Ideologisch was het Alldeutscher Verband nauw verbonden met antisemitische,
pan-Germanistische en expansionistische tijdschriften als Der Volkserzieher en de
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Politisch-Anthropologische Revue. In dit laatste tijdschrift zijn veel bijdragen van
Otto Hauser te vinden. Het Alldeutscher Verband kon een gezaghebbend criticus als
Pol
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de Mont, een Vlaming die zich in Duitsland sterk voor de Nederlandstalige literatuur
heeft ingezet, tot zijn aanhangers rekenen. Dit blijkt uit een reeks lezingen die hij in
1896 in Duitsland voor het Alldeutscher Verband hield.5
Vanaf 1907 begon Hauser in de Politisch-Anthropologische Revue over zijn, zoals
hij het noemde, ‘anthropologische’ opvattingen te publiceren. Hij wilde de
ontwikkeling van de literatuur vanuit deze invalshoek beschrijven in plaats van
zogenoemde ideële en materiële stromingen verantwoordelijk te stellen voor de
opkomst en ondergang van de cultuur van volkeren. Zijn voorbeeld voor een dergelijke
literatuurbeschouwing was de Duitse literatuurwetenschapper Adolf Bartels
(1862-1945). Bartels was een van de eersten die de conservatieve en Duits-nationale
literaire beweging een centrale plaats gaven in literatuuroverzichten. Hij zette haar
als positief voorbeeld tegenover de, volgens hem, decadente literatuur van auteurs
als Arthur Schnitzler, Stefan George en Rainer Maria Rilke.
Hauser betoogde dat het ras de belangrijkste factor in de culturele ontwikkeling
van de mensheid was. De cultuur in de gehele wereld was afkomstig van het blanke
ras, in het bijzonder van het ‘nordische Blut’, dat oorspronkelijk de inwoners van
Noord-Duitsland en Zuid-Zweden kenmerkte. Inmiddels was het ‘nordische Blut’
aan te treffen bij inwoners van Scandinavië, Denemarken en het midden en westen
van Noord-Duitsland. Hun uiterlijke kenmerken beschreef hij als volgt:
Merkmale der hohen, schlanken Gestalt (170 cm und darüber), der
Langschädeligkeit, der schwachen Pigmentierung, wodurch die Hautfarbe
rosig, das Haar blond und die Iris grünlichgrau bis blau erscheint.6
Dit ‘lichte, nordische Rasse’ was het ‘Schönheitsideal [...] der Antike und der
Renaissance und auch noch unseres’.7 Op een briefkaart aan zijn kennis Alfred
Haering blijkt dat Hauser zich zelf daar ook toe rekent. Hij stelde zich als volgt voor:
170 cm groß (ein bißchen darüber), Militärmaß, blond, weiß und rosig,
grüngraue Augen (in gewisser Beleuchtung sind sie blau), germanischer
Züge skandinavischer Prägung.8
Volgens Hauser waren de Oude Grieken eigenlijk Germanen en daarom vormde de
Germaanse cultuur de bakermat van de West-Europese beschaving. De
volksverhuizingen hadden hen naar Zuid-Europa gebracht en door de strijd om het
bestaan hadden zij een hogere vorm van ras, dus hogere cultuur bereikt. Hausers
verklaring dat de Zuid-Europeanen in de door de Germanen bezette gebieden toch
hun eigen taal waren blijven spreken is even banaal als geniaal: de Germanen waren
in de minderheid, maar leerden ‘als geistig begabter schneller die Sprache der
Unterworfenen [...] als diese die der Herren [...]’.9 Zo hadden de Romaanse talen een
Germaanse structuur gekregen en waren verrijkt met talloze Germaanse uitdrukkingen.
In de artikelen in de Politisch-Anthropologische Revue legde Hauser er steeds
opnieuw de nadruk op dat het verloren culturele aanzien van Duitsland aan de
teruggang in ‘Rassenkraft’ te wijten was. Sinds het Duitse volk te veel vreemde
elementen had opgenomen was het land op een cultureel dieptepunt aangekomen en
geheel afhankelijk geworden van Engeland en Frankrijk. Hij vreesde zelfs voor een
proces van ‘Nigritierung’ in Duitsland; Duitse vrouwen zouden blanke Duitsers links
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hebben.
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Daar de samenstelling van het volk in zijn ogen direct verantwoordelijk voor bloei
en verval van cultuur was, ligt in zijn betoog niets meer voor de hand dan de
ontwikkeling van het volk, ‘dieser Ungeheuern chaotischen Masse, wo es dem bloßem
Zufall überlassen ist, gelegentlich aus dem Gemengsel ein Genie
herauszukristallisieren’10, te beïnvloeden. Om het culturele verval een halt toe te
roepen stelde hij ‘Aufzucht’ voor. Wel verwachtte hij dat zijn gedetailleerd
uitgewerkte plan geen instemming zou vinden, omdat de ‘geistige Rassenkraft’ al te
sterk verminderd was om in te zien dat dit de cultuur op een hoger niveau zou brengen.
Er zijn in Hausers werk invloeden van De Lagarde, Gobineau, Chamberlain en
Langbehn te vinden. Naar eigen zeggen trad Hauser met zijn ‘anthropologische’
opvattingen in de voetsporen van Woltmanns, de hoofdredacteur van de
Politisch-Anthropologische Revue. Woltmanns had zijn levenswerk, de
‘Germanenforschung’, door zijn dood in 1908 niet kunnen voltooien. Het was zijn
doel
aus Museen, Privatgallerien, Bibliotheken usw. alle erreichbaren
ikonographischen und biographischen Daten über die hervorragendsten
Namen der Weltgeschichte zu sammeln und zu vereinen.11
Woltmanns gaf richtlijnen; de lezers van het tijdschrift dienden o.a. op de kleur van
het haar, de wenkbrauwen, ogen en baard te letten. Dit mondde uit in een stroom
artikelen waarin de uiterlijke kenmerken van historische figuren werd beschreven.
Stuitten de verzamelaars op beschrijvingen waarin Goethes haar bruin werd genoemd
dan werden deze terzijde geschoven door te beweren dat wat nu donkerblond wordt
genoemd vroeger bruin heette.
De basis voor Hausers verzameling van Nederlandse auteurs vormde het
overzichtswerk Nederlandsche schrijvers van L. Leopold.12 Na bestudering van de
in het boek afgebeelde portretten stelde Hauser vast dat Vondel, Cats en Hooft ‘alle
rein germanischen Gesichtsschnitt [hatten], teils von der langgestreckten, geraden
Form, teils von der gebogenen (Vogelgesichter).’13
Onder invloed van het werk van de twee Oostenrijkse rassenideologen Guido von
List (1848-1919) en diens discipel Jörg Lanz von Liebenfels (1874-1954) ging Hauser
zich bezig houden met de theorie van de ‘Blonden’ en ‘Brünetten’. Beiden hadden
het adellijke ‘von’ aan hun naam toegevoegd om hun theorie, dat adel een hogere
vorm van ras betekent, in overeenstemming met de praktijk te brengen. Lanz von
Liebenfels die al in 1907 een vlag met hakenkruis op zijn slot liet hijsen was vanaf
1905 uitgever van de onregelmatig verschijnende publicatie Ostara, Briefbücherei
der Blonden. Die diende te bewijzen dat
der Blonde heldische Mensch, der schöne, sittliche, adelige, idealistische,
geniale und religiöse Mensch, der Schöpfer und Erhalter aller Wissenschaft,
Kunst, Kultur und der Hauptträger der Gottheit ist. Alles Häßliche stammt
von der Rassenvermischung her, der das Weib aus physiologischen
Gründen mehr ergeben war und ist, als der Mann.14
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Het zal geen verwondering wekken dat Hitler deze schriften in zijn Weense tijd
(1908-1913) gretig gelezen heeft. Verbazing wekt eerder het schrijfverbod dat hij
Lanz von Liebenfels in 1938 na het binnenmarcheren in Oostenrijk oplegde.
In Hausers artikelen over de blond- en donkerharigen - die voor de hogere en
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lagere rassen stonden - ontstond een gedetailleerde beschrijving van personen, waarbij
hun bijdrage aan de ontwikkeling van de cultuur afhankelijk was van hun haarkleur.
Een korte samenvatting van deze opvattingen geeft het volgende beeld: blauw of
groen waren de kleuren die bij blondharigen horen, rood paste bij bruinharigen.
Lagere rassen konden nergens met hun vingers vanaf blijven, neigden in hun puberteit
niet tot ascese, hadden dus een lagere geestelijke ontplooiing en waren kleinzielige
parvenu's op kromme benen. Omdat Hauser vooral ook over zichzelf schreef (en
zichzelf als maatstaf voor het ‘nordische Typ’ nam) gaf hij de volgende - tegengestelde
- autobiografische details prijs: hij sliep al vanaf zijn elfde onder een blauw dekbed,
droeg vanaf zijn negentiende blauwe kleren en had al op jonge leeftijd een afkeer
om dingen aan te raken. Op school was hij niet bijzonder populair, ‘was mir allerdings
bei dem starken, wenn auch nur instinktiven Bewußtsein meiner Höherwertigkeit
eher ein freudiges Gefühl gab, als daß es mich irgendwie kränkte’.15 In tegenstelling
tot donkerharigen bewaarde hij nooit recensies over zijn eigen werk. Hij beschouwde
zichzelf als een genie, een uitverkorene, die niet alleen aan alle voorwaarden voldeed
om de Germaanse cultuur door te geven, maar zichzelf ook in de traditie van de
Germaanse scheppingskracht zag staan. Kennelijk golden zijn plannen tot ‘Aufzucht’
niet voor hemzelf; van iets meer dan literaire belangstelling voor vrouwen is er in
zijn biografie niets bekend.16
Hauser was een eclectisch racist, met een eigen persoonlijke mengeling van de
antropologische en racistische opvattingen die rond 1900 in Wenen in zwang waren.
Om de verschillende ontwikkelingen binnnen het ‘nordische Blut’ te kunnen verklaren,
deed hij er nog een scheut klimaattheorie bij. Maar toch is hij niet vast te leggen op
een bestaande, afgeronde ideologie; in zijn Geschichte des Judentums verdedigde
Hauser de opvatting dat een blonde jood (zoals Heine er kennelijk een was) hem
liever was dan een donkerharige Duitser. Dat werd hem niet in dank afgenomen.

Hausers opvatting over de geschiedenis en ontwikkeling van de
Nederlandse literatuur
Hauser heeft veel gedaan voor de verspreiding van de Nederlandse literatuur in het
Duitse taalgebied Hij publiceerde niet alleen talloze vertalingen en artikelen in
Duitstalige tijdschriften, maar ook - met Nederlandse steun van Edward B. Koster,
de taalgeleerde Buitenrust-Hettema uit Leeuwarden en twee onbekenden - bijna alle
lemma's over de Nederlandstalige literatuur voor de beroemde zesde oplage van het
invloedrijke Meyers Konversationslexikon. Tot ongeveer 1905 schreef hij in
afzonderlijke periodieken over literatuur en antropologie en racisme. In zijn
overzichtswerken maakte hij de ontwikkeling van cultuur afhankelijk van de
ontwikkeling van het ras. Zijn belangstelling voor Nederlandstalige schrijvers is
beslist niet zuiver literair. In zijn brieven komen zijn opvattingen nog veel duidelijker
naar voren. Zo verklaarde hij in 1901 in een brief aan Pol de Mont onomwonden dat
hij zich bij zijn keuze aan Nederlandse poëzie voor zijn anthologie uit 1901 door
namen heeft laten leiden:
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Ich wollte so viel wie möglich echt niederländische Namen in der
Sammlung haben, die gewissermassen die Stammechtheit bezeugen.
Dadurch sollte das Buch einen Begriff von der ethnologischen Eigenart
unseres Brudervolkes geben.17
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Zo'n keuze heeft met literaire oordelen weinig te maken.
De Europese poëzie was volgens Hauser door de invloed van de Preraffaëlieten,
met name Dante Gabriel Rossetti (eigenlijk Gabriel Charles Rossetti, 1828-1882),
tot nieuwe bloei gekomen. Hij betoogde dat Rossetti de eerste moderne kunstenaar
was, die door zijn Italiaans-Engelse afkomst de ideale stijl van Shakespeare met
Dante en Michelangelo combineerde. Rossetti was Hausers hedendaagse raszuivere
imperialistische paradepaardje. Hij had de Nederlandse dichters uit hun slaap gehaald.
In de ziel van het Nederlandse volk, dat de wereld nieuwe muziek en Rembrandt ‘einer der größten Farbendichter aller Zeiten’18, van wie ook bekend was dat hij ‘groß
und blond war und blaue Augen hatte’19 -, geschonken had, moest veel poëtische
kracht hebben liggen sluimeren tot het bevrijd werd. De ontmoeting met Rossetti
markeerde het begin van de bloeitijd van de Nederlandse poëzie. De Nederlandse
dichters zouden op het Europese continent de eersten zijn geweest die naar een
nieuwe, persoonlijke poëzie streefden. Kunst moest kunst zijn, in navolging van de
opvattingen van de Engelsen; kunst vrij van, maar niet zonder traditie; echt, vol
schoonheid en met een helderheid die aan de Italiaanse renaissance deed denken.
Door de wederzijdse invloed die schilderkunst en literatuur op elkaar uitoefenden
zouden de grenzen tussen beide vormen verdwijnen. Rossetti, schilder en dichter,
zou een voorbeeld voor iedereen moeten zijn die net als hij ‘alles handwerksmäßige,
alles nicht aus der Tiefe Geschöpfte, alles nicht Wiedergeborene aus der Kunst
verbannt wissen wollte [...].’20 De Preraffaëliten hadden het ‘Stilgefühl’ bij de
Nederlandse dichters weer tot bloei gebracht. In 1885, het jaar waarin De Nieuwe
Gids voor het eerst verscheen, was de invloed zichtbaar geworden, ook in de vorm:
het sonnet, immers afkomstig uit Italië en in Engeland tot grote bloei gebracht.
Aan Willem Kloos wijdde Hausers een apart artikel, waarin de ‘Stimmung’ in
diens werk centraal staat. Zowel vorm als inhoud beschikten over ‘Stimmung’,
betoogde Hauser, maar als beide overeenstemmen was de ‘Stimmung’ groter dan de
optelsom van de afzonderlijke delen. Ook bestond ‘Stimmung’ uit originaliteit, die
uit de metrische eigenzinnigheid van een dichter bleek. Ieder oorspronkelijk gevoel
vereiste een originele vorm en iedere dichter bracht een nieuwe inhoud in een nieuwe
vorm. Hauser zag in dat dit aan grenzen gebonden was: ‘die Vertreter des
Subjektivismus haben schon alles gesagt, was sie sagen konnten [...]’.21
Twee vertegenwoordigers van dat subjectivisme hadden volgens Hauser hun
grenzen bereikt: Herman Gorter was zijn heil bij het socialisme gaan zoeken en
Frederik van Eeden was zijn geluk in de mystiek gaan beproeven. Alleen Willem
Kloos ‘ist Stimmungslyriker und Individualist geblieben’.22 Kloos was Hausers
favoriete ‘Stimmungs’-dichter. Hij was een estheticus, meer symbolist dan Verwey,
kortom: de Nederlandse Rossetti:
Sein Leben ist ein Feldzug gegen alles, was nicht echt ist, aber echt
scheinen will, ein stolzer Manneskampf für die hohe Kunst gegen ihre
falschen Diener, die sie in den Staub herabziehen wollen und vor den
Menschen erniedrigen; er ist ihr Rufer im Streit und ihr Weihepriester
zugleich.23
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Hij schreef dit in 1902, een tijd waarin Kloos in Nederland al over zijn hoogtepunt
heen was.
De jonge Frederik van Eeden noemde hij ‘der große Denker’.24 Hij roemde diens
‘großsinnigen, tiefgefühlten, edelschönen Werke.’25 Van Eeden zou het bana-
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le schuwen, en ook zijn mystieke poëzie had niets gemeen met gangbare religieuze
poëzie. Ellen (1891), dat Hauser zelf vertaalde, was een ‘Theodizee des Schmerzes’,
met elementen uit het boeddhisme en de in die tijd populaire filosofie over het
onbewuste van Eduard von Hartmann. Door het individuele taalgebruik en de vele
toespelingen op de bijbel en mystieke bronnen was Ellen complex, maar in het werk
lagen diepe bronnen van schoonheid verborgen die de lezer door enige inspanning
vinden kon:
Frederik van Eeden gehört zu jenen ganz großen Dichtern, die es fordern
dürfen, daß man sich in jedes ihrer Worte mit seinem ganzen Sinnen
versenkt, denn sie selbst geben in ihrer jedem ihr Bestes und Tiefstes, ihre
reifsten Gedanken, ihre ganze Seele.26
Wat Hauser al bij Koster zei te hebben gevonden, vond hij ook bij Van Eeden. Deze
was een typische Nederlander, door zijn ‘Liebe zur Natur und den einfachen
Verhältnissen auf dem Lande, die dem anderseits so stark ausgeprägten Geschäftssinn
und Drang in die Ferne die Wage hält.’27

Hauser en Van Eeden
Het is de moeite waard nader op de verhouding tussen Hauser en Van Eeden in te
gaan. Ze hebben gedurende langere tijd gecorrespondeerd (de brieven van Hauser
zijn bewaard gebleven, bijna alle antwoordbrieven van Van Eeden verloren gegaan),
en door hun vele strubbelingen komt Hausers ideeënwereld duidelijk naar voren.
Hausers correspondentie met Van Eeden begon in 1901, wannneer Hauser om
toestemming voor de vertaling van Ellen28 vraagt. De belangstelling voor Van Eeden
kwam voort uit een soort zielsverwantschap, schreef hij. Hij zag overeenkomsten
met zijn eigen opvattingen, bewonderde Van Eedens ‘Voll-Künstlerische’, het feit
dat het hem gelukt was de middeleeuwse mystiek in moderne kunst om te zetten. Hij
zag ‘in Ihrer alten Terminologie [...], als ein Freund der Mystiker [...] anders als
Verwey, einen besonderen Reiz [...]’.29 Hij wilde zijn vertaling door uitgeverij Eugen
Diederichs uit laten geven, die hij als de belangrijkste uitgever van moderne literatuur
beschouwde. Hij wist wat hem te wachten stond, schreef hij: ‘nichts ist schwerer,
als ausserordentlich Gutes an den Verleger zu bringen’.30 Van onbevangenheid bij
Duitse uitgevers was geen sprake, aldus Hauser, want de vorige Nederlandse
schrijversgeneratie had de Nederlandse literatuur in Duitsland een slechte naam
bezorgd. Maar, schreef hij optimistisch, ik ben ‘ihr treuer Anhänger und will alles
thun, um meinem Volke die Poesie-Schätze unseres Brudervolkes zu vermitteln,
Mühe und Kunst nicht scheuen.’31 Hij werkte nauwgezet aan Ellen, vertaalde het drie
keer, publiceerde fragmenten in verschillende tijdschriften en stuurde Van Eeden
drukproeven. Hauser was opmerkelijk coöperatief: hij vroeg Van Eeden hem die
plekken aan te wijzen, ‘an denen ich gegen Ihr Wesen verstiess.’32 In tegenstelling
tot de bewering van Fontijn in zijn biografie over Van Eeden, waarin staat: ‘De
vertaler Otto Hauser uit Wenen, samensteller van een bloemlezing Nederlandse lyriek
van 1875 tot 1900, wilde Ellen vertalen, maar kon daar ten slotte geen uitgever voor

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 3

vinden’33, vond Hauser wel degelijk een uitgever, maar pas later. De oorzaak voor
de vertraging was het uitblijven van publiciteit in Nederland over Hausers anthologie.
Hij had enkele Nederlandse auteurs in 1901 zijn anthologie over
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Nederlandstalige poëzie toegestuurd maar er verscheen slechts een recensie die
bovendien negatief was. Deze ervaring leidde er toe dat hij zijn contact met Pol de
Mont (de laatste brief verstuurde hij op 22 april 1902) en andere auteurs verbrak.
Aan Van Eeden schreef hij een week later:
Es widerstrebt meiner Künstlernatur, dieser Arbeit jetzt den letzten Schliff
zu geben; dass ich dazu auch wenig Lust habe, jetzt den Druck zu bezahlen,
werden Sie selbst mir gewiss nicht verdenken.34
Hauser had genoeg van Nederland.
Dat zijn contact met Nederland toch niet verloren ging was mede te danken aan
de Nederlandse componist Gijsbert van Lammeren, die in Wenen studeerde.35 Van
Lammeren nam na bemiddeling van Edward Koster contact met Hauser op. Hij was
een groot bewonderaar van Van Eeden en wilde Lioba graag tot een opera bewerken.
Hauser stelde voor de Duitse vertaling voor zijn rekening te nemen. Hij schreef Van
Eeden dat hij de eigenaardigheden van de Nederlandse literaire kritiek inmiddels
geaccepteerd had. Hij maakte plannen voor nieuwe vertalingen.
Allereerst De Broeders, dat in 1894 in Nederland verschenen was. Hauser wilde
het werk in 1905 nog vertalen, maar de publicatie op korte termijn was onzeker,
schreef hij in augustus 1905: ‘da der Verlag es einigermassen an Höflichkeit hat
fehlen lassen und ich in dieser Hinsicht - im Gegensatz zu anderen, die aus sich einen
Schuhlappen machen lassen - sehr empfindlich bin; lenkt er von selbst ein, dann
erscheint Ihr Werk im Frühling 1906.’36 Verschenen is het nooit, maar waarschijnlijk
was Hausers vertaling klaar. In 1911 meldde hij Van Eeden dat Ellen gepubliceerd
was. Hauser stelde voor - goed op de hoogte van financiële situatie van schrijvers bij een andere uitgever een goedkopere uitgave te laten drukken. Deze kon Van
Eeden bij lezingen in Duitsland verkopen.37
In 1911 heeft Van Eeden na zijn breuk met zijn vaste vertaler Else Otten contact
met Hauser opgenomen en correspondeerden Hauser en Van Eeden druk over de
Duitse uitgave van De Idealisten. De Idealisten zou bij uitgeverij Concordia
verschijnen, die echter Hausers honorarium niet wilde betalen. Hauser wilde dat Van
Eeden Concordia de opdracht gaf hem een contract aan te bieden, en dreigde met
een rechtzaak. Een half jaar later, in juni 1912, had de uitgeverij zich teruggetrokken
en eiste Hauser zijn honorarium van Van Eeden. Hij vroeg 200 mark maar wilde na
deze moeilijkheden het bedrag niet voor zich zelf houden. Van Eeden moest het geld
overmaken aan een stichting, die daarvan in maandelijkse termijnen een Duitstalige
protestantse wees in Wenen zou onderhouden. Dat deze wees protestants en Duitstalig
moest zijn was geen toeval: het waren immers het Germanendom en protestantisme
die in Hausers ideeënwereld garant stonden voor een hogere cultuur, in tegenstelling
tot andere rassen en het katholicisme. Dat bleek ook uit Hausers bericht aan Van
Eeden over een concert in Wenen:
ich hörte Ihren trefflichen Messchaert38, begleitet von Röntgen, holländische
Lieder aus alter Zeit singen und war ganz entzückt von dem herrlichen
Klang; die meist katholischen Zuhörer waren von den doch echt
‘protestantischen’ Gesängen hingerissen und erzwangen mehrfache
Wiederholung.39
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Deze uitspraak gelezen tegen de achtergrond van Hausers theorie betekent niets
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anders dan dat de katholieken hebben moeten toegeven dat het protestantisme
superieur is. Het bedrag, Van Eedens honorarium voor Hausers vertaling van De
Idealisten, kwam een ‘kleinen evangelischen Waisenkinde, [...] Gotthardt, zu Gute
[...]’.40 Van Eeden heeft zijn eigen antwoord bewaard:
Es stellt sich also heraus dass Sie das Geld gar nicht notwendig brauchten.
Das macht Ihr Auftreten nach meiner Ansicht noch schlimmer. In
Geldsachen empfinden Sie offenbar nicht dichterisch, künstlerisch, nicht
rein menschlich, - sondern conventionel jüdisch-kapitalistisch. Dazu gehört
auch die Stiftungsidee, die mir lächerlich und antipathisch vorkommt. Es
wäre mir genau so lieb wenn Sie das Geld in Monte-Carlo verspielten.41
Van Eeden stuurde het geld en verbrak ieder verder contact met Hauser. Hauser
stuurde hem De Idealisten, en in het begin van 1913 een nieuwe versie van Ellen.
Hauser nam nog een keer contact op: door de inflatie die na afloop van de Eerste
Wereldoorlog niet alleen Duitsland maar ook Oostenrijk trof, was hij geruïneerd. Hij
vroeg Van Eeden om steun en stuurde in ruil 90 bundels van zijn reeks Aus fremden
Gärten (In het geheel waren het 100 bundels voornamelijk poëzie, waaronder Swarth,
Van Eeden, maar ook parabels van Multatuli, alle door hem zelf vertaald):
Ich möchte Ihnen daduch ein wenig Dank sagen für Ihr Eintreten für mich,
das ja auch schon Frucht getragen hat. Es ist unendlich traurig, dass ich
nach mehr als zwanzigjähriger Tätigkeit vor den schwersten Sorgen stehe.
Ich habe mir etwa 15 000 Kronen erspart gehabt - das sind heute nicht
ganz 150 holländische Gulden.42
Nog steeds had hij plannen voor nieuwe vertalingen:
Der schlechten Verhältnisse wegen noch nicht erschienen ist ein Heft
Mystische Gesänge, das Ihre Dreifaltlieder in der Fassung der
Buchausgabe, und die beiden Dichtungen in hebräischer Dichtform (Anruf
und Antwort) bringen wird; als drittes Heft von Ihnen plane ich eine Anzahl
Ihrer persönlichen lyrischen Gedichte aus Van de passielooze lelie. Dann
ist ein Heft Jacques Perk ein Lieblingsplan [...]. Ich danke Ihnen am besten
durch Arbeit.43
Of Van Eeden daar blij mee moest zijn is twijfelachtig. ‘Arbeit’ had voor Hauser al
geruime tijd niets meer te maken met literatuur. Hij publiceerde hoofdzakelijk boeken
met antropologisch-racistische theorieën. De delen poëzie die nog in zijn reeks Aus
fremden Gärten verschenen waren hoogstwaarschijnlijk al veel eerder vertaald. Het
is opmerkelijk te lezen dat Hauser met zijn publicaties een bijdrage dacht te leveren
aan meer begrip tussen volken. In een brief aan Van Eeden schreef hij: ‘Ich habe seit
meinem Auftreten (1897) für die Vermittlung unter den Völkern gearbeitet [...]’.44
Hij werkte immers al hard aan de Geschichte des Judentums, Der blonde Mensch en
Rasse und Rassefragen in Deutschland, die in 1921 zouden verschijnen.
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Hauser en ander Nederlands proza en poëzie
In het proza maakte Hauser een onderscheid tussen ‘Unterhaltungsliteratur’, waartoe
hij Marcellus Emants, Gerard van Nouhuys en Fiora della Neve [ps van M.G.L. van
Loghem] rekende, en auteurs als Henri Borel en Louis Couperus. De laatste twee
beschouwde hij als stilistisch zeer goede schrijvers. Vooral over Couperus werd in
de Duitse feuilletons enkele malen opgemerkt dat hij geen typisch Nederlandse auteur
was en daarom gemakkelijker toegang tot de Duitse lezers had gekregen. De ‘Breite’,
breedsprakigheid, werd in het algemeen als typerend voor het Nederlands proza
gezien. Het Nederlandse proza had in Duitsland rond 1890 geen goede reputatie.
Volgens Hauser was het achtergebleven en hij verklaarde dat als volgt:
Kein Lessing befreite sie von den Pseudoklassicismus der Franzosen, kein
Herder wies ihnen die Pfade zu dem ewigen Jungbrunnen aller Kunstpoesie,
zur Volksseele. Aber auch die Romantik im Anfang des neunzehnten
Jahrhunderts brachte keinen Aufschwung, der dem in Frankreich und in
Deutschland ebenbürtig wäre.45
Wat had Nederland dan wel? Proza, slaapverwekkend proza, zoals bijvoorbeeld dat
van Potgieter en Tollens. De slechte naam van de Nederlandse literatuur was ontstaan
door deze
Reimschmiede, deren Phantasie jeder Plastik, deren Sprache jeder
Künstlerschaft entbehrt, deren Langatmigkeit mit jener Lamartines und
Victor Hugos wetteifert, deren Platitüden ebenso abstoßen wie ihre
frommen Salbadereien, diese Poetaster von reinstem Wasser [...].46
Multatuli, Busken Huet en Vosmaet zouden zich voor de vernieuwing van de
Nederlandse literatuur hebben ingezet en Max Havelaar had het realisme in Nederland
tot definitieve doorbraak gebracht. Van Eedens ‘kleine Johannes’ zou weliswaar
geen typisch produkt van de ‘Nieuwe-Gids’-beweging zijn, maar gaf wel aan dat et
binnen de literatuur ruimte was voor het persoonlijke karakter en dat van een auteur
geëist werd, dat hij een ‘besondere Individualität’ was.
Gorters Mei (1889)47 was het beste voorbeeld waaraan Hauser zijn theorie over
het vervagen van de grenzen tussen schilder- en woordkunst kon illustreren. Hij
noemde Gorter een ‘echter Impressionist in seiner Art’48, beklemtoonde diens
‘Farbenreizen und ungeahnte [...] Sprachschönheiten’ en Mei zou ‘die glänzendste
Erscheinung der jüngsten niederländischen Poesie’49 zijn. Met de schilders Giovanni
Segantini (1858-1899) en Theo van Rysselberghe (1862-1926) werd Gorter
vergeleken: ‘Durch ihr “Pointillieren”, durch das Zerlegen des Lichts in seine
Farbelemente bringen sie Luft in ihre Bilder, ein Flirren und Irisieren, das vorher
keinem wiederzugeben möglich war.’50
De grootste waardering van Duitse critici bestond rond 1900 voor Hélène Swarth.
Hauser sloot zich daarbij aan. Zijn in 1901 verschenen werk Die niederländische
Lyrik von 1875-1900 droegt hij ‘als Zeichen seiner Verehrung’ aan ‘Hollands größter
Dichterin’ op. Haar liefdespoëzie zou iets heel nieuws laten zien; ze zou niet
reflecteren, maar voelen: ‘jedes Gedicht ist ein Abschnitt aus ihrem eigenen einfachen
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Herzensroman [...].’51 In soortgelijke bewoordingen sprak hij in een brief aan een
Duitse uitgever over Swarth:
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Helene Swarth ist die ausgeglichenste, formvollendetste
Dichterpersönlichkeit dieser [Niederländischen] Plejade. Ihre Gedichte
spiegeln genau ihren Lebensroman wieder, sind ganz wahr, ganz
individuell, dabei aber von einer bei uns überhaupt nicht gekonnten
Plastik.52
De uitgever was geïnteresseerd, want nog geen week later volgde opnieuw een brief
van Hauser met nadere gegevens:
Ich ordne sie [Swarths gedichten] ganz nach dem mir bekannten
Herzensroman der Dichterin, wodurch eine Einheit in die Auswahl kommt,
die den Originalausgaben naturgemäß, wenigstens bis zur abschließenden
Ordnung, abgeht. Liebesahnen, Liebesglück, Verrat, Haß; Tod des
Geliebten, neues Aufflammen der Neigung, Sanfterwerden des Schmerzes,
Erinnerungsglück, neue Liebe.53
Haar taalgebruik zou haar Franse scholing verraden. Dit was positief bedoeld en
Hauser distantieerde zich met deze uitspraak van de pan-Germanisten, waartoe Ulrike
Kloos hem wil rekenen. Hauser onttrekt zich aan theorieën, als het hem uitkomt. Een
keuze uit Swarths gedichten zou echter pas in 1914 (Sonette) en 1917 (Lieder und
Elegien) verschijnen.

Hauser en het Nederlandse toneel
De ontwikkeling binnen het toneel beoordeelde Hauser geheel vanuit zijn
imperialistische en antropologisch-racistische gedachtegoed. Er werd slechts zelden
iets goeds geschreven, betoogde hij, want de toneelschrijver had bij het schrijven het
publiek voor ogen. De auteurs uit de Griekse Oudheid verkeerden nog in de gelukkige
omstandigheden dat het publiek uit ‘blonde Norden’ bestond. Ook in Shakespeare's
tijd was er geen vuiltje aan de lucht geweest. De Spanjaarden en Fransen zouden tot
de adel (en adel was voor Hauser synoniem voor hogere rassen) afgezet was een
uitgelezen publiek hebben gehad. Aan het einde van de 19de eeuw was het publiek
echter vergelijkbaar met dat uit de laat-Romeinse tijd: donkere bastaarden, wier
interesse voornamelijk uitging naar het menselijke geslachtsleven, die alleen nog
reageerden op sterke prikkels, felle kleuren, luide geluiden, sterke hartstochten en
dijenkletsers. De samenstelling van het publiek was de oorzaak voor het mislukken
van de ‘tiefsten Schöpfungen auf der Bühne’, die volgens Hauser wel degelijk
voorhanden waren. Het publiek speelde zo'n belangrijke rol omdat het helden koos
die tot hetzelfde ras behoorden. Daarom kwamen uitgelezen rassen zo zelden voor
in het drama, in tegenstelling tot proza of poëzie. Niet dat het talent van hogere rassen
kleiner was; ze presteerden ook hier het meest maar gaven het na enkele pogingen
op.
En Nederland? Het Nederlands toneel kreeg volgens Hauser in 1876 een belangrijke
impuls door de oprichting van de De Vereniging het Nederlands Toneel. Er werd
meer eigen toneel gespeeld maar nationaal toneel kwam niet van de grond. Wel
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bestond er enthousiasme voor Duits en Frans toneel, maar dit was kennelijk geen
aanleiding soortgelijk Nederlands drama te gaan schrijven. De moderne literaire
ontwikkelingen in Europa waren aan het Nederlandse toneel voorbijgegaan. De door
de Fransen beïnvloede Emants en Van Nouhuys vertegenwoordigden de twee
belangrijkste richtingen, het estheticisme en naturalisme. Hauser noemt nog stuk-
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ken van Kloos en Verwey die tot de esthetische richting zouden behoren.
In Hausers opvattingen kon geen sprake zijn van waardering voor het naturalisme
(‘grausig’) en dus niet voor Herman Heijermans. Heijermans kon niet tot de
wereldliteratuur gerekend worden omdat hij hoofdzakelijk ‘durch Tendenz zu wirken
suchte und als Ausläufer der naturalistischen Schule an und für sich schon gegen die
moderne Bewegung im Rückstand ist.’54 Hij gebruikte in Op hoop van zegen
grofheden, die op het sentiment van het publiek moesten werken. Om hem te
karakteriseren gebruikt Hauser omschrijvingen als ‘Tendenz’, ‘Kraßheiten, die im
Grunde auf die Sentimentalität der Leute berechnet waren.’55 Deze omschrijvingen
achtte hij in artikelen voor andere tijdschriften typerend voor de ‘Brünette’. In een
brief aan Stijn Streuvels ging hij nader in op de oorzaak voor Heijermans succes.
Het waren de journalisten,
die einen Heijermans mit all seiner Seichtigkeit und oberflächlichen Mache
über Nacht berühmt machen und ihn, obwohl aus einem fremden Volk
hervorgegangen, als den typischen Vertreter der holländischen Litteratur
erklären.56
Met het ‘fremde [...] Volk’ bedoelde Hauser het joodse en wie Heijermans in Hausers
in 1910 verschenen Weltgeschichte der Literatur zoekt, vindt hem ook onder de
Hebreeuwse literatuur.

Hauser in Nederland
In Nederland was Hauser geen onbekende: nauwlettend volgden de Nederlandse
letterkundigen en journalisten de publicaties in Duitsland over Nederlandstalige
literatuur. Hausers confrontatie met de Nederlandse literatuurcritici kon gezien zijn
negatieve opmerkingen in het voorwoord van zijn anthologie niet uitblijven. In De
Kroniek verscheen in 1902 een negatieve recensie over zijn keuze voor zijn anthologie
en werden zijn vertalingen sterk bekritiseerd. Edward Koster die zelf in De Spectator
een positieve recensie schreef, bracht Hauser op de hoogte van de negatieve recensie
in De Kroniek. De redactie van het tijdschrift Den Gulden Winckel vroeg Hauser in
1902 om enkele biografische gegevens en een foto en drukte diens informatie af
zoals hij het de redactie gestuurd had: in het Duits en zonder het te bewerken.57 Dat
waren redenen voor Hauser het contact met de Nederlandstalige literatuur te
verbreken. In een brief aan Pol de Mont is te lezen:
Die ordentlichen holl. Blätter haben von meinem Buche keine Notiz
genommen, Winkelblätter aber glauben einen ehrlichen Arbeiter rüffeln
zu dürfen. Meine uneigennützige Anwaltschaft für Holland ist hiermit zu
Ende.58
In een brief aan Van Eeden ging hij uitgebreider op deze kwestie in, en maakte
duidelijk dat zijn inzet voor de Nederlandse literatuur hem vooral veel tijd en geld
kostte. Veel aanvragen van Nederlandse auteurs, stukken van hen in het Duits te
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vertalen en onder te brengen, zou Hauser gehonoreerd hebben. Zijn inzet had hem
in Nederland, hoewel hij zijn anthologie over Nederlandse poëzie naar verschillende
schrijvers stuurde, geen enkele publiciteit opgeleverd. Dus werd zijn boek in
Nederland niet verkocht:

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 3

54
Ich arbeite nun selbstlos und uneigennützig für sie wie eine Kuli, das Buch
zu besprechen fanden sie aber nicht der Mühe wert. Dagegen waren sie
sofort bereit, mir die ungünstige Recension zu übersenden, was ich für
eine zweifelhafte Liebenswürdigkeit halte [...]. Aber Kloos, Gorter, Pol
de Mont, Frits Lapidoth und alle die anderen, denen Blätter zur Verfügung
stehn, schwiegen vollständig.59
Hauser meende een betere behandeling verdiend te hebben:
Ich bin ja kein dahergelaufener Wicht, sondern ein Autor, der von gar
vielen zu den ersten gezählt wird [...], um dessen neuestes Werk fünf
Verleger kämpften, darunter ein Cotta, der freilich auch abgewiesen werden
mußte [...].60
Maar de breuk had nog een reden, want naast de negatieve recensies en het zwijgen
in Nederland moest Hauser de teleurstelling verwerken dat het hem niet lukte werk
van Pol de Mont in Duitse tijdschriften geplaatst te krijgen of bij een Duitse uitgever
onder te brengen. De oorzaak, schreef hij zijn Vlaamse correspondent, was gauw
gevonden:
Es liegt darin, dass mittlerweile ein gewisser Dr. Rosenthal, ein Jude
natürlich, die litterarische Oberleitung der Deutschen Verlags-Anstalt [de
uitgever van o.a. Aus fremden Zungen, waarin Hauser veel Nederlandstalig
werk geplaatst kreeg] [...] übernommen hat. Auf diese Nachricht hin war
ich selbst ganz trostlos. [...] Ich sehe nun meine ganze Arbeit, die
Bemühungen langer Jahre in Aus fremden Zungen vernichtet.61
Uitgave van het werk van Pol de Mont zou niet lukken, schreef hij hem, en ‘zum
Judenthume überzutreten werden wohl Sie ebenso wenig Lust haben, wie ich.’62
Dat de breuk met Nederland toch niet definitief was, was naast de kennismaking
met Van Lammeren te danken aan professor Buitenrust-Hettema, die Hausers
anthologie en zijn vertalingen in Taal en Letteren positief beoordeelde. Hauser kreeg
die recensie pas twee jaar later onder ogen en nam onmiddellijk contact met hem op.
Curieus genoeg stuurde Hauser hem zelfs twee lange in het Nederlands geschreven
gedichten. De eerste brief kreeg nog een vervolg, want Hauser vroeg hem om
gegevens van Nederlandstalige auteurs voor zijn werk aan Meyers
Konversationslexikon. Buitenrust-Hettema wilde Hauser in Taal en Letteren laten
publiceren. Ook Edward Koster, de andere Nederlander die Hausers anthologie
positief beoordeelde, bleef in contact met Hauser. Het is wel opmerkelijk dat Hauser,
die in latere artikelen van mening was dat een ‘Blonde’ nooit recensies bewaarde,
laat staan las, zich wat zijn contacten met Nederland betreft zo sterk liet leiden door
de recensies.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog was Hauser soldaat en enige tijd redacteur van
de Belgrader Nachrichten. Na 1919 liet hij de literatuur voor wat het was. Literatuur
was ongeschikt geworden als instrument om zijn ideeën te propageren. Hij wijdde
zich uitsluitend aan rassenonderzoek. Er verschenen meer dan 25 werken met titels
als Geschichte des Judentums (1921), Die Germanen in Europa (1924) en Rasselehre
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(1925). Hij richtte tijdschriften en jeugdgroepen op die het doel hadden zijn
antropologisch-racistische theorieën te verspreiden. Hauser reisde door Duitsland
om lezingen te houden en er ontstonden zelfs verschillende ‘Hauser-Kreise’ waarvan
er in ieder geval in 1989 nog een bestond. In 1944 overleed hij in zijn woonplaats
aan de gevolgen van een verkeersongeluk.63
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Otto Hauser aan Frederik van Eeden, 1 mei 1902 (noot 28).
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61 Otto Hauser aan Pol de Mont, januari (of februari) 1902 (AMVC Antwerpen, signatuur: 31547
90).
62 Otto Hauser aan Pol de Mont, januari (of februari) 1902 ( noot 61).
63 Maria Gertrude Fumitz, (noot 16) Graz 1989. Zij had contact met een nog bestaande Hauser-kring
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Ruusbroec als compilator
Het Leven van Jezus als bron voor Vanden XII beghinen
Mikel M. Kors
Bij de voorbereiding van de nieuwe kritische editie van Jan van Ruusbroecs Vanden
XII beghinen1 stuitte ik op frappante overeenkomsten tussen dit werk en het Leven
van Jezus, een Middelnederlandse evangeliënharmonie. Later bleek dat C.C. de Bruin
reeds in zijn proefschrift uit 1935 een tweetal pagina's had gewijd aan de invloed
van het Leven van Jezus op het vierde en laatste deel van Ruusbroecs Vanden XII
beghinen.2 In de editie van dit werk door Van Mierlo wordt wel opgemerkt dat
Ruusbroec het passieverhaal uitgebreid in zijn tekst verwerkt heeft, maar wordt er
geen melding van gemaakt dat de bron een evangeliënharmonie is.3 Nu bieden de
parallellen tussen beide teksten wel degelijk mogelijkheden voor verdere studie. Zo
heeft De Bruin niet bewezen welke versie van het Leven van Jezus de bron moet zijn,
en zijn de verdere overeenkomsten en mogelijke verschillen geen object van nadere
analyse geweest. Nochtans is dit een van de weinige plaatsen in Ruusbroecs oeuvre
waar we over meerdere pagina's kunnen volgen hoe Ruusbroec met een brontekst
omgaat.4 Het laatste deel van de Beghinen staat derhalve centraal in dit artikel. De
aandacht gaat uit naar de bronnen die Ruusbroec hiervoor gebruikte en vooral ook
hoe hij ze verwerkt heeft.

Vanden XII beghinen
Naar algemeen wordt aangenomen, is de Beghinen Ruusbroecs laatste werk.5 De
Beghinen heeft in de middeleeuwen geen grote verspreiding gehad. Er zijn slechts
drie complete afschriften van bekend, in de Ruusbroechandschriften D, F en G.6 Een
vrijwel volledige tekst vinden we in het Kopenhaagse handschrift, K.B., Thott 137
8o. Het betreft een handschrift in Ripuarisch dialect, afkomstig uit de omgeving van
Keulen. Een andere codex met circa de helft van de tekst vinden we in het Parijse
handschrift, Bibliothéque de l'Arsenal, ms. 8217. Deze codex stamt uit Rooklooster,
in de directe omgeving van het klooster te Groenendaal gelegen, waar Ruusbroec
leefde. Beide laatste handschriften zijn nooit eerder in het onderzoek voor de
tekstuitgave betrokken, maar ze leveren voor de tekstkritiek interessant aanvullend
materiaal.
De Beghinen vormen niet bepaald het meest geliefde object van het
Ruusbroeconderzoek. Dit wordt waarschijnlijk voor een groot deel bepaald door het
feit dat het werk, zeker op het eerste oog, geen compositorische eenheid vormt. De
tekst werd door de uitgevers in deze eeuw in vier afzonderlijke delen onderscheiden.
Het is van belang al direct voor ogen te houden dat die indeling een construct is van
de tekstuitgever Van Mierlo.7
De tekst van de Beghinen begint met de langste poëzietekst uit Ruusbroecs oeuvre.8
Hij leunt hierin duidelijk aan bij vorm en vocabulaire van Hadewijchs Strofische
gedichten en de Mengeldichten.9 In het gedeelte op rijm komen onder andere twaalf
begijnen achtereenvolgens aan het woord; het thema is grofweg gezegd het
schouwende leven. Op dit onderwerp gaat Ruusbroec vervolgens in proza nader in.
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In het tweede deel plaatst hij de ketterijen die zich in het schouwende leven kunnen
voordoen tegenover de waarachtige vormen van geestelijk leven. Het derde deel
bevat in grote lijnen een uiteenzetting over de relaties tussen de planeten en het
godsdienstig leven. De allegorie speelt hierin een grote rol. Het vierde en laatste deel
behandelt het lijdensverhaal in relatie met de zeven getijden van het brevier.

De middeleeuwse evangeliënharmonieën en het Middelnederlandse Leven
van Jezus
Van grote invloed op het geestelijk leven in de middeleeuwen waren de zogeheten
evangeliënharmonieën. Hierin werd de biografie van Jezus, samengesteld uit de vier
evangeliën, tot één doorlopend verhaal gemaakt. De eerste harmonie ontstond reeds
in de tweede eeuw, maar de meest gezaghebbende werd de Latijnse versie die in 546
in opdracht van Victor van Capua werd samengesteld. Deze tekst is de bron voor
vrijwel alle middeleeuwse evangeliënharmonieën, ook voor die in de volkstaal. In
het Middelnederlands is deze tekst bekend onder de naam Leven van Jezus, en de
studie van zijn invloed en belang is zo men weet de levenslange bekommernis van
C.C. de Bruin geweest.10
Een van de vroegste vertaalactiviteiten rond de Bijbel in de Nederlanden betreft
de evangeliënharmonie. In het voetspoor van De Bruins onderzoek worden twee
redacties in het Leven van Jezus onderscheiden: De L-redactie, genoemd naar het
Luikse afschrift, en de S-redactie, vernoemd naar het Stuttgartse handschrift. De
vertaling van de L-tekst heeft tot de meest wilde speculaties geleid. Deze zou
gebaseerd zijn op de apocriefe Syrische tekst van Tatianus.11 Die veronderstelling is
geleidelijk uit de wetenschappelijke discussie verdwenen. Wel bleef zeer lang - zo'n
zestig jaar! - De Bruins hypothese overeind, dat de L-redactie de oudste en meest
oorspronkelijke was, terwijl de S-tekst niet meer dan een geleidelijke aanpassing aan
de Vulgaat zou laten zien. Onlangs heeft Coun echter aangetoond dat de S-redactie
van het Leven van Jezus ouder moet zijn dan de zogeheten L-redactie, en reeds rond
1280 is ontstaan.12 De invloed van de L-redactie is marginaal; wel bestaat er een
mengredactie S/L die enig succes heeft gehad. Voor de argeloze buitenstaander blijft
zelfs na lezing van Couns heldere en knappe artikel menig punt nog onduidelijk. Zo
blijft in de lucht hangen waaruit die S/L-redactie nu precies bestaat. Verder rijst de
vraag of het wel juist is om de S- en L-redactie als twee polen tegenover elkaar te
plaatsen. Voorts vraagt men zich achteraf het nut af van de editie van allerlei versies
van het Leven van Jezus in het corpus van Middelnederlandse Bijbelhandschriften
van De Bruin.13 Een editie waarin de volledige overlevering wordt bestudeerd en
uitgegeven, is immers een desideratum van de eerste orde gebleven.14 Het daarvoor
benodigde materiaal werd reeds bijeengebracht en codicologisch beschreven door
Biemans in zijn Middelnederlandse Bijbelhandschriften uit 1984, waarin een overzicht
wordt gegeven van alle overgeleverde handschriften: compleet, in excerpt of als
fragment. Zoals de zaken er nu voorstaan zal het onmogelijk zijn om bij Ruusbroec
de exacte brontekst vast te stellen. Voor het onderhavige onderzoek is dat echter
geen onoverkomelijk bezwaar.
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Het Leven van Jezus als bron tekst voor Vanden XII beghinen
Het laatste deel van de Beghinen handelt over ‘Christus als ons brevier’. Hierin staat
het Lijdensverhaal, van Getsemane tot de graflegging, centraal. Dit is in de S-redactie
slechts één hoofdstuk, te weten nummer 226. Al gauw wordt duidelijk dat Ruusbroec
voor zijn vierde deel van de Beghinen (een versie van) deze vertaling van de
evangeliënharmonie heeft gebruikt. Met de bestaande tekstuitgaven is de kwestie
weliswaar niet met zekerheid op te lossen, maar zeker is in ieder geval dat de
L-redactie niet aan de basis van Ruusbroecs tekst kan liggen. Een enkel voorbeeld
moge dat aantonen. In de volgende passus komt het dramatische moment voor waarop
Judas met de soldaten aankomt om Jezus te arresteren; de afwijkende vertalingen in
L ten opzichte van S en de Beghinen samen zijn gecursiveerd:
Beghinen:
Doe Jhesus dit ghesproken hadde, doe quam Judas, die een vanden .xij.
jongheren hadde gheweest, ende eene grote scare van volcke, met lanternen,
met wapenen, met sweerden ende met branderen, die ghesent waren vanden
vorsten der priesteren ende vanden oversten des volcs.15
Leven van Jezus, S-tekst:
Onder dien dat Jhesus dit sprac, so quam Judas die een hadde geweist van
den tweleven, ende met hem ene grote scare volx, met lanternen ende met
wapenen, ende met swerden ende met branden, die gesent waren van den
vorsten der priesteren ende van den outsten des volcs.16
Leven van Jezus, L-tekst:
Al die wille dat Ihesus sprac, so quam Iudas die een hadde geweest van
den tueluen, ende met hem so ene grote schare volks met lanternen ende
met wipen, met wapenen ende met suerden ende met vusten, die ghesendt
waren van den princhen der ijodscher papen ende vanden senioren des
uolcs.17
De L-tekst is dus zeker niet het voorbeeld geweest. Maar ook duidelijk is dat
Ruusbroec evenmin conform de S-tekst schrijft. Het begin is al iets anders, de ‘twaalf’
worden bij hem de xij jongheren, met hem komt niet voor, terwijl de vorm oversten
afwijkt van zowel L als S.18
Uit het deel over de handschriften met het Leven van Jezus in Biemans'
Middelnederlandse Bijbelhandschriften blijkt bovendien dat Ruusbroec geen complete
evangeliënharmonie tot zijn beschikking hoeft te hebben gehad. Sterker nog, het is
veel waarschijnlijker dat hij een excerpt heeft gebruikt. Immers, van de veertien
handschriften met de S-redactie die Biemans noemt (één fragment niet meegerekend),
zijn er maar liefst tien met excerpten die in ieder geval, maar vaak ook uitsluitend,
het passieverhaal brengen, en in ieder geval dus het hoofdstuk 226 dat Ruusbroec
zal hebben gebruikt. Met andere woorden: er is geen handschrift dat dit passieverhaal
mist!19 Nu is er uit de veertiende-eeuwse bibliotheekvan Groenendaal bitter weinig
overgeleverd, daar het meeste verloren is gegaan bij de brand van 1434. Wel vinden
we materiaal van die tijd uit Rooklooster, dat in zeer nauwe relatie met Groenendaal
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Mazarine, 920). Alle delen van dit convoluut zijn volgens De
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Vreese tot stand gekomen tussen 1360 en 1385, en in ieder geval ten dele in
Rooklooster geschreven en gecorrigeerd. Het handschrift maakte deel uit van de
kloosterbibliotheek. Naast een afschrift van Ruusbroecs Vanden seven sloten (naar
dit handschrift uitgegeven in het tweede deel van Ruusbroecs Opera omnia) bevat
het onder andere een rapiarium met teksten van Hadewijch en de hoofdstukken
207-240 uit de S-redactie van het Leven van Jezus. We zitten met dit al zeer dicht
bij het Groenendaals milieu; het ligt immers voor de hand dat men zich voor het
afschrift van Vanden seven sloten tot Groenendaal heeft gericht. Dit handschrift uit
Rooklooster toont dat in dit milieu ook belangstelling voor het Leven van Jezus
bestond.20 Daarom lijkt het goed mogelijk dat Ruusbroec te Groenendaal over een
handschrift met een versie van het Leven van Jezus heeft kunnen beschikken, dat in
ieder geval het passieverhaal bevatte. Belangrijk is tevens dat het handschrift uit
Rooklooster een van de oudste afschriften is, op het handschrift uit Stuttgart (datering:
1332) na.
Ruusbroec verwerkt een groot deel van het Passieverhaal in het laatste deel van
zijn Vanden XII beghinen.21 Kernpunt is de relatie die hij hierbij legt tussen de getijden
van het brevier en verschillende fasen van Jezus' lijden. Een overzicht maakt dit
duidelijk:
metten22

1. uur: Getsemane, eerste gebed
2. uur: tweede gebed
3. uur: derde gebed, aanvaarding lijden
4. uur: verraad Judas, Petrus' ingrijpen
5. uur: toespraak van Jezus tot degenen
die hem gevangen nemen
6. uur: verloochening door Petrus
7. uur: Jezus voor Annas
8. uur: Jezus voor Kajafas
9. uur: de ‘godslastering’
10.-12. uur: bespotting en marteling
(slechts in enkele regels aangeduid)23

priem24

1. uur: Jezus voor Pilatus en Herodes
2. uur: Jezus opnieuw voor Pilatus, naar
Golgota

terts25

3. uur: Jezus of Barrabas?
4. uur: veroordeling
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5. uur: bespotting, geseling, naar
Calvarieberg
sext26

6. uur: kruisiging

-excurs27

7. uur: Jezus' testament, waarin ook de
twee moordenaars voorkomen

noon28

8. uur:29 Jezus spreekt tot zijn moeder, de
twee moordenaars (nogmaals), Jezus'
dood
9. uur: natuurverschijnselen bij Jezus'
dood, getuigenis van de centurio

vespers30

10. uur31: breken van de botten,
doorboring van Jezus' zijde
11. uur: Josef van Arimatea

completen32

12. uur: graflegging
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Hierbij twee opmerkingen. 1. Gezegd moet zijn dat vanaf de behandeling van de
noon Ruusbroec zeer vrij met zijn brontekst omspringt. Het tempo wordt bijzonder
versneld en er zijn nauwelijks nog uitweidingen, en toch gaat het hier om bijna de
helft van de getijden. En dat terwijl er mogelijkheden te over liggen voor een nadere
uitwerking, zoals bij voorbeeld de zeven laatste woorden van Jezus aan het kruis. 2.
Uiteraard geeft Ruusbroec bij alle uren nadere beschouwingen; neem bij voorbeeld
de volgende tekst uit de evangeliënharmonie:
In die ander ure [dat wil zeggen in het tweede uur van de metten] ghinc
Jhesus van synen discipulen alleene beeden. Hy hief op syne oghen inden
hemel ende sprac: ‘Vader, en mach dese kelct van my niet lijden ie en
salne drincken, soe ghescie dynen wille’.33
Daarop volgt een nadere uitwerking door Ruusbroec:
Doen gaf hy over, ghehoorsaam ende oetmoedich, lyf ende ziele, ende
syne ghescapenheit, in die moghende hande sijns vaders, ende begheerde,
dat alle dinghen volbracht worden in hem, die voerghesien ende gheordent
waren in die eewighe wijsheit gods. Ende hy gaf hem vrylijc over, sonder
eenich verkiesen, inden liefsten wille gods; ende daer vant hy raste ende
vrede inden gheeste. Maer doe hy aensach die teederheit sijns lichamen
ende sijnre natueren, ende die grootheit der passien ende pynen, die hy
doeghen moeste ende woude, doen wert sijn herte seere bedruct ende
vervaert ende bedrueft, ende al sijn senlijc leven, ziele ende lijf, herte ende
sen. Want hy was stare ende ghesont levende, ende jonc: die scoenste, die
gracioeste man, die noyt in eertrijeke quam.34
Men ziet dat Ruusbroec in deze passus de innerlijke motivatie van Jezus expliciteert,
die het bemediteren van deze scéne uit het lijdensvethaal zal hebben vergemakkelijkt.
Ook verderop in de tekst expliciteert Ruusbroec op gelijkaardige wijze de
evangelietekst voot ieder uur van het getijdengebed.
Vraag is natuurlijk of Ruusbroec bij zijn indeling van het Passieverhaal naar de
getijden van het brevier van bestaande tradities gebruik maakte. In sommige
handschriften van het Leven van Jezusvinden we, zij het rudimentair, een verbinding
tussen getijden en lijdensverhaal. Zoals in het Haagse handschrift, dat echter alleen
priem, terts, sext, noon en vespers bevat.35 In het Stuttgartse handschrift komt één
keer het woord primo voor, dat concordeert met het opschrift Te prime tijt in het
Haagse handschrift.36 De relatie getijden - lijdensverhaal gaat evenwel nog verder
terug in de tijd, en werd in de twaalfde en dertiende eeuw steeds couranter.37 Voor
Ruusbroecs Beghinen kunnen we denken aan de invloed van de zeer gezaghebbende
Meditationes vitae Christi, toegeschreven aan Bonaventura, maar in werkelijkheid
van de hand van een anonieme tijdgenoot.38 De indeling is daar wel iets anders, maar
op hoofdpunten zijn et toch overeenkomsten:
metten: Getsemane, gevangenname, voor Annas en Kajafas, bespotting
priem: voor Pilatus, Herodes terug voor Pilatus, marteling
terts: veroordeling, kruisdraging naar Golgota

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 3

sext: kruisiging
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noon: moordenaars, woorden tot Maria, dood aan het kruis, getuigenis
centurio, breken van de botten, doorboren van de zijde met de lans
vespers: kruisafname
completen: graflegging
Van sext tot vespers zijn er zo we zien wat verschillen. Opgemerkt moet worden dat
de anonieme auteur zich zo nu en dan tamelijk ver verwijdert van het evangelieverhaal,
niet alleen doordat hij tal van apocriefe elementen toevoegt, maar evenzeer omdat
hij allerlei weglaat of anders vertelt. Zo ontbreekt bij voorbeeld het gedeelte waarin
wordt verteld hoe de ridders aan Pilatus vragen of ze de botten van de gekruisigden
mogen breken. Evenmin wordt verhaald over de verloochening door Petrus of over
het verzoek van Josef van Arimathea aan Pilatus om Jezus in een graf te mogen
leggen; in dit laatste speelt alleen Maria een rol. Überhaupt is in deze tekst een
centrale rol aan Maria toebedeeld.
We kunnen dus vaststellen dat Ruusbroec wat de tekst betreft de
evangeliënharmonie in de S-redactie volgt, maar dat hij voor de indeling van het
lijdensverhaal in de zeven getijden de Meditationes vitae Christi als bron kán hebben
gebruikt. Dit bevreemdt niet als men bedenkt dat Ruusbroec duidelijk door
Bonaventura is beïnvloed en genoemde tekst in de middeleeuwen voor een authentiek
werk van de Doctor Seraphicus doorging. Overigens constateerde onlangs José van
Aelst ten aanzien van Zuster Bertkens Passieboekje dat er niet één indeling van de
getijden en het lijdensverhaal bestaat,39 zodat het moeilijk blijft een eenduidige bron
aan te wijzen. Eerder zal er sprake zijn van het overnemen van een hoofdstructuur,
waarin dan kleine veranderingen werden aangebracht. Het opnemen van de uren der
getijden, zoals Ruusbroec doet, heb ik evenwel nog in geen enkele andere tekst
aangetroffen.

Het passieverhaal in de Beghinen
De Middelnederlandse vertalingen van het Leven van Jezus zullen zijn samengesteld
voor een publiek dat geen Latijn kon lezen. Het kleine formaat en de eenvoudige
uitvoering van de meeste handschriften wijzen bovendien op privé-lectuur, al ontlenen
we dit gegeven voornamelijk aan de vijftiende eeuw, waaruit vrijwel alle handschriften
stammen. Toch was ook het eerder genoemde veertiende-eeuwse handschrift uit
Rooklooster een van die kleine boekjes.40 We mogen er dus vanuit gaan dat Ruusbroec
als geïntendeerd publiek eenvoudigen van geest voor ogen had toen hij het laatste
deel van de Beghinen schreef, want hetgeen hij vertelt is erg basaal. De bewoordingen
waarmee hij zijn tekst inleidt zijn bovendien zeer algemeen gehouden: ‘Cristus selve
es onse regule. Sijn leven ende sijn leere es onse ordinarijs ende onse ghemeyne
breviarijs in alle de werelt. [...] Dit es een ghemeyn breviarijs den leeken ende den
gheleerden’. Uit deze passus blijkt dat het publiek voor wie Ruusbroecs tekst van
belang is, in principe zeer ruim is. Maar door de inhoud bleef hij waarschijnlijk
beperkt tot lezers die ontvankelijk waren voor de rudimentaire, catechetische kennis
die Ruusbroec hier aanreikt. Hij verwijst bovendien op generlei wijze naar een
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duidelijk geïnstitutionaliseerde leesomgeving, zodat het zelfs de vraag is of hij een
monastiek of semi-religieus publiek op het oog had.
Interessant is uiteraard wat Ruusbroec precies met zijn brontekst, het Leven van
Jezus, doet. Het langste stuk dat hij hieruit vrijwel zonder onderbrekingen aanhaalt
begint in de editie op p. 174 en loopt door tot 177. Het gaat om het verhaal vanaf
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de gevangenname van Jezus tot en met de bespotting in het huis van Kajafas. Men
kan eigenlijk bezwaarlijk beweren dat Ruusbroec de tekst uit de evangeliënharmonie
‘aanhaalt’. Het is moeilijk zijn werkwijze anders dan als compilerend te omschrijven.
Dat wil zeggen: hij voegt toe en laat weg, maar gebruikt wel de volgorde van het
verhaal in de evangeliënharmonie als stramien en indien hij de tekst ongewijzigd
overneemt, is direct duidelijk dat hij de S-tekst voor ogen (onder ogen is evenzeer
mogelijk) had. Soms laat hij kleine passages weg. Zo laat hij bij voorbeeld alleen al
uit de passus van het verraad door Judas tot en met de genezing van de knecht (die
door Petrus zijn oor werd afgeslagen) de volgende zinsdelen weg:41 ‘ende Judas custe
hem. Ende Jhesus wiste al dat hem te gheschiene was’42; ‘ende Judas stont met hem.
Ende doe sprac Jhesus ie bent’43; ‘dat die reddene vervult worde die hi sprac dar hi
seit, die du mi gegeven hebs van hem nes geen verloren’44; ‘die name des knechs was
Malcus’45; ‘laet u slaen sijn, doe nam hi sine hant’46. Verder is er nog een bekorting:
‘mettien tart hi vort hem te cussene’47; dit wordt bij Ruusbroec eenvoudig: ‘custene’.48
Na deze passus laat Ruusbroec het vijfde uur van de metten beginnen. De S-tekst
vervolgt: ‘In dier stonde sprac Jhesus toter scharen.’49 Ruusbroec schrijft echter:
‘Hier-na volghet die vijfste ure van der nacht, inden wekken dat Jesus sprac tot den
scaren des volcs.’50 De reden van deze toevoeging is duidelijk: ze is noodzakelijk
om het passieverhaal te koppelen aan de uren van de getijden. Een indruk van
Ruusbroecs werkwijze biedt de volgende passus, die het begin vormt van het zesde
uur, waarin de feitelijke gevangenname van Jezus wordt verhaald; de overeenkomende
gedeelten zijn gecursiveerd:
Leven van Jezus:

Vanden XII beghinen:

Doe begrepen die knechte der joden ende
der bisscoppe ende dat volc dat dar
versament was Jhesum ende bondene,
ende leeddene te Annam, die was zwager
Caifas, die bisscop was in dien jare.
Cayfas was die geine die den raet gaf den
joden, dat het orbarleic ware dat een
mensche storve vor al dat volc. Mar een
jongelinc volgede hem met enen sindale
gecleet up die blote huut ende si
begrepene ende hildene, ende hi liet den
sindael ende ontflo naket van hem. Doe
volgede Jhesum Symon Peter van verren
ende noch een ander van Jhesus jongeren
tote vor die zale des bisscops. Mar die
jongere was bekant metten bisscop ende
ginc in met Jhesum in die zale des
bisscops. Mar Peter bleef staende
uutwendich bider dore. Doe ginc die
ander jonger hare uut, die bekant was

In die seste ure vander nacht grepenne
der Joden knechte, ende worpene onder
hare voete, ende bonden hem syne
ghebenedijde hande; ende also ghebonden
leyden syne tot Annas huys, die was
Cayphas sweer, die doen bisscop was in
dat jaer.
Doen volchde hem Symon Peter van
verren, ende noch een ander discipel, tot
vore de sale des biscops. Maer die
jonghere was wel bekint metten bisscop,
ende ghinc met hem in dat vrijthof voer
de zale ende Peeter bleef buten staende
voer de poorte. Doe ghinc die ander
jongher ute, die daer bekint was metten
bisscop, ende sprac totder dernen, die de
porte huedde, dat sy Peeteren in liet gaen.
(ed. Van Mierlo, p. 175, r. 25-36)
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metten bisscop, ende sprac tote hare die
de dore hoedde, dat si Petre in Hete gaen.
(ed. Bergsma, p. 244, r. 13-25)
Doe leedden sine gebonden in dat
dinchuus ende gavene Poncio Pilato den
richtre, mar sine gingen niet in dat
dinchuus dat si niet bevlect en worden,
mar dat si mochten eten dat pasche lam.
Doe Judas sach diene verriet dat hi
verdomt was ter doot doe berout hem [...]
(ed. Bergsma, p. 248, r. 12-16)

Inde eerste ure vanden daghe leidden der
Jueden knechte Jhesum ghebonden in dat
dinghuus ende gavenne Pontio Pylato,
den rechtere; maer sy en ghinghen selve
in dat dinghuys niet, om-dat sy niet
bevlect en souden werden, maer dat sy
eeten mochten dat paeschlam. [...] Doen
sprac Pylatus: ‘Neemten ghy ende
oordeelten na uwe wet’. Doen antworden
die Joden: ‘Ons en is niet gheoorloeft
yement te dodene.’ Doe Judas dat sach,
diene verriet, dat hy [nl. Jezus] verdoemt
waster doot, doen hadde hy berouwenisse
[...] (ed. Van Mierlo, p. 178, r. 32-179, r.
14)
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In deze passus kunnen we vaststellen, dat Ruusbroec bekort waar het elementen uit
de evangeliënharmonie betreft die Jezus niet tot direct onderwerp hebben, terwijl
zijn uitbreidingen betrekking hebben op de figuur van Jezus. In bovenstaand voorbeeld
gaat het om nadere informatie omtrent zijn gevangenname, zoals ‘ende worpene
onder hare voete.’ Een vertaling als ‘in dat vrijthof voer de zale’ is echter minder
goed dan die van de S-tekst; de grondtekst luidt immers: ‘in atrium’ (Mt. 26,3). Ook
een toevoeging als Annas huys is niet evangelisch. Toch kunnen we bezwaarlijk
beweren dat Ruusbroec altijd op een dergelijke wijze de brontekst behandelt. Er zijn
ook hele stukken die hij zonder weglatingen overneemt. Wel onderbreekt hij de tekst
herhaaldelijk voor de nadere overwegingen die hij bij de uren van de getijden geeft.
Een opvallende toevoeging aan de tekst vinden we bij het derde gebed van Jezus in
Getsemane. De S-tekst beperkt zich tot de mededeling: ende ghinc ten derden male
beden ende badt die selve wort (namelijk dezelfde woorden als bij het tweede gebed).
Ruusbroec vult echter in waaruit dat derde gebed zou hebben bestaan. Opmerkelijk
is wel dat hij die passus in de indirecte rede heeft gezet, terwijl de andere beden in
de directe rede staan:
In die derde ure vander nacht liet hy sine jongheren, ende danctte ende
lovede synen hemelschen vader, dat hy met sijnre gracien verwonnen
hadde eyghenheit sijns willen; ende bat voer alle die-ghene die hem
navolghen in minnen, ende haer selfs verloechenen souden, dat sy overmids
hem ghedoept souden werden inden heilighen gheest, ende haer inwendighe
leven vervult metter gracien gods.51
Een aantal keren zet Ruusbroec de tekst van de S-redactie om. Deze omzettingen
zijn inhoudelijk gemotiveerd. Zo wordt in de S-tekst de verloochening door Petrus
anders gepresenteerd dan door Ruusbroec. Na de eerste verloochening volgt in de
S-redactie een stukje tekst waarin Jezus ondervraagd wordt door Annas. Daarna
komen de overige twee verloocheningen. Ruusbroec echter plaatst de drie
verloocheningen achter elkaar en laat dan pas het verhoor van Jezus door Annas
volgen. Op die manier bereikt hij in zijn tekst meer coherentie, terwijl hij het
dramatisch effect vergroot.
Een ander geval betreft de zelfmoord van Judas. In de S-redactie wordt dit
onmiddellijk verteld nadat Jezus aan Pontius Piiatus wordt overgeleverd. Ruusbroec
echter laat het verhaal nog iets verder doorlopen, zodat duidelijker is dat Judas zeker
kan zijn dat Jezus ter dood gebracht zal worden, waardoor zijn berouw en zelfmoord
een nog onafwendbaarder hoogtepunt worden. Men vergelijke de beide passages op
de pagina hiernaast:
In deze tekst is direct duidelijk dat Judas moest begrijpen dat de Joden op de dood
van Jezus uit zijn, en wordt zijn zelfmoord optimaal gemotiveerd. In de beide gevallen
wordt daardoor het inlevingsvermogen van de lezer in de lijdensgeschiedenis
gestimuleerd.
Interessant is ook de subtiele wijziging in twee andere passages, die nauw met
elkaar samenhangen, hoewel ze toch een behoorlijk stuk uit elkaar staan. Het betreft
hier twee cruciale vragen die Jezus tijdens zijn proces gesteld worden: de eerste is
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de vraag van de hogepriester of Jezus Gods zoon is; de tweede is afkomstig van
Pilatus die wil weten of Jezus zich als koning der Joden beschouwt:
1. op de eerste vraag betreffende zijn zoonschap zegt Jezus in de S-redactie: ‘du
seg-

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 3

66
gest dat ict ben.’52 Maar Ruusbroec laat Hem zeggen:‘Du segges want ic bent.’53 2.
volgens de S-redactie zegt Jezus over zijn koningschap in antword an Pilatus: ‘du
sprekest dat ic ben een coninc.’54 En Ruusbroec laat hem nu zeggen:‘Du spreekes,
want ik ben een coning.’55
In beide gevallen is de tekst aangepast naar de lezing van de Vulgaat. Gaat het
hier om een ingreep van Ruusbroec zelf? In de uitgegeven versies van het Leven van
Jezus staat, om het even welke redactie, altijd dat.
Nog gecompliceerder wordt de vraag naar de brontekst als we op enige momenten
zien dat Ruusbroec niet bij de S-redactie maar bij de L-redactie aansluit:56
Beghinen: buten staende voer de poorte57
L-redactie: buten staende vor die porte58
S-redactie: staende utwendich bider dore59
Beghinen: altoes60
L-redactie: altoes61
S-redactie: ale wege62
Beghinen: moghentheit63
L-redactie: mogentheit
S-redactie: macht64
Beghinen: Doe sochte Pylatus ocsuyn hoe hy Jhesum verlossen mochte
vanden doot65 L-redactie: Van dire vren so sochte Pylatus oksun van sire
uerloessnesse om hem te laten gane66
S-redactie: dar na sochte Pilatus hoe hine mochte gelaten67
In het laatste voorbeeld wordt duidelijk dat Ruusbroec waarschijnlijk geen van deze
beide vertalingen gevolgd heeft, maar de gelijkenis met de L-redactie is toch wel
groter dan die met de S-tekst. Dit toont aan dat men niet kan spreken van ‘de’ meng
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redactie van S en L. Alleen al het brongebruik van de tekst bij Ruusbroec laat zien
dat het onderzoek naar de vertalingen van het Leven van Jezus in hun onderlinge
samenhang hoogst noodzakelijk is. Het is duidelijk dat een auteur als Ruusbroec, die
deze teksten gebruikte, een belangrijke rol kan spelen in een dergelijk onderzoek,
vooral daar er bijna geen veertiende-eeuwse handschriften met het Leven van Jezus
bestaan.

Andere tekstcomplexen als bron voor Vanden XII beghinen
In Ruusbroecs versie van het passieverhaal komen ook passages voor die niet uit het
Leven van Jezus stammen, maar die Ruusbroec evenmin zelf verzonnen blijkt te
hebben. We treffen ze aan bij het deel dat handelt over Jezus' kruisiging en dood.
Toeval of niet: in dit gedeelte constateren we tevens de meeste afwijkingen ten
opzichte van het Leven van Jezus. Er wordt zeer veel weggelaten en de volgorde
wordt herhaaldelijk gewijzigd. Bovendien wordt het lopende verhaal langdurig
onderbroken door een excurs over Jezus' testament. Het slot van de tekst mist dan
ook, vergeleken met hetgeen voorafging, veel aan diepte. Wellicht komt dit mede
doordat in de excurs over Jezus' testament, Ruusbroec reeds een voorschot had
genomen op het vervolg van het lijdensverhaal. Zo komt in deze uitweiding het
verhaal over de beide moordenaars die met Jezus gekruisigd worden voor.68 Hier
volgt Ruusbroec vrijwel woordelijk het Leven van Jezus. Wanneer hij echter bij de
noon hetzelfde verhaal nog eens gaat vertellen, wordt meer dan de helft weggelaten.
Bezien we echter meer in detail welke andere tekstcomplexen dan het Leven van
Jezus een rol hebben gespeeld in het gedeelte van kruisiging tot en met de graflegging:
Een belangrijk element in zowel de iconografische als de literaire verbeelding van
de gebeurtenissen rond de kruisiging vormt de precieze wijze waarop Jezus werd
gekruisigd.69 In de traditie zijn twee richtingen te onderscheiden.70 De eerste is dat
Jezus iacente cruce, dat wil zeggen op een op de grond liggend kruis, werd gekruisigd.
De andere voorstellingsvorm van kruisiging is erecto cruce, dus op een opgericht
kruis. Men stelde zich voor dat Jezus eerst een laddertje moest beklimmen voordat
hij kon worden vastgebonden en -gespijkerd. In het evangelie wordt echter niets
gezegd over de wijze waarop de kruisiging plaatsvond. De iacente cruce-voorstelling
vindt zijn oorsprong in de zeer veelgelezen Dialogus S. Anselmi cum B.V. Mariae,
toegeschreven aan Anselmus, maar geschreven door een twaalfde-eeuwse anonymus.71
De erecto cruce-traditie vindt haar oorsprong in de eveneens uiterst invloedrijke
Meditationes vitae Christi. Opvallend is overigens dat de auteur aan zijn verhaal
toevoegt: ‘Er zijn echter mensen die menen dat hij niet op deze wijze gekruisigd
werd’, waarna hij zeer kort de iacente cruce-traditie samenvat.72 Beide teksten maken
overigens op de een of andere manier gebruik van een evangeliënharmonie; de
Meditationes kwamen in dit verband hierboven reeds aan de orde. Beide versies van
de kruisiging waren invloedrijk en aanleiding tot het geven van steeds meer details
in geschrift en afbeelding; uiteraard doel ik hier mede op de passiespelen waarin de
kruisiging eveneens verbeeld kon worden. Hierdoor ontstaat een verbeelding van
Jezus' kruisdood waarin tekst en beeld elkaar volledig gaan beïnvloeden; later worden
dan ook elementen uit beide tradities met elkaar gecombineerd.
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Bij Ruusbroec vinden we de iacente cruce-traditie, zoals uit de volgende passus
blijkt:
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Doe daden die ridderen boren .iij. gate in dat cruce ons heren; ende sy
hadden .iij. plompe naghelen, luttel mijnre dan eens menschen vinghere.
Ende doe ontdeden sy Jhesum al moeder-naect, ende leydene op dat hout
des crucen; ende sy nichhelden beyde sijn voeten met eenen naghele in
dat hout des crucen int nederste gat.73
Al deze elementen vinden we reeds terug in de Dialogus van Ps.-Anselmus. Nochtans
komen bij Ruusbroec nog meer toevoegingen aan het lijdensverhaal voor, die uit de
traditie in ruimere zin komen. Bekend is bij voorbeeld dat men zich voorstelde dat
de gaten in het kruis te wijd uit elkaar waren geboord, zodat men Jezus alleen door
zijn lichaam uit te rekken op de voorziene plaatsen kon vastspijkeren. Ruusbroec
zegt daarover: ‘Ende sy recten uut sijn hande ende syne arme, alsoe men een laken
reet opden rame.’74 Het gaat hier om de passus alsoe men een laken rect opden rame.
Het ‘uitrekken’ op het kruis heeft een lange traditie. Reeds Augustinus schreef in
zijn Enarrationes in Psalmos dat Jezus op het kruis werd uitgerekt zoals het vel op
een trommel.75 Vrijwel dezelfde formulering die Ruusbroec gebruikt, treffen we aan
in Die passie Jhesu, overgeleverd in een zestiende-eeuws handschrift: ‘Sij togen hem
inden cruice alsoe seer uuteen alsmen enich dinck in een raem spannen mach [...]’.76
Of Ruusbroec de bron is of dat beide teksten een gemeenschappelijk voorbeeld
hebben, die vraag moet vooralsnog onbeantwoord blijven.
Daarna wordt het kruis opgericht, en deze voorstelling van zaken is weer conform
de Dialogus. Dan echter volgt een passus die we hierin niet terug vinden: ‘Ende met
synen preciosen bloede, dat uut sinen handen ende sinen voeten ran, soe wyede hi
ende heilichde den outaer des crucen [...]’.77 Dit is een voor de hand liggende
verbeelding van Christus' kruisoffer als prefiguratie van het Misoffer. In het berijmde
dertiende-eeuwse Vanden levene ons heren heet het in fragment DI: Dat bloet
sepelinghe ran neder,78 waaruit moge blijke dat deze voorstelling van zaken in
Ruusbroecs tijd een duidelijke traditie had. Na deze toevoegingen uit diverse bron
gaat Ruusbroec kort verder met de tekst van het Leven van Jezus,79 en komt dan met
zijn grote excurs over Jezus' testament.80 Misschien is het geen toeval dat we in Die
passie Jhesu wederom een parallel met Ruusbroecs tekst aantreffen, dit keer met
betrekking tot Jezus' testament. Men vergelijke de volgende twee teksten:
Ontrent die sevenste ure vanden daghe woude Jhesus maken sijn testament;
want hij nakede seere sijnre doot.81
Doent ter noentijt genaecte ende onse lieve heer vluchts sterven soude,
soe besette onse lieve heer sijn testament.82
Het is duidelijk dat in beide gevallen het tijdstip vóór de noon ligt, maar een precieze
aanduiding ontbreekt (Ontrent en genaecte). Verschillen zijn er ook, want de auteur
van de Passie laat het testament bestaan uit de kruiswoorden, terwijl die bij Ruusbroec
pas later aan bod komen, namelijk bij de behandeling van de noon.83 Een mogelijke
bron voor de koppeling van het testament met de laatste woorden van Christus is
Ambrosius, die in zijn Expositio euangelii secundum Lucam schrijft:
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[...] hic et in cruce non inmemor matris appellat eam dicens: ecce filius
tuus et Iohanni: ecce mater tua. Testabatur de cruce Christus et
testamentum eius signabat Iohannes, dignus tanto testatore testis. Bonum
testamentum non pecuniae, sed uitae, quod non atramento scribitur, sed
spiritu dei uiui.84
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Ambrosius stelt hier Johannes voor als degene die het testament opschrijft, als een
notaris. Dat dit testament niet alleen de stervenswoorden omvat, blijkt uit de laatste
zin, waarin wordt gesteld dat dit niet een testament van geld maar van eeuwig leven
is. In zijn Enarrationes in Psalmos noemt Augustinus Jezus dan ook de signator
testamenti.85
Bij zijn behandeling van de noon volgt Ruusbroec slechts globaal de
evangeliënharmonie. Verder voegt hij het een en ander toe aan de woorden die Jezus
vanaf het kruis tot zijn moeder en Johannes richt: ‘Doen bedroefde haer Maria, Jhesus
moeder, ende dat sweert van rouwen ende van compassien doerghinc ziele ende lijf,
herte ende sen, als ochte sy sterven soude.’86 Deze uitweiding kan bij voorbeeld zijn
gebaseerd op Luc. 2,35 en geïnspireerd op de Stabat mater-traditie. De volgende
passus is echter minder duidelijk in een welbepaalde traditie te plaatsen:
Doen dat Jhesus sach, sant hy sinen gheest ende dede haer ghedincken die
woorde des inghels Gabriels, dat haer sone soude heeten ende sijn des
almachtichs gods sone: hy soude sitten opden stoel Davids, sijns vaders,
ende regneren met gode in Jacobs huus eewelijc, ende sijns rijcs en sal
syn gheen inde. Ende sy ghedachte der miraculen ende der woorde, die hi
ghesproken hadde van beghinne, ende der propheten ende der heiligher
screftueren: dat Jhesus, haer sone, moeste doghen ende sterven om alre
menschen sonden ende salicheit.87
Weliswaar vinden we in de reeds geciteerde poëzietekst Vanden levene ons Heren
eveneens de idee dat Maria zich staande bij het kruis aan de woorden van Gabriël
herinnert, maar in die tekst komt Jezus daar niet aan te pas, en benadrukt Maria juist
dat haar niet verteld was dat Jezus op deze wijze aan zijn eind zou komen.
Het laatste gedeelte van voornoemde passus is interessant om zijn radicaliteit:
Ende de gheest gods gaf haer soe grote karitate, datsi gherne selve
ghestorven hadde, hadt moghelijc gheweest, die bitter doot, om alder
menschen salicheit ende noot: hadden de naghele uut sine hande ende uut
syn voete ghespronghen, sy hadse weder in ghesleghen om verlatenisse
van onsen sonden.88
De wil van Maria desnoods zelf aan het kruis te hangen komt eveneens voor in
Vanden levene ons heren.89 Maar de radicale doorvoering van Ruusbroec - ze zou
zelfs de spijkers er zelf bij haar zoon wel willen inslaan, mochten daardoor onze
zonden vergeven raken - ontbteekt in het berijmde leven.

Besluit
Uit het voorafgaande mogen we concluderen dat Ruusbroec bij het schrijven van het
vierde deel van de Beghinen twee belangrijke tradities heeft gebruikt: het Leven van
Jezus in de S-redactie en de gewoonte om het Lijdensverhaal met de zeven getijden
van het brevier te verbinden. Zoals enkele voorbeelden getoond hebben citeert
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Ruusbroec zelden letterlijk, maar zet hij zonodig het verhaal naar zijn hand. Er is
daarin geen duidelijke lijn te onderkennen; misschien moeten we wel zeggen dat
Ruusbroec geen eenvoudige compilator is, maar toch bovenal een schrijver. Het
brongebruik bij Ruusbroec toont bovendien aan dat de overlevering van het Leven
van Jezus nog gecompliceerder is verlopen dan veelal wordt verondersteld. Ruus-
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broec put echter ook uit andere tradities die rond de kruisiging van Jezus ontstonden.
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te krijgen van ontstaan en context van Vanden XII beghinen van Ruusbroec, waarbij filologisch
onderzoek gecombineerd zal worden met een cultuur-historische benadering. In deze bijdrage
ligt de nadruk op een literair-historische benadering en worden enkele onderzoeksresultaten
van het editiewerk gepresenteerd.
2 De Bruin 1935, p. 197-198.
3 In Van Mierlo's inleiding staat te lezen: ‘Wat hier als Liturgisch leven [te weten het vierde en
laatste deel, MMK] staat, is weinig meer dan een doorlopend verhaal van het Lijden van Christus:
zooals de ziel dit volgens de uren van den dag, volgens de getijden van 't brevier, overwegen
en mee-beleven zal; het getuigt voor de groote betekenis, die het Lijden van Christus had in het
godsdienstig leven onzer vaderen.’ (Ruusbroec 1948, p. XXI). Uit niets blijkt dat men op de
hoogte was van de vondst van De Bruin.
4 Zie ook Basting 1991.
5 Zie Warnar 1995, p. 188, 189, 193 en 195. Indien men aanneemt dat de Beghinen na het Boecsken
is geschreven, en dit laatste werk rond 1362 is ontstaan, dan komt voor het ontstaan van de
Beghinen de periode 1362-1380 in aanmerking.
6 D: Brussel, Koninklijke Bibliotheek, 3416-24; F: Brussel, Koninklijke Bibliotheek, 1165-67;
G: Gent, Bibliotheek der Rijksuniversiteit, 693.
7 Editie in Ruusbroec 1948, p. 3-224. Aan de indeling van het werk besteedt Van Mierlo ruime
aandacht in zijn inleiding, p. XXI-XXVIII. Ik wil dus geenszins beweren dat deze indeling
onbeargumenteerd is, maar wel benadrukken dat ze een moderne uitvinding is. Waarmee
evenmin gezegd wil zijn dat enigerlei indeling onwenselijk zou zijn. Op de vraag in hoeverre
we de tekst als een compositorische eenheid mogen beschouwen, hoop ik elders terug te komen.
8 Dit gedeelte werd weggelaten in het Kopenhaagse handschrift. Ook uit andere teksten van
Ruusbroec worden soms de poëziegedeelten weggelaten. Ligt dit wellicht aan het feit dat het
rijm(proza) voor een eenvoudiger publiek bedoeld was en door sommige kopiisten daarom als
obsoleet beschouwd werd? Cf. Willaert 1993, p. 142.
9 Cf. Ruusbroec 1948, p. 4 en 5.
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10 Men zie bij voorbeeld De Bruin 1977-1983. Verder de verschillende Middelnederlandse
Diatessera die in 1970 - grotendeels door hemzelf - werden uitgegeven in zijn reeks Corpus
Sacrae Scripturae Neerlandicae Mediae Aevi. Series Minor.
11 Men zie bij voorbeeld Plooij 1925.
12 Coun 1993.
13 Hierin is weinig lijn te ontdekken. Zo is bij voorbeeld de S-redactie onuitgegeven gebleven,
onder verwijzing naar de uitgave van Bergsma uit 1898. De L-redactie werd weer wel geëditeerd,
hoewel deze tekst door dezelfde Bergsma was uitgegeven; men zie het Woord vooraf Van C.C.
de Bruin in De Bruin 1970b; het gaat hierbij om de editie Bergsma 1895-1898.
14 Zeer recent uitte Frits van Oostrom naast bewondering ook kritiek op de tekstuitgaves van De
Bruin (Van Oostrom 1996, p. 265).
15 Ruusbroec 1948, p. 174, r. 26-30. (Het hoofdlettergebruik in deze editie ten aanzien van Zijn /
Hij / Hem / God, etc, is door mij in de aangehaalde citaten niet overgenomen.)
16 Bergsma 1895-1898, p. 242, r. 15-19. De interpunctie is, hier en elders, door mij aangepast.
17 De Bruin 1970a, p. 248, r. 30-34.
18 Er kan natuurlijk sprake zijn van een leesfout: outsten lijkt wat de vorm betreft heel veel op
ouersten, vooral als er een afkortingsteken boven de u staat: ou'sten.
19 Al is er één handschrift dat een excerpt bevat van dit hoofdstuk, maar het dialect wijst meer in
de richting van het Duitse taalgebied; zie Biemans 1984, p. 26-27, nr. 13.
20 Uiteraard ben ik nagegaan of deze versie - direct of indirect - aantoonbaar de bron vormt voor
Ruusbroec, maar dat is niet het geval.
21 Gerekend naar de ed. in Ruusbroec 1948 gaat het om de volgende passages: 172, r. 27-173, r.
9; 173, r. 16-19, r. 34-35; 174 r. 19-177 r. 33; 179 r. 1181 r. 14; 182 r. 31-184 r.19; 221 r. 7-11;
222 r. 1-11, r. 14-17, r. 22-30; 223 r. 5-27, r. 30-31, r. 31-34; 224 r. 6-15.
22 Ruusbroec 1948, p. 171-178.
23 Vervolgens legt Ruusbroec uit dat deze 12 uren in vier ‘wakingen’ moeten worden onderscheiden,
van ieder drie uur.
24 Ruusbroec 1948, p. 178-182.
25 Idem, p. 182-185.
26 Idem, p. 185-186.
27 Idem, p. 186-220.
28 Idem, p. 221-222.
29 Idem, p. 221-222.
30 Idem, p. 223.
31 Volgens de handschriften! De tekstuitgave maakt er ten onrechte .xj. van.
32 Ruusbroec 1948, p. 224.
33 Idem, p. 173, r. 15-19.
34 Idem, p. 173 r. 19-31.
35 Zie ed. Bergsma 1895-1898, de eerste reeks noten, p. 246, 250, 254, 256, 260.
36 Idem, p. 246.
37 Volgens De Bruin legt reeds Beda een verband tussen het lijdensverhaal en de getijden van het
brevier in zijn explicatie van Lc. 2,19 (cf. De Bruin 1977-1983, i.c. 1977-1978, p. 151). Maar
in het authentieke werk van Beda treffen we het daar in ieder geval niet aan. - Een vroeg,
elfde-eeuws voorbeeld van de verbinding tussen lijdensverhaal en getijden geeft Van Aelst
1995,p. 136.
38 Opera Omnia Sancti Bonaventurae 1868, p. 509-630.
39 Van Aelst 1995, p. 149.
40 Bijna even klein is het zogeheten Diatessaron van Cambridge (tweede helft veertiende eeuw;
editie in De Bruin 1970c); zie Biemans 1984, p. 29-30, nr. 17.
41 Cf. Ruusbroec 1948, p. 174, r. 26-175, r. 17 / S-tekst, Bergsma 1895-1898, p. 242, r. 15-p. 244,
r. 8.
42 Bergsma 1895-1898, p. 242, r. 24-25.
43 Idem, r. 26-27.
44 Idem, r. 29-32.
45 Idem, p. 242, r. 36 - 244, r. 1
46 Idem, p. 244, r. 6-7.
47 Idem, p. 242, r. 22.
48 Ruusbroec 1948, p. 174, r. 34.
49 Bergsma 1895-1898, p. 244, r. 7.
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Ruusbroec 1948, p. 175, r. 17-18.
Idem, p. 174, r. 12-19.
Bergsma 1895-1898, p. 246, r. 30-31.
Ruusbroec 1948, p. 177, r. 18.
Bergsma 1895-1898, p. 250, r. 12.
Ruusbroec 1948, p. 179, r. 35-36.
Nu zou men kunnen voorstellen dat een S/L-redactie aan Ruusbroecs verhaal ten grondslag ligt.
De enige uitgave van deze versie - De Bruin 1970c - heeft in deze gevallen echter dezelfde
lezing als de S-tekst.
Ruusbroec 1948, p. 175, r. 33-34
De Bruin 1970a, p. 252, r. 10-11.
Bergsma 1895-1898, p. 244, r. 23.
Ruusbroec 1948, p. 176, r. 25.
De Bruin 1970a, p. 252, r. 21.
Bergsma 1895-1898, p. 244, r. 33.
Ruusbroec 1948, p. 177, r. 22.
Bergsma 1895-1898, p. 248, r. 2.
Ruusbroec 1948, p. 181, r. 7-8.
De Bruin 1970a, p. 260, r. 21-22.
Bergsma 1895-1898, p. 252, r. 10.
Ruusbroec 1948, p. 190, r. 27 - p. 191, r. 10.
Over de passie van Jezus in de iconografie, met ruime aandacht voor de literatuur, zie het
standaardwerk Marrow 1970.
Een zeer verhelderend artikel hierover is Pickering 1966. Bovenstaande alinea is voor een groot
deel hierop gebaseerd.
Uitgave in: Patrologia Latina 159, col. 271-290.
Opera Omnia S. Bonaventurae 1898, p. 606.
Ruusbroec 1948, p. 185, r. 23-28.
Op. cit.,p. 185, r. 28-30.
Augustinus Hipponensis, Enarrationes..., Ps. 33, sermo 1, art. 9, p. 280, r. 27-30.
Die Passie Jhesu, p. 54.
Ruusbroec 1948, p. 186, r. 3-5.
Vanden levene ons Heren, p. 103.
Ruusbroec 1948, p. 186, r. 6vv.
Idem, p. 186, r. 28-220.
Idem, p. 186, r. 29-30.
Die Passie Jhesu, p. 62.
Ruusbroec 1948, p. 221-222.
Sanctus Ambrosius, Expositio evangelii secundum Lucam..., lib. 10, p. 383, lin. 1248-54.
[Vertaling: ook hier aan het Kruis vergat Hij Zijn moeder niet, zeggend tot haar: Zie uw Zoon,
en tot Johannes: Zie uw moeder. Christus maakte Zijn testament aan het Kruis en Johannes
tekende het op, een waardig getuige voor een dergelijk erflater. Een goed testament, dat geen
geld nalaat maar leven, en dat niet geschreven werd met inkt, maar door de Geest van de levende
God.]
Augustinus Hipponensis, Enarrationes..., Ps. 88, sermo 1, art. 28, p. 1232.
Ruusbroec 1948, p. 221, r. 13-16.
Op. cit., r. 16-25.
Idem, r. 25-29.
Vanden levene ons Heren, p. 119; hoewel de motivering hier anders is.
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Stand van zaken:
Kinderziekten of atavismen?
De renaissance van de Nederlandse schrijversbiografie
Jarenlang heeft er uit de monden van letterkundigen en literatuurliefhebbers een
liedje van verlangen geklonken. Waarom, zo luidde de klaagzang die je her en der
kon vernemen, bestond er in Nederland geen biografieëncultuur die vergelijkbaar
was met, zeg maar, de Engelse? Waarom waren er van erflaters als Willem de Zwijger,
Spinoza en Boerhave niet drie of vier kloeke levensbeschrijvingen per persoon
voorhanden, zoals dat bijvoorbeeld het geval is bij Byron, koningin Victoria en
Winston Churchill?
Of het komt door de hardnekkigheid waarmee het refrein telkens weer werd
aangeheven, weet ik niet, maar zeker is dat in Nederland sinds enige tijd een ware
biografieën-hausse woedt. De aandacht richt zich op figuren van historisch en
wetenschappelijk belang (Michiel de Ruyter, Domela Nieuwenhuys, Bolland, Mussen,
Dijksterhuis en anderen), maar het sterkste profiteert de letterkunde. Zo verschenen
er binnen een paar jaar tijd levensbeschrijvingen van Jacob van Maerlant, Christiaan
Huygens, J.A. Alberdingk Thijm, Frederik van Eeden, Herman Gorter, Henriëtte
Roland Holst, Herman Heijermans, J.J. Slauerhoff, Cola Debrot, F. Bordewijk en
Hans Andreus. Opvallend is dat vier van deze schrijversbiografieën (die over Van
Eeden, Henriette Roland Holst, Heijermans en Bordewijk) zijn verdedigd als
academisch proefschrift. Beter viel niet aan te geven dat het genre binnen de
neerlandistiek terrein heeft heroverd dat na 1945 verloren was gegaan.
Het moet vooral aan de opkomst en bloei van de ergocentrische
literatuurbeschouwing worden geweten dat de conventionele
‘leven-en-werken’-studies aan prestige en status hadden ingeboet. De omslag die
zich na 1980 voltrok toen binnen de neerlandistiek de moderne letterkunde zich
nadrukkelijk heroriënteerde op de context, werd bezegeld in de oratie van Dorleijn,
die niet toevallig de titel Terug naar de auteur droeg. Het bijzondere van die rede is
dat er in het kader van poeticaal onderzoek wordt gepleit voor verdiscontering van
het ‘literair-sociaal gedrag’, waartoe niet alleen keuze van publicatiemedia en
lidmaatschappen wordt gerekend, maar ook cafébezoek en wijze van kleden (Dorleijn
1989: 33). Daarmee wordt alle ruimte geboden aan de schrijversbiografie. In de
historiografie werd de biografie het voorwerp van een radicale herwaardering dankzij
enkele artikelen van Jacques Le Goff, die het genre een sleutelpositie in de
geschiedwetenschap toekende vanwege de omstandigheid dat een mensenleven de
meest significante tijdsduur vertegenwoordigt die wij kennen. (Van Buuren 1990:
57-58)
Dat de biografie troetelkind van het literaire circuit is, blijkt uit een ware
opeenstapeling van initiatieven gedurende het laatste decennium. In 1990 werd de
Werkgroep Biografie opgericht, een gezelschap van biografen en aspirant-biografen
dat uitblinkt in activiteiten. Het organiseert studiedagen over veel voorkomende
problemen, brengt specialisten met elkaar in contact en geeft met het Biografie
Bulletin een periodiek uit dat veel meer is dan een mededelingenblad.
Dan is er het goed geregisseerde en georkestreerde project van het Prins Bernhard
Fonds, dat voorziet in een reeks biografieën van vooraanstaande figuren uit de
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geschiedenis van politiek en cultuur. Een aantal van de zojuist genoemde boeken is
met financiële steun van het PBF tot stand gekomen. En tenslotte is er de speciale
driejaarlijkse biografie-prijs, ingesteld door de Dordtse Academie.
Hebben de toegenomen aandacht en de inspanningen om het kwijnende plantje op
te kweken ertoe bijgedragen dat de recent verschenen biografieën ook in kwalitatief
opzicht een sprong voorwaarts zijn? Staan de biografieën van de laatste tien jaar echt
op een hoger peil dan die van vijftig of meer jaar geleden?
In een aantal gevallen is het mogelijk een zinvolle vergelijking te maken. Het boek
van De Liagre Böhl over Gorter is gedocumenteerder, informatiever en om die reden
ook beter dan de monografieën van Van Ravesteyn en Brandt Corstius, maar veel
minder indringend dan het lange essay van Marsman of de opstellen die Enno Endt
over de dichter van Mei en Pan schreef. Misschien is het een kwestie van affiniteit,
mogelijk ook van visie. En aan een geprononceerde visie op hun held of heldin
ontbreekt het biografen maar al te vaak.
Van Slauerhoff zijn maar liefst vier levensbeschrijvingen voorhanden: Van Wessem
1940, Kelk 1959, Fessard 1964 en sinds kort ook Hazeu 1995. Het is betrekkelijk
snel vast te stellen dat de laatste in de rij de voorgaande drie ver achter zich laat wat
feitenmateriaal en accuratesse betreft. Maar afgezien van de uitstekende verzorging
van de documentaire kant van het verhaal blijven de recente biografieën van Gorter
en Slauerhoff (en Alberdingk Thijm en Andreus) zwakke kanten aankleven die
wortelen in de eigenschappen van het biografische genre zoals zich dat in de loop
van de achttiende en negentiende eeuw heeft ontwikkeld. Anbeek sprak in 1990 van
‘kinderziekten’, maar die uitdrukking was ingegeven door de omstandigheid dat de
Nederlandse biografie toen net aan een tweede leven was begonnen. Wie daaraan
voorbij ziet, moet erkennen dat het om diepgewortelde atavismen gaat.
Een vrijwel onoplosbaar dilemma voor elke biograaf vindt zijn oorsprong bij de
selectie en ordening van het materiaal. De ogenschijnlijk onbeduidendste
kladpapiertjes kunnen een cruciale rol spelen in de verklaring van levensfeiten of
net die combinatie tot stand brengen die nodig is om een bepaalde puzzel sluitend
te krijgen. Toch is het contraproduktief om al deze kladjes, alsmede anecdotes en
getuigenissen van kennissen, buren en passanten te willen verwerken. Er moet worden
gekozen. De vraag is natuurlijk: hoe en wat dan wel?
Schijnbaar het gemakkelijkst maken die biografen het zich die dwars door het
labyrint van het materiaal toewerken naar een profiel dat ze hun onderwerp opdrukken.
Om het te formuleren in een metafoor: de biograaf hakt alles om het beeld weg dat
niet bij zijn conceptie past. Jan Fontijn, om maar een voorbeeld te noemen, heeft zijn
- bijzonder indringende - beschrijving van Frederik van Eedens leven toegespitst op
het fenomeen van de ‘tweespalt’, dat terecht is gekozen als titel voor het eerste deel.
Hazeu, en ook Bastet in zijn Couperus-biografie, hebben zich geen beperkingen
opgelegd bij het exposeren van de door hen bijeengebrachte gegevens, maar wel bij
het ontwikkelen van een visie op hun onderwerp. Dat kan te maken hebben met
wetenschappelijke scrupules, maar ook met gebrek aan verbeelding, een eigenschap
waarvan Richard Holmes heeft gezegd dat hij nodig is voor ‘het verzinnen van de
waarheid’ (Batchelor 1995: 15-26).
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senleven opvat als een geheel dat zich in een verhaal laat samenvatten, levert zich
willens en wetens over aan het arrangement van verklaringen, verbanden,
interpretaties, syntheses, en dus ook aan de fictionalisering. Meer dan welk ander
soort van literatuurbeschouwelijk discours is de biografie een hybride, een bastaard
van wetenschap en fictie wiens stamboom mede geworteld is in heiligenleven en
roman. Misschien is het uit afkeer van deze dubieuze geboortepapieren dat veel
biografen alles vermijden wat naar verdichting en arrangement zweemt. De kunstgreep
die Angenies Brandenburg zich een paar jaar geleden permitteerde toen ze in haar
boek over Annie Romein-Verschoor het gefingeerde verslag van een bezoek aan het
echtpaar Romein inlaste, was menigeen te kras. (Brandenburg 1988b: 99-114) Ook
het frequente gebruik van de vrije indirecte rede, de romancierstechniek bij uitstek,
werd door Brandenburg herhaaldelijk toegepast. (Anbeek 1991: 10-12). Haar
voorbeeld heeft navolging gekregen bij Hans Goedkoop, die met zijn boek over
Herman Heijermans de meest gestileerde biografie van de afgelopen jaren heeft
geschreven. Natuurlijk nodigt het leven van de toneelschrijver Heijermans, dat met
al zijn hoogte- en dieptepunten zo nadrukkelijk theatraal wilde zijn, uit tot een
aanschouwelijk makende verteltrant. Maar Goedkoop, voortgestuwd door de lust tot
vertellen, gaat daarin heel ver. Een voorbeeld waarin hij net als Brandenburg de
monologue intérieure gebruikt, is te vinden in de passage waarmee Geluk; het leven
van Herman Heijermans begint.
‘Niet bewegen, kijken naar het vogeltje. De kinderen staan voor een achterdoek
dat een prieel wil zijn, met wingerd om een zuil en zonnestralen langs een struik.
Hun laarzen spiegelen, hun kragen prijken stijf en wit boven hun wintergoed en het
licht speelt rond de plooien. Alles is klaar, alles is af en schoon en op zijn plaats.
Alleen de ogen niet. De ogen dwalen. Sommige meisjes wenden hun blik een beetje
af, de kleintjes kijken recht de lens in en de langste van de jongens staart wat naar
de vloer. Onwennig zijn ze. Rechtop, stil nu, ontspannen.
De sluiter klikt.
Kerrie. Ida. Clara. Marie. Anna. Heleen. Boen. Louis. Herman. Roza.’ (Goedkoop
1995: 11)
Deze evocatieve inzet, bedoeld om in een paar streken het decor van het
harmonieuze negentiende-eeuwse, liberale burgermansgezin neer te zetten, is bepalend
voor de toon. Goedkoop benut de verteltechnische middelen die in honderdvijftig
jaar literatuurgeschiedenis zijn ontwikkeld om Heijermans zo dicht mogelijk bij de
lezer te brengen. Dat maakt, zeker in narratief opzicht, de afstand tussen hem en de
geportretteerde wel heel erg klein. Pas in de slotalinea's komt Goedkoop met een
verklaring voor die identificatiedrang. Aanvankelijk had hij moeite met de socialistisch
geïnspireerde en dus verouderde toneelschrijver. ‘Heijermans keek recht vooruit,
dwars door de tijd, misschien wel naar het einde van de eeuw, maar wat hij daar ook
zag, niet mij. Toen ik hem in de jaren tachtig voor het eerst in ernst ging lezen gaf
hij me de indruk dat ik niet was die ik zijn moest, dat hij iemand op het oog had met
een steviger besef van mens en wereld, overtuigd van de vooruitgang, zonder het
geweifel dat hem aan zijn tijdgenoten zo vaak stoorde. Het was bijna of hij langs me
heen keek en een ander zocht - en omgekeerd wist ik ook met hem geen raad, zoals
hij uit zijn werk sprak.’ Het is alsof je een variatie op Pirandello onder ogen krijgt:
personage op zoek naar een schrijver.
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jectieve ‘zijn’. Bij Goedkoop lijkt de balans te zijn doorgeslagen naar één kant. Hij
geeft immers toe dat hij alleen maar vat op Heijermans kon krijgen door een
‘moderner’, want tegenstrijdiger beeld van hem te scheppen. Zo kreeg hij een
Heijermans voor ogen die misschien zichzelf wel niet meer zou kunnen zien, maar
‘die in elk geval oneindig veel tweeslachtiger en grilliger was dan hij wilde zijn.’
Aan die uitspraak worden twee woorden toegevoegd waarmee Goedkoop aangeeft
waar het hem in deze hele operatie te doen was: ‘Hij [= Heijermans] leefde.’
(Goedkoop 1996: 420-421)
Het is frappant dat Heijermans onder de pen van Goedkoop transformeert tot een
ambivalent karakter, precies zoals we dat ook al zagen bij de Frederik van Eeden in
de optiek van Fontijn. Deze twee gevallen staan niet op zichzelf. In zijn tweedelige
biografie van Cola Debrot accentueert Oversteegen dat zijn onderwerp een
‘gesegmenteerd bestaan’ leidde, dat wil zeggen een man was die leefde in
verschillende sferen tegelijk, daardoor met de meest uiteenlopende soorten mensen
omging, en zo de indruk wist te wekken dat hij een kameleontische persoonlijkheid
was waarop niet goed vat te krijgen viel. ‘Het gevolg was dat vrienden en kennissen
die over hem spreken allemaal een andere Cola Debrot gekend lijken te hebben, ook
als het over dezelfde periode gaat, en dat zij er geen notie van hadden dat die andere
facetten er waren.’ (Oversteegen 1994a: 91-92). Oversteegen is zich er overigens
van bewust dat Debrots kameleontische hoedanigheden voor hem als biograaf
consequenties moeten hebben; hij is tenslotte afhankelijk van bronnen die door Debrot
zelf zijn nagelaten (papieren en dergelijke), dan wel beïnvloed of misschien zelfs
gemanipuleerd (getuigenissen van vrienden en bekenden). Voor de opzet van de
biografie heeft de segmentering van Debrots bestaan gevolgen: de schrijver en de
politicus leiden er een onderscheiden, soms ook wel gescheiden bestaan, iets dat
natuurlijk ook te maken heeft met de omstandigheid dat de politicus Debrot de
schrijver het werken af en toe letterlijk onmogelijk maakte.
Bij Frederik van Eeden en Henriëtte Roland Holst, zoals Fontijn en Etty hen
presenteren, zie je veel minder van die segmentering: de literatuur en de andere
terreinen van deze twee levens zijn veeleer communicerende vaten. Te zijner tijd
hoop ik te laten zien dat iets dergelijks zich ook voordoet in het leven en werk van
de dichter H. Marsman.
Van het drietal Goedkoop, Fontijn en Oversteegen gaat Goedkoop het
uitdrukkelijkst in tegen wat hij ziet als een literairhistorisch versteend beeld van zijn
held. Zijn ‘tegenbeeld’ van de persoon Heijermans ondermijnt en ontkracht wat door
eerdere levensbeschrijvingen vast is komen te liggen. Tot op zekere hoogte is dat
natuurlijk wat elke biograaf ambieert: het historisch naleven van een grote dode is
gebaat bij een voortdurende vernieuwing. Zo'n (gestandaardiseerde) houding lijkt,
van een zekere afstand bezien, gelijke tred te houden met de deconstructivistische
trend binnen de literatuurwetenschap: als interpreet van een leven moet de biograaf
bedacht zijn op inconsistenties, tegenstrijdigheden en merkwaardige sprongen. Deze
momenten zijn bij uitstek geschikt om de hoofdpersoon van de biografie van een of
meer maskers te ontdoen. Toch laten poststructuralistische theorieën zich over het
algemeen slecht met het biografische genre verenigen, gelet op de fundamentele
kritiek die er geuit is op noties als ‘authenticiteit’, ‘persoonlijkheid’, ‘zelf’ en
dergelijke. (Batchelor 1995: 9; 62; Fontijn 1992: 65-66)
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hoort een manier van vertellen die zich aanpast bij de natuurlijke levensloop en wat
daar genealogisch gezien aan vooraf gaat. Veel biografen plegen dan ook uitgebreid
in te gaan op de faits et gestes van ouders, grootouders en overgrootouders. Het moet
worden gezegd dat de nieuwste lichting biografen wat dat betreft maat weet te houden.
Niettemin beginnen de meesten onder hen (Van der Vegt, Hazeu, Etty, Oversteegen)
met het afwerken van de prenatale voorgeschiedenis. Slechts een enkeling, zoals
bijvoorbeeld Goedkoop in het al aangehaalde fragment uit zijn Heijermansboek,
kiest voor een wat sprankelender en creatiever begin.
Ook Van Oostrom geeft in zijn Maerlant-biografie blijk van een goed ontwikkeld
zintuig voor vorm en stijl. Het slotaccoord dat hij laat opklinken in zijn laatste woord
(‘graf’) is de echo van de zin waarmee Maerlants wereld inzet: ‘Zijn graf is al een
boek op zich.’ Volgt een proloog waarin de verdichtingen en verwikkelingen rondom
Maerlants laatste rustplaats (in de Onze Lieve Vrouwe Kerk van het Vlaamse Damme,
voorstad van Brugge) stuk voor stuk worden doorgelicht.
De Liagre Böhl begint het eerste hoofdstuk van Met al mijn bloed heb ik voor U
geleefd met een vermelding van het autobiografisch opstel dat Herman Gorter moest
schrijven toen hij als achttienjarige lid werd van het Amsterdams Studentencorps.
In dat geschrift is zoveel plaats ingeruimd voor zijn vroeg overleden vader Simon
dat de opstap te mooi is om te missen. Bovendien anticipeert de biograaf op de epiloog
van zijn boek, waarin hij Gorters karakter in belangrijke mate verklaart vanuit het
feit dat hij zijn vader zo vroeg verloor. Ik kom daar straks nog op terug.
Geen enkele auteur van een recentelijk verschenen literaire biografie binnen de
neerlandistiek gaat echter zo ver als Barth David Schwartz die zijn in 1992 verschenen
Pasolini requiem opent met een zestig pagina's lange evocatie van de dramatisch
verlopen avond waarop de Italiaanse schrijver-cineast werd vermoord. De suggestie
van deze ouverture is dat Pasolini de gewelddadige dood die hem beschoren was
bewust heeft nagejaagd. Het einde wordt daarmee een embleem van het geheel. De
dood is hier de magneet die in het ijzervijlsel van feiten, feitjes en veronderstelingen
een patroon van zin en convergentie aanbrengt.
De zin van een literaire biografie is natuurlijk het schrijverschap; vandaar dat
sommige biografen hun embleem kiezen in het moment dat de wil om schrijver te
worden onwrikbaar postvat. Jan van der Vegt laat zijn verhaal beginnen in de nazomer
van 1947, toen Johan Wilhelm van der Zant besloot van de pen te gaan leven en Hans
Andreus te worden. Elsbeth Etty noemt het eerste hoofdstuk van haar Henriette
Roland Holst-biografie ‘Ik word toch dichteres’, daarmee een uitspraak van de
twaalfjarige schrijfster-in-spe citerend.
Wanneer je de verschillende afleveringen van het Biografie Bulletin doorbladert, zie
je dat er in de kringen rond het tijdschrift flink wordt nagedacht en gediscussieerd
over relevante kwesties als de status en waarde van mondelinge en schriftelijke
bronnen, de rol van een hulpwetenschap als de psychologie, en zo verder. Maar ook
die reflecties hebben niet zichtbaar bijgedragen aan een standaardmodel of bepaalde
regels, zelfs niet wanneer - zoals de laatste jaren weer gebruikelijk is geworden - de
biografie wordt verdedigd als academisch proefschrift. Eclecticisme en
methoden-pluralisme blijven het beeld bepalen. Het kan ook haast niet anders bij
een zo hybride genre, dat net als het aanpalende genus, de roman, van links en rechts
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wetenschap van de psychologie. Peter Gay en Richard Ellmann hebben een heel rijtje
termen en frasen opgesomd die tot het gereedschap van vrijwel elke biograaf zijn
gaan horen. Allemaal komen ze uit de koker van Papa Freud: ‘sublimatie’, ‘narcisme’,
‘verdringing’, ‘ambivalentie’ en natuurlijk ‘Oedipus-complex’. (Batchelor 1995:
77). Er is bijna geen levensbeschrijving waarin niet wordt gerefereerd aan deze
begrippen. Fontijn en Oversteegen doen het geregeld, al was het alleen maar omdat
Van Eeden en Debrot zelf regelmatig te rade zijn gegaan bij de Weense psychiater.
Van der Vegt zoekt in zijn benadering van de verborgen kanten van Hans Andreus'
persoonlijkheid een paar keer uitdrukkelijk steun bij Carl Gustav Jung, bijvoorbeeld
daar waar hij voor het ‘moeder-archetype’ het leger subsititueert en zo komt met een
verklaring voor het feit dat Andreus zich als een van moederliefde gedepriveerde
jongen van zeventien liet inlijven bij de Waffen SS.
Andere biografen kiezen voor een heel eigen route door het labyrint van andermans
ziel, maar blijven wel opvallend vaak stilstaan bij de kwesties waarover de
vak-psychologen zich plegen te buigen. Indirect duikt op die manier toch weer de
suggestie van een Oedipuscomplex, een negatieve vaderbinding of een fixatie op
moeder of zuster op. Goedkoop giet de identificatie èn confrontatie van Herman
Heijermans met zijn vader in een mal die hem door de schrijver zelf wordt aangereikt:
een huldigingszang voor seniors zeventigste verjaardag met daarin toespelingen op
de familieverhoudingen tussen Jezus en zijn goddelijke vader: ‘Hij riep, want zijn
vader was weg.’ (Goedkoop 1995: 102)
In het slotwoord van zijn Gorter-biografie komt De Liagre Böhl op de proppen
met enige psychologische verklaringen voor de merkwaardige ambivalentie in Gorters
wezen. Hij zoekt de sleutel in de vereenzelviging met het geïdealiseerde beeld van
een jonggestorven vader aan de ene, en het levenslang hangen aan een koesterende
moeder aan de andere kant. Het zwenken tussen uitersten, de geringe bereidheid tot
compromissen, het egocentrisme in esthetica, politieke opvatting én liefdesleven,
het onvermogen om individuen van vlees en bloed pijn te doen en de scherpte
waarmee papieren tegenstanders werden geattaqueerd, dat alles zou van die
onverwerkte verwerking van vader- en moedercomplex het gevolg zijn. Ik geloof
het graag, maar ik had het pas echt geloofd wanneer genoemde karaktertrekken de
retoriek en de structuur van het verhaal hadden bepaald. Misschien had de biograaf
één beeld moeten kiezen: de gestalte van de nu eens zwijgende, in zichzelf opgesloten
en dan weer dionysisch juichende god Balder, Gorters schaduwbeeld gedurende een
heel leven.
Hazeu neemt in de inleiding tot zijn Slauerhoff-biografie uitdrukkelijk afstand tot
de freudiaanse verklaringsschematiek, wat niet wil zeggen dat hij zijn (expressis
verbis uitgesproken) bedoeling om zo min mogelijk te interpreteren ook echt waar
maakt (Hazeu 1995: 14). Ik geef een paar citaten om te laten zien hoe diep hij soms
graaft onder de oppervlakte van de feiten, al is het dan zonder van anderen geleende
instrumenten.
‘De verwaarlozing van zijn lichaam, het ontlopen van dokters, had ook te maken
met het ignoreren van zijn situatie, die er wel erger door werd. Die ontkenning had
iets van een zelfvernietiging.’ (Hazeu 1995: 411)
‘De beklemming werd vanaf Slauerhoffs jeugd zeker ook veroorzaakt door de
sterke binding van zijn moeder aan hem. Zij “claimde” hem, wilde hem volgen, deed
alles voor hem. Hetgeen leidde tot Slauerhoffs reactie: hij ontvluchtte deze
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ten en verhalen (Hazeu 1995: 424).’ De moeder mag dan misschien nagenoeg
onzichtbaar zijn, niet de vrouw als zodanig. Hazeu zelf heeft al zo'n hondertwintig
pagina's eerder benadrukt hoezeer Slauerhoff altijd weer bij vrouwen rust zocht, om
hen vervolgens weer te verlaten zodra de harmonie hem begon tegen te staan. En
wat de vrouw in zijn werk aangaat: hier geldt de Franse gemeenplaats die hij eens
tot titel van een van zijn verhalen koos: ‘Cherchez la femme’. In allerlei gestalten
(mogelijk ook schijngestalten van de moeder) komt de vrouw voor: nimf, sirene,
dienstmeid, lesbienne, en zo verder.
Naar aanleiding van Slauerhoff raken we hier aan een heikele kwestie: de vraag
namelijk in hoeverre de causale relatie tussen leven en werk mag worden aangezet
als de centrale lijn van het verhaal. Hoewel het hier niet zozeer een geniepig
opgestelde valkuil betreft, maar eerder een kloof die op elke routebeschrijving voor
biografen-in-spe met rode waarschuwingstekens staat aangetekend, stort menigeen
zich er telkens weer vol overgave in. De zorgvuldige manier waarop Oversteegen
bij de behandeling van de belangrijkste titels uit Debrots oeuvre aangeeft welke
verhaalelementen wortelen in de werkelijkheid en zo ja, hoe dan wel, is zeldzaam.
Maar al te vaak neemt men, zoals Etty in het geval van Henriette Roland Holst, Van
der Vegt inzake Andreus en zelfs de tamelijk scrupuleuze Fontein ten aanzien van
Frederik van Eeden, aan dat er een één-op-één relatie tussen leven en werk bestaat.
Cruciaal, vanuit het perspectief van de vakbeoefening, is de vraag wat de
geschiedschrijving van de nederlandstalige letterkunde voor profijt kan trekken van
de opnieuw tot bloei gekomen biografie. Het is tekenend voor de verhoudingen
binnen de neerlandistiek dat de mediëvisten wat dit betreft de weg blijven wijzen.
Nadat Pleij en Van Oostrom eerst een flinke impuls hadden gegeven aan een (vooral
cultuurhistorische) recontextualisering van de literaire teksten, publiceerde Van
Oostrom een exemplarische biografie van Maerlant waarin deze individuele auteur
vooral exponent van zijn tijd is. Van de nood een deugd makende (het beschikbare
feitenmateriaal is ontoereikend voor een levensgeschiedenis in extenso) vult Van
Oostrom de open plekken in Maerlants biografie in vanuit diens achtergrond. Zo is
de weg vrijgemaakt voor een vruchtbare wisselwerking tussen persoonlijk en
algemeen.
Misschien komt het door de andere kijk op de individualiteit van de schrijver dat
biografieën van negentiende- en twintigste-eeuwse auteurs zo sterk het stempel
dragen van wat Carlyle ‘heroworship’ heeft genoemd. De gebiografeerde verschijnt
als een unieke persoonlijkheid, weliswaar met wortels in de bijzondere sociale,
politieke, economische en culturele omstandigheden van haar of zijn tijd, maar
tegelijkertijd als een Houdini die aan de algemene condities weet te ontsnappen. Het
hoeft geen betoog dat dit aspect van de biografie de zoveelste aporie is waaraan het
genre onmogelijk kan ontsnappen; het is nu eenmaal vrucht van een op het individu
gerichte persoonlijkheidscultus. Toch is het merkwaardig dat haast niet een van de
hier behandelde levensbeschrijvingen het exponentiële karakter heeft dat Van Oostrom
zijn Maerlant-studie heeft weten mee te geven. Van der Plas komt in Vader Thijm
nog het verst, en wie daarvoor een verklaring zoekt, zou nog eens aan de symbiose
van biograaf en onderwerp kunnen denken: Alberdingk Thijm had over heroïsche
individualiteit volstrekt andere denkbeelden dan zijn zoon Lodewijk van Deyssel
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Henriette Roland Holst toch nog iets typisch mee te geven. Andere biografen slagen
daarin veel minder, misschien wel omdat ze doordrongen zijn geraakt van de
genialiteit van hun held. Kenmerkend is bijvoorbeeld dat Hazeu meent dat Slauerhoff
(en met hem Marsman) als aankomend dichter ‘in een literair vacuüm, los van een
mode of een stijl, los van het Nederlandse humanitair expressionisme of de nieuwe
zakelijkheid, [begonnen] te publiceren.’ (Hazeu 1995: 175). Er nog van afgezien dat
er omstreeks 1918 nog helemaal geen sprake was van een stroming als nieuwe
zakelijkheid, zelfs niet in Duitsland, is het onzinnig te veronderstellen dat een dichter
los van zijn omgeving tot ontwikkeling komt. Slauerhoff en Marsman hadden hun
Leopold wel degelijk gelezen. Net zo typerend voor de overschatting van zijn
onderwerp is dat Hazeu meent dat Du Perron en Vestdijk hun thematische voorkeur
voor personages als de piraat en de avonturier van Slauerhoff hebben overgenomen.
(Hazeu 1995: 371).
In conclusie blijft er nog altijd een flinke antithese waar te nemen tussen de literaire
biografie aan de ene en de literatuurwetenschap aan de andere kant. In de nadruk op
de uniciteit van het individuele leven leunt de biografie, in weerwil van zijn
tussenpositie, veel sterker aan tegen de roman dan tegen de cultuurhistorisch gerichte
literatuurgeschiedschrijving. Vanuit de neerlandistiek bezien is de biografie, in
weerwil van de recente erkening door de academische wereld, bepaalde
eigenaardigheden (men kan ze even goed atavismen als kinderziekten noemen) nog
altijd niet kwijt.
Jaap Goedegebuure
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Grensverkeer
Focquenbroch en de blues
Welke oudere literatuur vindt u mooi? Welke auteur uit het verleden heeft uw
persoonlijke voorkeur?
Vragen als deze brengen literatuurhistorici vandaag de dag een beetje uit hun
evenwicht. Distantie in acht nemen, objectiveren, dat is ons vertrouwd en we leren
het onze studenten, maar een ander duidelijk maken wat we waarderen en waarom?
Onze smaak houden we liever voor onszelf, we hebben haar uit de
literatuurwetenschap verbannen. Waardering is nu eenmaal subjectief en tijdgebonden.
Desgevraagd schrijven we er in gelegenheidsbundels verlegen, onwennig, korzelig
of ontwijkend over: ‘mooi’ is voor de meesten van ons hoogstens ‘meegenomen’ of
‘tegendraads genot’.1 Tegelijkertijd betreuren we wél dat het zover gekomen is en
erkennen het niet meer ter discussie stellen van de eigen waardering als een gemis,
als een riskant verlies ook. Immers, we zijn niet alleen van onze smaak vervreemd
maar ook een beproefd middel kwijt geraakt waarmee we andere, nieuwe lezers
kunnen werven. En hun belangstelling is nu eenmaal onontbeerlijk, wil oudere
literatuur ook in de toekomst nog gelezen én onderzocht worden.
Naast mijn tekstverwerker ligt een studie over zeventiende-eeuwse literatuur waarin
eigen waardering nu eens niet op afstand wordt gehouden. Dit boek wijkt trouwens
in meer opzichten af van literatuurgeschiedschrijving hier te lande. De schrijver,
E.M. Beekman, is werkzaam aan een universiteit ver buiten onze landsgrenzen
(University of Massachusets, Amherst U.S.) zijn werkterrein is, vergeleken bij onze
zwaar verkavelde neerlandistiek, zeer ruim bemeten (Germanic Languages and
Literature), zijn boek is on-Nederlands bescheiden van omvang (173 blz.; maar de
goedkope manier van uitgeven - slap omslag, dun en doorschijnend glimpapier, alleen
zwart-wit illustraties, zetfoutjes - doet weer wel typisch Nederlands aan).
Beekman schrijft over de zeventiende-eeuwse auteur Focquenbroch (1640-1670)
omdat hij hem bewondert. Die bewondering spreekt meteen al uit zijn voor-woord.
De niet eerder in het Engelse taalgebied geïntroduceerde Nederlandse auteur is ‘an
interesting man and a remarkable poet’ en, anders dan het werk van Vondel, die
meestal als de voor de Gouden Eeuw bij uitstek representatieve literator vermeld
wordt, is, aldus Beekman, ‘Focquenbrochs poetry and prose [...], in some ways, a
more relevant instance of that remarkable age.’ De zeventiende-eeuwer Focquenbroch
heeft lezers van nu blijkbaar meer te zeggen over de Gouden Eeuw dan zijn beroemde
tijdgenoot Vondel. Om dat te laten zien, wil Beekman zijn Engelstalige publiek - dat
hij aanduidt als ontwikkeld maar niet noodzakelijk gespecialiseerd - een inleiding
bieden op ‘the Life, Times and Works of Willem Godschalck van Focquenbroch’.
Zijn studie oogt op het eerste gezicht vertrouwd historiserend. Zo krijgen we
terzakekundige uiteenzettingen over de welvaart in de Republiek, haar cultuur in
Focquenbrochs tijd, de betrekkingen Nederland-Engeland en vice versa (dit uiteraard
vooral vanwege de Engelse doelgroep) en over Focqs geboortestad Amsterdam.
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De (sporadische) gegevens over het korte leven van de dichtende medicus
Focquenbroch worden keurig samengevat, en zijn comedies, gedichten en proza
(Afrikaanse brieven, in het Engels vertaald en van commentaar voorzien) in hun
literair-historische context geplaatst. Maar al lezende stuit men op zaken die in de
Nederlandse literatuurgeschiedschrijving veelal ongezegd blijven. Daarbij overschrijdt
Beekman menigmaal de grenzen van Focquenbrochs Gouden Eeuw.
Ter illustratie geef ik eerst een voorbeeld uit het hoofdstuk ‘The Poet’. Realiseert
men zich, aldus Beekman, dat Focquenbroch arts was en gespecialiseerd in venerische
ziekten, dan zal het niet verrassen ‘that he found a grim delight in mocking the
sentiments of Petrarchan gallantry’ (p. 49), waarna een kernachtig overzicht volgt
van dichtende artsen in zowel de oudere als de moderne wereldliteratuur (Rabelais,
Céline, Williams, Vestdijk, Slauerhoff e.a.) met als slotsom:
Focquenbroch is a worthy addition to that long and distinguished tradition
of medical doctors who preferred literature. Note that their medical
profession almost always made them honest, sometimes brutally so, about
corporeal nature and wary of sentimentality (p. 50).
Dan is er - een tweede voorbeeld, uit het hoofdstuk ‘The Poetry’ - Focqs veelvuldige
refereren aan tabak en roken, dat ook besloten ligt in zijn motto dat hij zijn dichtwerk
meegaf, ‘Fumus Gloria Mundi’ (‘Des Werelts Glory is maer Roock: /En, Roock is
's Werelts Glory oock’). Beekman wijst zijn lezers, zoals het een literatuurhistoricus
betaamt, op de meervoudige betekenis van de rookmetafoor (genot, vanitas, dichten),
maar daarbij laat hij het niet:
Smoking, and its series of metonymies [...] are part of an extended conceit
that is more oxymoronic than metaphoric because at its core it is a paradox.
Its antithetical character suited Focquenbroch's sardonic sense of humor
which [...] was energized more by sadness than joy (p. 81).
En even verder, over het sonnet ‘Spes Mea Fumus Est’:
The poem combines the traditional pessimism of Ecclesiastes with a more
modern sense of self [...] The vanitas theme was a well-worn topos but
what persuades a reader of Focquenbroch's lyrics that this is more than a
perfunctory variation on a traditional theme is that the grammatical
necessity of the first person singular has given way to a genuine personal
voice. Even when we know, as a Dutch critic has shown, that
Focquenbroch's poem is a confident reworking of a sonnet by Saint-Amant,
the original French has been altered enough in terms of tone and emphasis
that, though derivative, it is at the same time most personally distinctive.
That the self-portrait of the first quatrain strikes us as self-conciously
Romantic should be corrected by the fact that that most important aspect
of modern literature had not yet taken place. The simile derived from the
modern urban addiction to nicotine combines with the ancient complaint
of the vanity of all human endeavor to inform an individual talent of his
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major theme: a theme both honored by the past and reinvented by the
present (p. 83, 84).
Beekman weet heel goed wat de gebruikelijke historische benadering van de onder-
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zoeker vraagt: het aanwijzen van traditionele thema's en topoi, en laten zien wat
Focquenbroch ermee gedaan heeft. Maar bij dit laatste reikt zijn benadering beduidend
verder dan Focquenbrochs eigen tijd en de toen heersende poëtica. Het gaat hem er
dan ook om duidelijk te maken waardoor Focquenbroch een moderne lezer frappeert
en deze dichter blijkt in bepaalde opzichten inderdaad modern te zijn.
Met dezelfde bedoeling begeeft hij zich ook zonder enige terughoudendheid op
het terrein van de literaire kritiek. Daarbij volgt hij bij voorkeur de tactiek van de
vergelijking. Vergelijkingen met contemporaine auteurs in de Republiek leveren
scherpe oordelen op. Zoals over Hooft, wiens poëzie Beekman eveneens bewondert,
maar beduidend minder dan die van Focquenbroch:
He [i.e. Hooft] made Bredero's Dutch sing with a decorous elegance that
permitted it to express feelings more sophisticated than those of carousing
peasants. His verse is smooth, musical, with a delicate stateliness that
would please even the gentlest of souls. But it is poetry that is more
interested in the effect it achieves than in its maker. Authorship is less
important than the appeal to a poetic tradition. This is what Focquenbroch
displaced in favor of a more personal voice (p. 18).
Die persoonlijke stem (vgl. de ‘genuine personal voice’ in het eerdere citaat) is
bepalend voor Beekmans waardering van Focquenbroch. Factoren die hier direct
mee samenhangen komen ook naar voren uit vergelijkingen met buitenlandse auteurs
(Fransen, Britten, Spanjaarden). Dat, zoals iedere kenner weet, Focquenbroch veel
ontleend heeft aan het burleske werk van Paul Scarron (1610-1666), grijpt Beekman
aan om te laten zien wat Focquenbrochs navolgingen in zijn ogen zoveel
aantrekkelijker en waardevoller maakt dan hun bronnen. ‘Improvisations’ op Scarrons
Typhon, ou la Gigantomachie heet het van Focquenbrochs Typhon of De
Reusen-Strydt en deze zijn over het geheel genomen ‘more felicitous’ dan hun Franse
origineel. Sommige passages zijn zelfs ‘entirely original compositions’, poëtischer
van toon, charmanter, grappiger, subtieler en ‘twice more openly autobiographical’.
Wat dit ‘persoonlijke’ aangaat: waar Focquenbroch zich gemoedelijk converserend
en met de nodige zelfspot over de eigen dichterlijke prestatie tot een hem nabije
vriend richt, heeft ‘Scarron [...] the irritating habit of constantly wooing prospective
benefactors’ waarbij ‘selve-serving and self-pitying’ de toon aangeven (p. 65, 66).
Beekmans vergelijking met Britse tijdgenoten van Focquenbroch, zoals John Wilmot,
Earl of Rochester (1647-1680), wiens poëzie net als die van Focquenbroch een tijd
lang voor vulgair en smerig werd versleten, geeft een soortgelijk inzicht in
Focquenbrochs eigen dichterlijke persoonlijkheid en kwaliteiten. De beide dichters
hebben gemeenschappelijk dat zij ‘unceremoniously restore the (as it were) official
body, as licensed by the Petrarchan tradition, to its natural functions, including its
mortality’ (p. 74). Maar de wegen die zij hiervoor kiezen lopen sterk uiteen. Rochester
bedient zich van pornografische humor en demonstreert daarmee vooral afkeer van
alles wat met lichamelijke liefde te maken heeft, Focquenbroch ondermijnt de
petrarkistische traditie met dubbelzinnigheden, absurditeiten of vernuftig parodisme.
En: hij laat zichzelf zien. Rochester spreekt ‘via a persona’, zijn ‘authorial ‘I’ is an
object, perhaps a direct object, but never a first person singular’.
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Het zal inmiddels duidelijk zijn geworden dat Beekman waardeoordelen - die hij
meestal niet zomaar poneert maar staaft met analyses van tekstvoorbeelden (waar
nodig in het Engels vertaald) - allesbehalve uit de weg gaat. Voor mij biedt zijn boek
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een inspirerende combinatie van literaire kritiek en langlijnige literaire
geschiedschrijving. Verder ontbeert het gelukkig elk spoor van het
minderwaardigheidscomplex dat ‘velen’ van ons de oudere buitenlandse letterkunde
‘aanzienlijk leesbaarder’ doet vinden dan Nederlandse.2
Toen ik Beekmans boek in handen kreeg, het even doorbladerde en zomaar ergens
begon te lezen, stuitte ik op deze passage:
Focquenbroch [...] dared to reveal his soul. One can imagine Focquenbroch
writing blues but never Huygens or Vondel (p. 21).
Focquenbroch en de blues: die associatie vond ik verrassend en uitnodigend. Ik las
dus onmiddellijk door. One can imagine.
Marijke Meijer Drees
E.M. Beekman, The crippled heart. An Introduction to the Life, Times and Works
of Willem Godschalck van Focquenbroch. Leiden, Astraea 1997.

Eindnoten:
1 Zie: Herman Pleij & Willem van den Berg (red.), Mooi meegenomen? Over de genietbaarheid
van oudere teksten uit de Nederlandse letterkunde (Amsterdam 1997) en: Karel Porteman,
Werner Verbeke, Frank Willaert (red.) Tegendraads genot. Opstellen over de kwaliteit van
middeleeuwse teksten (Leuven 1996; besproken in aflevering 4, p. 397, 398).
2 Mooi meegenomen?, p. 9.
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Kortaf
B.A.M. Ramakers, Spelen en figuren. Toneelkunst en processiecultuur in
Oudenaarde tussen Middeleeuwen en Moderne Tijd. Amsterdam,
Amsterdam University Press, 1996. ISBN 90-5356-230-3. f 69,50.
Op 8 november 1996 promoveerde B.A.M. Ramakers aan de Katholieke Universiteit
Nijmegen op een dissertatie over toneelkunst en processiecultuur in Oudenaarde in
de vijftiende en zestiende eeuw. Als uitgangspunt voor zijn onderzoek nam Ramakers
de Oudenaardse sacramentsprocessie. ‘De grootste gemene deler van alle in dit boek
beschreven verschijnselen is de godsdienst’, schrijft hij in het eerste hoofdstuk van
het proefschrift. Daarom biedt dit hoofdstuk, dat de titel ‘Religieuze cultuur’ draagt,
tegelijkertijd het theoretische kader voor het onderzoek. In de overige vijf
hoofdstukken komen de sacramentsprocessie, het toneel, de achtergrond van de
themakeuze, het figurenprogramma en ommegangsdagtoneel aan de orde.
Tot nu toe concentreerde men zich bij de bestudering van de laat-middeleeuwse
maatschappij op de wereldlijke burgermoraal, waarbij een grote kloof tussen massa
en elite gesuggereerd werd. Als men, zoals Ramakers bepleit, meer aandacht schenkt
aan de religieuze elementen in stadscultuur, zal blijken dat de kloof tussen de
verschillende groeperingen niet zo groot was. De godsdienst verbond burgers niet
alleen met het hogere, maar ook met elkaar. Ramakers illustreert dit aan de hand van
de Oudenaardse processie, waar verschillende groeperingen uit de maatschappij aan
meewerkten: rederijkerskamers, wijkgezelschappen en gilden. De wijken (of straten)
en de gilden zorgden voor het figurenprogramma, de ‘tableaux vivants’ langs de
route. Rederijkers hadden een aandeel in de figuren, maar waren vooral
verantwoordelijk voor de spelen die na afloop van de processie werden opgevoerd.
De wijken blijken meer invloed op het figurenprogramma te hebben gehad dan de
gilden. Dit impliceert dat de processie een egalitaire werking had: mensen van
verschillende standen uit één wijk werkten samen. Er is daarom volgens Ramakers
geen sprake van verschillende culturele en sociale groeperingen, maar van een
gemeenschap waarin ieder het zijne kon waarderen in en beleven aan de processie.
Het figurenprogramma weerspiegelt zo een ‘culture commune’ op geloofsgebied.
Ramakers nuanceert tevens de visie op de rederijkersbeweging als beschavingsinstituut
van de burgerlijke elite.
Naast de gedachte van de ‘culture commune’ is een ander centraal motief in zijn
benadering de ‘Schaufrommigkeit’: mensen beleefden hun geloof aan de hand van
beeldmateriaal (zowel toneel als beeldende kunst) over de heilsgeschiedenis. Aan
de hand van de ‘figuren’ van de Oudenaardse processie onderzoekt Ramakers de
religieuze gedachtenwereld van de laatmiddeleeuwse stadsleek. Daarnaast vergelijkt
hij liturgisch toneel met de Engelse ‘cycle plays’ en met markt- en straattoneel, omdat
de beeldenreeksen worden afgewisseld met komische scènes. Ook gaat hij in op de
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opvoeringspraktijk. Wat dat laatste betreft, veroorloof ik me een kleine kanttekening
bij een opmerking op p. 385. De proloog van een bepaald stuk besluit met de zin:
‘Elck hurcke en zwijghe ende wacht u burse int ronde’. Volgens Ramakers is het
verzoek om te gaan ‘hurcken’ ongewoon, en betekent dit dat de voorstelling niet op
een verhoging plaats vond, maar op de grond, waardoor de toeschouwers die vooraan
stonden, moesten hurken om de anderen zicht te verschaffen. Het Middel-nederlands
Woordenboek geeft echter voor ‘hurken’: luisteren, toehoren, en dat lijkt me helemaal
geen ongewoon verzoek in dergelijke prologen: ‘Luister, zwijg en let op uw
portemonnee’.
De sacramentsprocessie in Oudenaarde is uitermate geschikt voor Ramakers
benadering. Hij werd met buitengewoon veel pracht en praal gehouden, er waren
veel tableaux vivants en het figurenprogramma getuigt van een grote continuïteit en
stabiliteit door de jaren heen. Ramakers omschrijft de processie als het ‘voornaamste
culturele evenement van het jaar’ en een ‘manifestatie van het stedelijk zelfbeeld’.
Bovendien zijn er nog veel gegevens over de processie bewaard gebleven in
uiteenlopend archiefmateriaal. Ramakers maakte gebruik van de stadsrekeningen
van 1406/7-1515/1516 voor de vermelding van presenrwijnen, registers van acten
en contracten, ordonnantiën en edikten en rekeningen van het O.L.V. Hospitaal.
Het boek bevat in de bijlagen een zeer handige uiteenzetting over de jaar-aanduiding
van de stadsrekeningen, de tekst van het reglement van de rederijkerskamer Pax
Vobis van 3 juni 1490, een lijst van figuren die vertoond werden in vier steekproef)
aren (1460, 1481, 1520 en 1560) en ten slotte een lijst met de titels van alle figuren
die door de jaren heen bij de processie gebruikt werden. Hierbij zijn de figuren
ingedeeld in de volgende categorieën: reuzen, vorsten, leerstellingen en wonderen;
heiligen; Christus en Maria; Het Oude Testament; het Nieuwe Testament.
Naast een grondige analyse van de laatmiddeleeuwse stadscultuur en de rol die
de religie daarin speelde, biedt het boek veel informatie over visuele kunsten in de
late middeleeuwen en het aandeel van rederijkerskamers aan stedelijke en religieuze
activiteiten. Tot slot een schijnbaar obligate opmerking, die echter van harte gemeend
is: het boek ziet er prachtig uit.
Nelleke Moser

E. du Perron, Het land van herkomst. Geannoteerde uitgave, verzorgd
door F. Bulhof en G.J. Dorleijn. Amsterdam, [1996]. Prijs: f 135. 1079 p.
ISBN 90 282 0870 4
Teksten met een hoog werkelijkheidsgehalte hebben relatief snel toelichtingen nodig.
De afstand tussen de schrijver van toen en de lezer van nu zal bij brieven of pamfletten
eerder tot begripsproblemen leiden dan bij een zuiver fictioneel werk. Sommige
auteurs hebben getracht dat snelle verouderingsproces tegen te gaan door zèlf voor
achtergrondinformatie te zorgen: Klikspaan met zijn ‘Ophelderingen’ bij de
Studentenschetsen, Hildebrand met Na vijftig jaar, Harriet Beecher Stowe met A Key
to Uncle Tom's Cabin en Multatuli met zijn ‘Aanteekeningen en Ophelderingen’ bij
Max Havelaar. Du Perron deed voor zijn autobiografische roman Het land van
herkomst (1935) iets soortgelijks, maar dan voor één enkele lezer: op verzoek van
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Jan Greshoff, die nauw betrokken was geweest bij het ontstaan en de correctie van
Het land van herkomst, noteerde hij in een met wit papier doorschoten
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exemplaar ‘allerlei dingen [...] in verband met de waarheid, enz.’ (p. 504)
Na ruim zestig jaar is de behoefte aan commentaar bij Het land van herkomst
alleen maar gegroeid. Om een indruk te geven: in het eerste hoofdstuk komen
achtereenvolgens aan de orde: Cornelius Codreanu, stichter van de Roemeense IJzeren
Garde, de Atjeh-oorlog, de Russische revolutie, Jan Pieterszoon Coen en de Verenigde
Oost-Indische Compagnie en ten slotte het Engelse tussenbestuur op Java. Datzelfde
hoofdstuk bevat bovendien talrijke toespelingen op het privé-leven van de
hoofdpersoon Ducroo/Du Perron: het overlijden van zijn moeder, het wegvallen van
de zekerheid van het familiekapitaal, zijn beide huwelijken, de contacten met de
Franse intelligentsia en het correspondentschap voor Het vaderland. Kortom: een
uitgave van Het land van herkomst met aandacht voor de historische en biografische
achtergronden voorziet in een behoefte.
Ook in een ander opzicht is een editie van de belangrijkste Nederlandse roman
van het interbellum interessant. Uit de bewaard gebleven primaire bronnen
(voorpublicaties, eerste druk en bewerkingen daarvan met veel varianten) en uit
correspondenties met collegaauteurs rijst een beeld op van een onzekere en rusteloos
voortwerkende Du Perron, die tot in de revisie bleef veranderen. Geestverwanten als
Ter Braak, Van Nijlen, Greshoff, Vestdijk, Marsman en Roland Holst hebben in
verschillende stadia van het creatieve proces invloed op de uiteindelijke
verschijningsvorm van Het land van herkomst kunnen uitoefenen. Zo voegde Du
Perron op aanraden van meelezende vrienden twee bijfiguren samen tot één. (p. 453)
In 1996 verscheen een uitgave van Het land van herkomst, verzorgd door Francis
Bulhof en Gillis Dorleijn, waarin aan bovengenoemde en andere zaken ruimschoots
aandacht wordt geschonken. Als basistekst hebben de editeurs gekozen voor de kopij
voor de tweede druk, een versie die tijdens het leven van Du Perron nooit openbaar
is gemaakt. Het betreft de in katernen gevouwen vellen van de eerste druk, met
aantekeningen van de auteur uit de periode december 1935-september 1936. Deze
bron, die lang verloren gewaand werd, maar in de nalatenschap van Du Perrons
tweede echtgenote bleek te berusten, bestaat uit meerdere lagen; afgedrukt is de
laatste, geautoriseerde, laag. Na de tekst volgen de al genoemde toelichtingen in het
Greshoff-exemplaar. Vermeldenswaard zijn verder de uitvoerige Verantwoording
van de opzet en inrichting van de editie, een overzicht van de varianten tussen de
eerste druk van 1935 en de laatste geautoriseerde laag van de bewerking uit 1936 en
de Commentaar, bestaande uit ‘Aantekeningen’ bij woorden of passages in de tekst
en ‘Beschouwingen’: essays over de (historische en biografische) achtergronden, het
ontstaan en de receptie van Het land van herkomst, plus een opstel over tekstinterne
zaken als compositie en structuur, thema's en motieven. De editie wordt afgesloten
met enkele bijlagen, waaronder een afdeling Illustraties (foto's, kaarten en
stambomen).
De editie van Bulhof en Dorleijn (op de titelpagina aangeduid als ‘geannoteerde
uitgave’) onttrekt zich aan de bekende driedeling in editietypen; zij combineert in
feite onderdelen van zowel de studie- als de historisch-kritische editie, een opzet die
aansluit bij de specifieke overleveringssituatie en de moeilijkheidsgraad van Het
land van herkomst. Over het beoogde publiek laten de editeurs zich niet expliciet
uit. Soms is er sprake van ‘de huidige lezer’, hetgeen wijst in de richting van een
algemeen cultureel geïnteresseerd publiek.
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Maar ook vakgenoten met professionele belangstelling en studenten zullen in deze
uitgave veel waardevols aantreffen.
Het notenapparaat (p. 729-884) bevat een schat aan gegevens, die een helder licht
werpen op het personage Ducroo, de wereld waarin hij is opgegroeid en de moeilijke
persoonlijke en politieke omstandigheden waarin hij begin jaren dertig verkeert.
Hoewel Bulhof en Dorleijn naar hun eigen zeggen de annotaties ‘zo summier
mogelijk’ gehouden hebben (p. 518), bevatten hun aantekeningen met enige regelmaat
wetenswaardigheden die weliswaar blijk geven van een grote eruditie, maar die voor
Het land van herkomst niet relevant zijn. Wat dat betreft geeft ‘de regel van de
dialoog’ een nuttig advies: ‘De aan een hedendaagse lezer voorgelegde historische
tekst stelt als het ware impliciet vragen die de commentator expliciet beantwoordt.
Daar waar de tekst geen vragen oproept, maar de commentator extra informatie bezit,
houdt hij die voor zich [...].’ (Marita Mathijsen, Naar de letter. Handboek
editiewetenschap, p. 347)
Een voorbeeld: in hoofdstuk I komt een geruchtmakende moord in Le Mans ter
sprake. Twee dienstmeisjes, zusjes, hebben de vrouw des huizes en haar dochter op
gruwelijke wijze om het leven gebracht. Het betrof, aldus een aantekening in het
Greshoff-exemplaar, een authentieke gebeurtenis, waarvan de kranten rond half
februari 1933 verslag hadden gedaan. De editeurs lichten deze cause célèbre verder
niet toe; wel verwijzen zij naar het toneelstuk Les bonnes (1947) van Jean Genet,
dat op deze moord geïnspireerd is. Verder noteren zij nog dat Sartre in 1952 een
studie wijdde aan Genet. Voor Het land van herkomst is dit alles van geen belang.
Bovendien is de verstrekte informatie uiterst willekeurig; men zou bijvoorbeeld ook
de film Sister my Sister nog kunnen noemen, of het toneelstuk My Sister in this
House, of zelfs de Sartrebiografie van Annie Cohen-Solal. Relevanter is de vraag of
de door Du Perron genoemde gruwelijke details (verminkingen met een tinnen pot,
uitgerukte en door het trapportaal gesmeten ogen) al dan niet authentiek zijn. Het
antwoord op die vraag (authentiek) zou namelijk enig licht hebben geworpen op een
kwestie die de editeurs zelf aan de orde stellen, namelijk ‘hoe Du Perron zijn
werkelijkheid tot een roman heeft gearrangeerd’, (p. 520)
Extra informatie die voor Het land van herkomst niet noodzakelijk is, kan wellicht
nog zinvol zijn als zij betrekking heeft op latere lotgevallen van de auteur
(bijvoorbeeld: het conflict tussen Du Perron en de partner van de landsarchivaris in
1938, p. 743) of op andere werken van zijn hand (bijvoorbeeld ‘Zittingen voor een
damesportret’, Schandaal in Holland en ‘Windstilte’, p. 742, 745 en 809). Maar de
mededeling dat bepaalde locaties of personen ook in werken van andere auteurs
voorkomen, die dan bovendien nog nà Het land van herkomst zijn verschenen
(bijvoorbeeld in De heren van de thee, In en uit het paradijs getild en God's Geuzen,
p. 759, 809 en 830), valt buiten het kader van een teksteditie omdat zij de lezer eerder
van de tekst àf, dan naar de tekst toe leidt. Zo zijn er meer plaatsen waar de editeurs
zich naar mijn mening hadden moeten beperken, bijvoorbeeld op p. 772 (huwelijk
van de dochter van Héverlé/Malraux met de cineast Resnais), p. 805 (relatie van
Jacoba van Velde met Samuel Beckett), p. 817 (nummer van de Beatles met een
frase uit het Franse volkslied) en p. 830 (Unescosubsidie voor de Borobudur). Het
overgrote deel van het notenapparaat echter is wèl van groot belang voor een adequate
lectuur van Het land van herkomst.
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De uitgave is, zoals we dat van uitgeverij Van Oorschot gewend zijn, prachtig
uitgevoerd, maar is helaas niet erg ‘gebruikersvriendelijk’. De tekst is niet voorzien
van een regelnummering, noch (afgezien van asterisken die verwijzen naar de
aantekeningen in het Greshoff-exemplaar) van nootcijfers of andere verwijzingstekens.
De toelichtingen die achterin staan afgedrukt, worden ingeleid met omslachtige
aanduidingen als ‘p. 24, alinea 3, r. 3 v.o.’ of zelfs ‘p. 65, alinea 3, r. 6 v.o., variant,
Greshoff-toelichting bij weggevallen stuk’. Weliswaar bevat de uitgave twee
leeslinten, maar het nagaan òf er bij een bepaalde passage al dan niet een verklaring
wordt gegeven en het voortdurende tellen en bladeren maken het naslaan van de
noten tot een heel karwei. Wellicht zou men in dergelijke gecompliceerde gevallen
toch het typografisch ideaal van een ‘schone’ tekst moeten opofferen.
Over het geheel genomen is de uitgave van Bulhof en Dorleijn een overtuigend
voorbeeld van ‘litteraire monumentenzorg’. Tijdens een aldus genaamd
Nederlands-Duits colloquium werd met zorg geconstateerd dat ons litteraire erfgoed
ontoegankelijk dreigt te worden. De vice-president van de KNAW, W.P. Gerritsen,
sloot het colloquium af met de oproep: ‘Erweise der Literatur, mittels zuverlässiger,
zweckmässiger und dem Auge wohlgefälliger Editionen, den Respekt, der ihr gebührt.’
(Literaire Monumentenzorg. Theorie en praktijk van een klassiekenreeks. Publicaties
van het Constantijn Huygens Instituut II, p. 101). Het land van herkomst heeft zo'n
editie in elk geval gekregen.
Annemarie Kets-Vree
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Periodiek
Nelleke Moser
Thomas Vaessens
De achttiende eeuw (1997, 1) bevat de volgende artikelen: R. Bosch, ‘Willem Goedes
droom uit 1807 over het Rotterdam van 1850’; R. Veenman, ‘Het dodengesprek in
Nederland’; J. Rosendaal, ‘Een vrolijke wijsgeer en een braaf sansculot. Gerrit Paape
in ballingschap (1787-1795)’ en N. Kerssebeeck, ‘“Wie zal de waerheyd beletten?”
Pieter Corbeels, een geëngageerd drukker in Leuven en Turnhout (1755-1799)’.
Armada (1997, 8) is een themanummer over ‘Wereldpoëzie’. In verschillende essays
worden vragen gesteld over de grenzen van nationale literaturen. Vertaalde poëzie,
bloemlezingen, Poetry International: houden invloeden en bevruchting op bij de
taalgrens? Ad Zuiderent gaat in ‘Elke dichter zijn eigen Charlotte Mutsaers’ in op
de uitspraken als ‘de Nederlandse poëzie is de beste’ en ‘de Nederlandse poëzie stelt
(in wereld-perspectief) niets voor’.
Het tweede Brakman Cahier (1997, 2) wordt gevuld door een studie van Bart
Vervaeck over Brakmans Het godgeklaagde feest onder de titel Lijf en letter. een
verkorte versie van Vervaecks proefschrift uit 1989.
Arjan Peters beantwoordt in Bzzlletin (248, 1997) de vraag waarom J.J. Voskuil
onze grote soapschrijver is. Verder in dit nummer (thema: Soaps) een bijdrage van
Ron Elshout over Soap en literatuur (‘Een glinstering in de duisternis’) en een bijdrage
van Joris van Groningen over o.a. Herman Brusselmans in de wereld van film en tv
(‘James Joyce is dood, meneer Guggenheimer’).
Canadian Journal of Netherlandic Studies (1996, 2) bevat een artikel van Sabine
Vanacker over Du Perrons Het land van herkomst. Zij stelt zich de vraag of het in
deze roman om een fictionele autobiografie gaat of om een autobiografische roman.
Ook besteedt zij aandacht aan het genre van de autobiografie in relatie tot het literaire
modernisme.
Literatuur (1997, 5) is een themanummer gewijd aan literatuur en onderwijs. Van
Oostrom en Pleij houden een pleidooi voor een historische in plaats van esthetiserende
benadering van oudere letterkunde (‘Middelnederlandse letterkunde op de middelbare
school. Het doel is heilig - nu de middelen nog’). Als voorbeeld noemen ze de nieuwe
methode Tekst in context. Het eerste deel, over Karel ende Elegast, is verzorgd door
H. Slings. Het bevat een opmaak waarin tekst en informatie vervlochten zijn, af en
toe een passage in facsimile, plaatjes en vragenlijsten. Verder in dit nummer beschrijft
G. de Vriend de geschiedenis van het literatuuronderwijs van Siegenbeek tot heden
in ‘“De meester mag niet dalen, de scholier moet klimmen”. Een geschiedenis van
ambities en frustraties’. R. Agterberg gaat in vier artikelen in op de onderwijspraktijk,
namelijk ‘Uitgevers reageren voorzichtig op nieuwe ontwikkelingen. Revolutie in
litera-
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tuuronderwijs vindt nog weinig gehoor in de praktijk’, ‘Spelen of sterven in de klas’,
‘Havo 4 speurt in Literom naar de kortste recensies’ en ‘Internet als venster op de
literatuur’. Ook R. Rijghard besteedt aandacht aan de praktijk (‘Geen Hooft, maar
Shakespeare’). W. Poelstra beschrijft de ervaringen van twee auteurs die een school
bezoeken, Hafid Bouazza en Jaap Scholten. Bij de recensies bespreekt L. Kuitert een
drietal boeken over schrijfsters: E. Lockhorn, Geletterde vrouwen; R. Paasman,
Levens in letters. Autobiografieën van Nederlandse schrijfsters; L. Keustermans en
B. Raskin, Veel te veel geluk verwacht. Schrijfsters in Vlaanderen I. Schrijfsters over
schrijfsters.
Lust en gratie (1997, 1) bevat essays over o.m. Marie Kessels (door Désirée Schyns),
Maria van Daalen (door Y. Né) en Wanda Reisel (door Marja Loomans).
Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman (1997, 2) bevat een
artikel over de achttiende-eeuwse vertaalpraktijk door A. Nieuwenboer (‘De Vrolijke
reis van Gerrit Paape’). In 1796 verscheen anoniem de Vrolijke reis van een
Engelschman, door Holland. Dit werk was een vertaling door Gerrit Paape, die echter
niet het Engelse origineel gebruikt had, maar een Duitse vertaling daarvan. Niet
alleen de titel en de titelprent heeft Paape aan de Duitse versie ontleend, ook zijn er
tekstuele overeenkomsten tussen de Nederlandse en de Duitse tekst. Toch heeft Paape
de tekst grondig onder handen genomen: positieve passages, zoals over de Hollandse
properheid, breidde hij (met een ironische ondertoon) uit tot drie hoofdstukken,
terwijl hij negatieve opmerkingen verminderde of wegliet. Hij voegde beschrijvingen
van bezienswaardigheden toe, waardoor het werk meer het karakter van een reisgids
dan van een reisverslag krijgt. Ook verwees hij vaak naar de contemporaine
Nederlandse politiek. Verder in dit nummer: A.J. Hanou, ‘Urk of Babel,
Revolutionairen in Paapes De knorrepot en de menschenvriend (1797)’ en F. Wetzels,
‘Schoolmeesters en schoolmeesteressen in Breda’.
In De nieuwste tijd (1997, 8), een themanummer over literatuur en nieuwste
geschiedenis, wordt gediscussieerd over Ruiter en Smulders, Literatuur en moderniteit.
Ton Anbeek en Wessel Krul geven een kritische reactie op het boek, waarna Ruiter
en Smulders de kans krijgen om te reageren op die reacties. Verder draagt Frank de
Vree bij met ‘enkele gedachten over de verhouding tussen literatuur en geschiedenis’
(‘Waarheid en verbeelding’) en Herman de Liagre Böhl schrijft ‘Over fragmentisme
en detaillisme in de biografica’.
Ons erfdeel (1997, 4) opent met een bijdrage van Ad Zuiderent over de poëzie van
Herman de Coninck: ‘Balancerend tussen Toon Hermans en Hans Faverey’. Verder
in dit nummer korte essays over het werk van Marcel Möring (door Daan Cartens)
en Dirkje Kuik (door Geert van Istendael). Thomas van den Bergh besteedt aandacht
aan het Nederlands cabaret (‘De grote vlucht in taal’) en Marita Mathijsen draagt bij
met ‘De kameleontische neerlandicus’, een pleidooi voor de neerlandistiek.
De Parelduiker (1997, 3) bevat een artikel over de ongepubliceerde liefdeslyriek
van Gorter, die zich vooral liet inspire-
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ren door zijn buitenechtelijke geliefde Jenne Doorenbos (F. Smulders, “Gij zijt het
Leven voor mij en de Dood”). De boze brieven van Nescio aan de Bond Heemschut,
waarin hij zich beklaagt over menselijke ingrepen in het landschap, staan centraal
in een artikel van M. Verhoeff (‘“Wat gebeurt hier eigenlijk?” Nescio als
natuurbeschermer’). Sj. van Faassen besteedt aandacht aan de reacties in het tijdschrift
De Gemeenschap op de Spaanse burgeroorlog in ‘“De blinde partijzucht dooft het
menschelijk mededoogen”’. A.P. Dekker doet verslag van een bezoek aan C.O.
Jellema (‘“Dichter bij wie ik ben”’). In de rubriek ‘Op laag water’ tenslotte gaat P.
de Bruijn in op de werkzaamheden die Gerrit Achterberg voor het Bureau voor
dialectonderzoek van P.J. Meertens verrichtte en de invloed daarvan op Achterbergs
poëzie.
In Tirade (1997, 2-3) staat de lezing afgedrukt die Frank Willaert hield op de
Studiedag Literatuurgeschiedenis van de Nederlandse taalunie 1997: ‘Bestaat de
Middelnederlandse letterkunde?’.
Hidde Bulthuis stelt in Tirade (1997, 4) de bewondering van Dirk Coster voor
Dostojewski aan de orde (‘Van kwaad tot erger’). Bulthuis laat zien hoe Coster zijn
worsteling met het Christendom omzette in een (tijdelijk) geloof in de ideeën van de
Rus.
In TNTL (1997, 3) uit J.W. Klein kritiek op de door A.M. Duinhoven voorgestelde
reconstructie van de ontstaangeschiedenis van Karel ende Elegast. Volgens Klein
kan een adequate reconstructie alleen verkregen worden door deze ook in omgekeerde
volgorde weer op de tekst toe te passen (‘Bijdrage tot een re-reconstructie van de
Karel ende Elegast’). G.R.W. Dibbets besteedt aandacht aan de genese van
Vollenhoves Poëzy (1686) en publiceert toevoegingen die hij in een manuscript ervan
heeft aangetroffen (‘Vollenhoves “Aan de Nederduitsche schryvers” uitgebreid’).
O. Praamstra perkt het corpus Indisch-Nederlandse letterkunde in door aanpassing
van de criteria (‘De omstreden bloei van de Indisch-Nederlandse letterkunde’). Het
nummer bevat recensies van de volgende boeken: J. Verbij-Schillings, Beeldvorming
in Holland. Heraut Beyeren en de historiografie omstreeks 1400 (R. Stein); Het
handschrift Jan Phillipsz., ed. H. Brinkman (G. Warnar); R. van Stipriaan, Leugens
en vermaak. Boccaccio's novellen in de kluchtcultuur van de Nederlandse renaissance
(J. Konst) en O.S. Lankhorst en P.G. Hoftijzer, Drukkers, boekverkopers en lezers
in Nederland tijdens de Republiek. Een historiografische en bibliografische
handleiding (H. Brouwer).
Odile Heynders draagt aan TvL (1997, 3) bij met een cultuurhistorische vergelijking
van twee disciplines: de Nederlandse literatuur- en architectuurkritiek. Op beide
terreinen doet zich, volgens Heynders, een zelfde probleem voor: dat van repressie
van poststructuralistische inzichten. In de rubriek ‘Debat’ discussiëren Douwe
Fokkema, Frans-Willem Korsten en Anja de Feijter over de inaugurele rede van De
Feijter.
De zeventiende eeuw bevat de teksten van lezingen die gehouden zijn op het door
de Werkgroep Zeventiende Eeuw georganiseerde congres ter herdenking van de
Vrede van Münster (Nijmegen en Kleef, augustus 1996). De artikelen over letterkunde
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‘De viering van de Vrede van Münster’ (M. Meijer Drees, ‘De beeldvorming
Nederland-Spanje voor en na de vrede van Münster’; E.K. Grootes, ‘Liedjes over de
Tachtigjarige Oorlog’; H. Duits, ‘Vondel en de vrede van Münster: ambivalente
gevoelens’; M.B. Smits-Veldt, ‘De viering van de Vrede van Münster in Amsterdam:
de dichters Geeraardt Brandt en Jan Vos bevestigen hun maatschappelijke positie’;
M. Spies, ‘De Vrijheid in de “Olyf-Krans der Vreede” (1649)’; L.P. Grijp, ‘Muziek
voor Münster; muziek en liederen gemaakt ter gelegenheid van de Vrede van
Münster’. Andere artikelen zijn gewijd aan de geleerde, Neolatijnse kringen (H. Bots,
‘De vrede van Münster en de Republiek der Letteren’ en C.S.M. Rademakers ss.cc,
‘Oorlog en vrede in de neolatijnse literatuur in de Noordelijke Nederlanden rond
1648. Dichters, redenaars en geleerden’) en aan religieuze literatuur (W. Heijting,
‘Protestantse bestsellers in de Republiek rond het midden van de zeventiende eeuw’
en P. Begheyn S.J., ‘Uitgaven van jezuïeten in de Noordelijke Nederlanden
1601-1650’).

Mededeling
Ginkgo Biloba; vertalingen voor Pim Lukkenaer
De afdeling Moderne Nederlandse Letterkunde van de Leidse universiteit heeft ter
gelegenheid van het afscheid van Pim Lukkenaer een boekje doen verschijnen met
als thema het vertalen, Lukkenaers grote liefde. Ginkgo Biloba en andere vertalingen
voor Pim Lukkenaer bevat vertalingen uit het werk van Brecht, Oskar Pastior,
Hemsterhuis, Catarina Beffa, Roger Martin du Gard, Céline, Walter Serner, Edward
Thomas, Kafka, Apuleius, Mallarmé, Jeremias Gotthelf en Goethe, gemaakt door
collega's en vrienden: Anbeek, Francken, Fresco, Koch, Koornstra, Kummer, Lesener,
Van Luxemburg-Albers, Marres, Van der Paardt, Rats, Van Santen, Wezel en Van
Zonneveld. Voorts biedt het boekje diepgravende studies van de hand van
Dongelmans, Korevaart, Van Luxemburg en Mönnink.
De oplage is X + 149 genummerde exemplaren; de prijs f 16,75. Bestellingen door
storting van dit bedrag op giro 1302177 t.n.v. A.A.P. Francken te Leiden, onder
vermelding: ‘Ginkgo’.
Eep Francken
Vakgroep Nederlands R.U.L.
Postbus 9515
2300 RA Leiden
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[1998/2]
‘Excelsior’ is het devies van de natuur
Darwinisme in de Nederlandse roman (1860-1885)
M.G. Kemperink
‘When we reflect on this struggle, we may console ourselves with the full
belief, that the war of nature is not incessant, that no fear is felt, that death
is generally prompt, and that the vigorous, the healthy, and the happy
survive and multiply.’
Charles Darwin, On the origin of species by means of natural selection
(1859)
Hoezee! wij komen uit de Cel,
Wij meisjes en wij knapen,
En uit dezelfde cel nog wel,
Met schimmels oesters apen!1

Zo rijmde Nicolaas Beets na het verschijnen van Darwins The descent of man (1871).
Dat ‘hoezee!’ van Beets was pure ironie, want net zo min als juffrouw Laps stond
hij te juichen bij de gedachte dat mens en dier wel eens familie van elkaar zouden
kunnen zijn.
Beets' ‘Lied van de cel’ en Multatuli's Woutertje Pieterse zijn slechts twee van de
talrijke reacties die Darwins evolutietheorie in brede kring wist te wekken. De rol
die dit concept in de negentiende eeuw heeft gespeeld, niet alleen in de
wetenschappelijke wereld, maar ook in het meer algemeen intellectuele circuit - beide
waren overigens niet zo strikt gescheiden -, kan niet gemakkelijk worden overschat.
Kranten, tijdschriften, redevoeringen, brochures, preken, de beeldende kunst en ook
de schone letteren getuigen van de indruk die Darwin en diens geestverwanten op
de ontwikkelde negentiende-eeuwse burgers maakten.2
Door de popularisatie van hun ideeën raakte het wetenschappelijk determinisme
en de evolutietheorie al snel vermengd met populaire (pseudo-)wetenschappelijke
theorieën en ideologieën die zich al eerder in het intellectuele discours een plaats
hadden verworven. Datgene wat men in brede kring onder determinisme, evolutieleer
en darwinisme verstond, kon in de loop van de negentiende eeuw dan ook gemakkelijk
van kleur veranderen, aangezien dit cluster begrippen zich met de voortdurende
dynamiek van het intellectuele klimaat mee wijzigde. Zo blijkt darwinisme in 1865
niet helemaal dezelfde implicaties en connotaties te hebben als in 1885, en in 1885
weer andere als in 1905. Het ligt voor de hand te veronderstellen dat de weerslag
van het darwinisme in de literatuur van rond 1870 een andere is geweest dan in die
van rond 1900.
Over de sporen die het darwinisme in de literatuur van de tweede helft van de
negentiende eeuw (van 1860 tot 1910) heeft nagelaten, gaat dit artikel. Om redenen
van praktische aard heb ik mij beperkt tot het verhalend proza. In concreto gaat het
mij om de volgende vragen:
(1) Welke darwinistische theorieën over determinisme en evolutie uit de filosofie,
biologie, psychologie en medische wetenschap zijn, vaak in gepopulariseerde
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vorm, tot de het intellectuele discours van de negentiende eeuw gaan behoren en
welke interpretatie(s) hebben zij daarin gekregen?
(2) In hoeverre en op welke wijze hebben die interpretatie(s) in de romans en
verhalen uit de periode 1860-1910 hun neerslag gevonden?
Het gaat hier om vragen die zich concentreren op de relatie tussen wetenschap en
literatuur. Zonder nu heel diep in te gaan op de theoretische discussie die er is en
wordt gevoerd over de relatie tussen literatuur en wetenschap, wil ik vooraf wel een
paar algemene dingen zeggen, al was het alleen maar om de lezer een indruk te geven
van wat hij in de volgende paragrafen wel en niet kan verwachten.3
De relatie tussen literatuur en wetenschap (in betekenis van natuurwetenschap
inclusief de biologie) ligt gecompliceerd, dat behoeft geen betoog. Cultureel
ideeëngoed dringt door in de wetenschappelijke theorieën. Resultaten uit de
wetenschap laten hun sporen na in de literatuur. En verder steken ook nog eens ideeën
tegelijkertijd in beide gebieden de kop op, zonder dat er van iets als invloed sprake
lijkt te zijn. Deze driedeling geeft Stephen Brush in zijn analyse van de verhouding
tussen wetenschap en cultuur en hij lijkt me plausibel en hanteerbaar genoeg om hem
over te nemen.4 Darwins evolutietheorie vormt trouwens een mooi voorbeeld van
deze veelkantigheid van de relatie wetenschap/cultuur. Oude, al langer vigerende
filosofische en literaire concepten zoals de metamorfose-gedachte en het happy end
(in de roman) vonden een plaats in de theorie. Omgekeerd zijn ook vele aspecten
van die theorie, zoals het idee van de universele wetmatigheid, op een of andere
manier in de negentiende-eeuwse romans terecht gekomen. En tenslotte vinden we
zowel in de evolutietheorie als in de romans overeenkomstige trekken, zoals
bijvoorbeeld de grote aandacht voor verandering en ontwikkeling, zonder dat er van
invloed van de wetenschap op de literatuur of het omgekeerde gesproken kan worden.
Het zal duidelijk zijn dat ik rigide standpunten zoals die van Kuhn en Limon niet
deel. Hun visie komt er kort gezegd op neer dat literaire teksten per definitie nooit
kunnen functioneren als illustratie van wetenschappelijke denkbeelden. Hun
belangrijkste argument hiervoor is dat wetenschap en literatuur elk een andere
opstelling zouden kennen ten opzichte van het verleden van de eigen discipline. Voor
de wetenschap zou het verleden afgesloten zijn, voor de literatuur daarentegen zou
het verleden levend blijven. Kunst zou niet kunnen worden achterhaald, wetenschap
wel.5 In deze redenering wordt er naar mijn mening een onverdedigbaar scherpe
grens getrokken tussen literatuur en wetenschap. Beide zijn gebonden aan dezelfde
beperking van het hier en nu. Die brengt met zich mee dat wat vandaag
wetenschappelijk aanvaardbaar is, dat morgen niet meer blijkt te zijn en overmorgen
onder andere condities ineens weer wel. De evolutietheorie vormt ook van die
permanente wetenschappelijke herwaardering een treffend voorbeeld.
Wel ligt het voor hand te veronderstellen dat er iets gebeurt met wetenschappelijke
denkbeelden wannneer ze verplaatst worden naar een literaire omgeving. Ze raken
vermengd met andere connotaties, zoals dat ook bij andere vormen van popularisering
van de wetenschap het geval is. Ik stem dan ook wel weer van harte in met Limon
wanneer hij stelt dat ‘not science itself but only the feeling or meaning of science
can appear in literature’.6 Mijn bedoeling is dan ook niet uit te gaan van een statisch
concept van het darwinisme, maar van de interpretatie(s) die in de loop van de
negentiende eeuw in brede kring van het darwinisme zijn gegeven. Dit betekent dus
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dat ik er van af heb gezien om, zoals onderzoekers als Levine en anderen dat wel
doen, vooraf voor de hele periode op basis van Darwins publicaties een aantal
zogenaamd darwinistische romankenmerken te postuleren.7
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Een ander punt is dat niet alles wat in Darwins theorie voorkomt typisch ‘Darwin’
is. Zoals gebruikelijk in de wetenschap bouwt Darwin voort op oudere theorieën en
ideologieën. Ik noem bijvoorbeeld de sterke invloed die hij geneigd is toe te kennen
aan de opvoeding. Daarmee brengt hij niets nieuws maar vlecht hij een visie die al
in de verlichting populair geworden was, in zijn eigen theorie in. Wanneer een roman
van na 1860 de grote waarde van de opvoeding beklemtoont, zegt dat dus nog niets
over de darwinistische kleur ervan.
Verder is het van belang de ontwikkeling van het verhalend proza in de negentiende
eeuw op zich niet uit het oog te verliezen. Gemakkelijk worden er anders
romankenmerken die meer met andere, poëticale, kwesties dan met darwinisme te
maken hebben, ten onrechte op het bordje van de wetenschap geschoven. Ik denk
bijvoorbeeld aan de rijkdom aan personages die wel als een vorm van darwinistische
variëteit wordt geïnterpreteerd, maar maar die net zo goed te vinden is in veel romans
van vóór 1860.8
Met dit soort randvoorwaarden is de gecompliceerde kwestie van het operationeel
maken van de vraag naar de relatie tussen literatuur en wetenschap, uiteraard nog
niet opgelost. Het punt blijft dat er moeilijk een bevredigend antwoord gegeven kan
worden op de vraag: hoe weet je waar je op moet letten wanneer je op zoek ben naar
wetenschappelijke theorieën in literaire teksten? In dit artikel zal het dan ook blijven
bij het presenteren van ad hoc-oplossingen. Hierbij heb ik steeds geprobeerd zowel
rekening te houden met de rekbaarheid van het darwinisme-concept door de
negentiende eeuw heen, als met de ontwikkeling van de roman in deze periode.
Bij de afbakening in de tijd heb ik mij voor het beginpunt laten leiden door het
verschijnen van On the origin of species (1859), Darwins eerste geruchtmakende
werk. De Nederlandse vertaling kwam in 1860 op de markt. Het eindpunt - 1910 is willekeuriger gekozen, bij wijze van royale uitloop van de negentiende eeuw. In
dit artikel beperk ik mij, omwille van de ruimte, tot het tijdvak 1860-1885. In een
vervolgartikel zal de periode 1885-1910 aan bod komen.
Ik begin met de vraag naar de plaats van het determinisme in het wetenschappelijke
en intellectuele discours in de periode 1860-1885. Tegen de achtergrond daarvan ga
ik vervolgens in op het verhalend proza zelf. Hierbij baseer ik mij op een corpus van
35 romans en verhalenbundels uit de periode 1860-1885. De historische roman heb
ik, als een oudere fase van de negentiende eeuwse romanontwikkeling in deze periode,
buiten beschouwing gelaten. Mijn corpus teksten bestaat daarmee uit (gematigd)
realistische verhalen van schrijvers als Bosboom-Toussaint, Busken Huet, Van
Lennep, Ten Brink, Brunings, Cremer, Gram, Keller, Van Koetsveld, Pierson,
Schimmel en Vosmaer. Aparte vermelding verdienen nog drie dystopische
toekomstromans die laten zien hoe angstaanjagend de wereld er zal gaan uitzien
wanneer determinisme en evolutietheorie bewaarheid worden, te weten: Darwinia
(1876) en Het apenboek (1882) van Jan Holland en Malthusia (1880) van Hendrik
de Veer.9 Voor het complete corpus verwijs ik naar de bibliografie onderaan dit
artikel.
Eerst volgt hier een stukje wetenschapsgeschiedenis, toegespitst op de volgende
twee vragen:
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(a) Wat moeten we ons voorstellen bij het conglomeraat van deterministische
evolutietheorieën dat in de tweede helft van de negentiende eeuw onder het etiket
van darwinisme de wereld rondging?
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(b) Welke interpretaties (en connotaties) kreeg dit darwinisme in bredere kring in
Nederland gedurende de periode 1860-1885?10

1 Darwin in wetenschappelijke kring
In het negentiende-eeuwse wetenschappelijk denken is het paradigma van het causale
determinisme sterk aanwezig. Men ging uit van de gedachte dat alle verschijnselen
bepaald worden door onveranderlijke, eeuwige natuurwetten. Op zich betekende dit
een voortzetting van een al oudere mechanistische kijk op de wereld: de natuur als
een goed lopende, geoliede machine. In dit opzicht kan het negentiende-eeuwse
causale determinisme gezien worden als een reactie op de idealistische, romantische
natuurmetafysica van rond 1800, in het bijzonder op de Duitse natuurfilosofie in de
trant van Novalis en de late Schelling. Daarin stond het subjectief, ‘schouwend’
verstaan van de natuur centraal, niet zozeer het voorspellend beschrijven ervan.11
Daarnaast steeg in de negentiende eeuw de belangstelling voor de oorsprong, groei
en verandering van de wereld en alles wat zich daarop en daarin bevond. Deze romantische - interesse werd nog eens aangewakkerd door een eindachttiendeeeuwse
hypothese uit de astronomie. Volgens deze zogenaamde nevelhypothese zou ons
zonnenstelsel zijn ontstaan door verdichting van een grote stofwolk onder invloed
van de zwaartekracht. Die hypothese maakte ook de historische ontwikkeling van
het leven steeds aannemelijker.12 Een dergelijke kijk op de wereld riep al snel de
vraag op hoe nu dat proces van verandering binnen het kader van het mechanistische,
causaal-deterministische natuurbegrip verklaard kon worden. Met andere woorden:
welke natuurwet kon verantwoordelijk gesteld worden voor de in de natuur aanwezige
dynamiek? hoe vielen determinisme en evolutie met elkaar te rijmen?
Mogelijke antwoorden op deze vraag waren al eerder op tafel gelegd door oudere
wetenschappers zoals Buffon en Erasmus Darwin. Maar de kleinzoon van de laatste
zorgde met zijn boek On the origin of species by means of natural selection (1859)
pas voor een echte doorbraak in het denken over evolutie en afstamming. In feite
was Darwins theorie geen echte natuurwet, maar zij bood wel een verklaring en werd
daarom in het algemeen als ‘wet’ opgevat. En zo werd het mogelijk evolutie te
beschouwen als een proces dat volgens onveranderlijke wetten verschillende
noodzakelijke stadia doorliep.13 Determinisme en evolutie waren aan elkaar gekoppeld.
Darwins vondst was het principe van de zogenaamde natuurlijke selectie.14 Hierbij
werd hij sterk geïnspireerd door het in zijn tijd geruchtmakende boek Principles of
geology (1830-1833) van de geoloog Charles Lyell. Lyell maakte aannemelijk dat
de aarde zich in een lange periode moest hebben gevormd, en niet het resultaat was
van een of ander groot cataclysme, zoals men tot dan toe sterk geneigd was te geloven.
Waar Lyell echter niet achter kon komen was hoe de verschillende soorten levende
wezens die in de diverse geologisch tijdperken voorkwamen, waren ontstaan. Op die
vraag ging Darwin door.15
Een andere belangrijke impuls voor zijn theorie waren de ideeën van Thomas
Malthus. Het hele principe van natuurlijke selectie kwam bij Darwin op, kort nadat
hij Maltus' Essay on the principle of population (1838) had gelezen. Hierin werkte
Malthus het idee uit dat de maatschappij te vergelijken was met een jungle waarin
iedereen naar vermogen zijn weg maar moest zien te vinden. Van hem kwam ook
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de gedachte dat het merendeel van de individuen in hun natuurlijke staat niet lang
genoeg zou kunnen overleven om nageslacht voort te brengen. Darwin stelde zich
daarop de vraag waarom de één wel overleeft en zichzelf vermenigvuldigt en de
ander niet.16 Deze vraag, gekoppeld aan de vraag naar de veranderlijkheid van de
soorten, zette hem op het spoor van de natuurlijke selectie als dynamisch principe.
Hij stelde dat individuen die door hun combinatie van erfelijke eigenschappen het
best aan de omstandigheden van het moment zijn aangepast, de meeste nakomelingen
bijdragen aan de volgende generatie. Degenen die het best zijn aangepast ‘winnen’
het van de slechter geoutilleerden. Voorzover er daarbij in de terminologie van
Darwin sprake is van strijd (‘struggle for existence’/‘struggle for life’) - in
overdrachtelijke zin - gaat het om een ‘gevecht’ dat vooral gevoerd wordt tussen de
leden van dezelfde soort. Het voortdurende proces van aanpassing leidt tot het steeds
weer ontstaan van nieuwe soorten en het verdwijnen van andere. Zo wordt, volgens
Darwin, de variëteit van de soorten die er op aarde leven in de loop der eeuwen steeds
groter. De wereld wordt als het ware steeds rijker en mooier. On the origin of species
eindigt dan ook met een bemoedigend perspectief:
There is grandeur in this view of life, with its several powers, having been
originally breathed into a few forms or into one; and that, whilst this planet
has gone cycling on according to the fixed law of gravity, from so simple
a beginning endless forms most beautiful and most wonderful have been,
and are being evolved.17
Waar Darwin alleen niet achter kon komen was hoe die eigenschappen nu van de
ene generatie op de andere werden doorgegeven. En evenmin kon hij verklaren waar
die variabiliteit tussen de leden van eenzelfde groep vandaan kwam; volgens zijn
theorie stammen alle levende wezens in oorsprong immers af van dezelfde stamvader.
Over de vraag hoe die stamvader dan weer ontstaan zou kunnen zijn, liet Darwin
zich niet uit. Wel duikt er in zijn boek zo nu en dan een ‘Creator’ op die
verantwoordelijk gesteld wordt voor het bestaan van de eeuwige natuurwetten.18
Maar wie of wat we ons bij deze Schepper moeten voorstellen, daarover gaf Darwin
geen nadere informatie. Dat zag hij trouwens ook niet als zijn taak.
Niet alleen God is grotendeels afwezig in On the origin of species, ook de mens
komt er nauwelijks in voor. De overvloed aan voorbeelden die Darwin uitstrooit om
zijn natuurlijke selectie kracht bij te zetten, blijft beperkt tot het planten- en dierenrijk.
Vooral de dieren zijn prominent aanwezig.19 Eventuele consequenties van zijn theorie
voor de afstamming van de mens blijven buiten beschouwing. Die interessante kwestie
werkte hij een goede tien jaar later uit in zijn boek The descent of man, and selection
in relation to sex (1871). Hierin zette hij aan de hand van talloze vergelijkingen
tussen mens en dier de logische gevolgtrekking van zijn On the origin of species
uiteen: mens en dier zijn familie van elkaar.20
Het lichamelijke, maar ook het geestelijke verschil tussen mens en dier is er volgens
Darwin dan ook een van graad, niet een van hoedanigheid. Het enige belangrijke
onderscheid zou volgens hem liggen op het terrein van het zedelijk gevoel. Maar,
voegt hij daar onmiddellijk aan toe, wanneer bij een dier de verstandelijke vermogens
beter ontwikkeld zouden zijn, dan zou dat ook iets als zedelijk gevoel of geweten
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kennen.21 Met deze tautologische formulering lijkt hij tenslotte toch weer alleen op
een verschil in graad te wijzen. Tegelijk spreekt er een zeker optimisme uit
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die visie over de ontwikkeling van de moraal in de toekomst. De logische consequentie
ervan is namelijk dat naarmate de evolutie verder voortschrijdt, het zedelijke peil
van de mensheid steeds meer toeneemt:
Looking to future generations, there is no cause to fear that the social
instincts will grow stronger, becoming perhaps fixed by inheritance. In
this case the struggle between our higher and lower impulses will be less
severe, and virtue will be triumphant.22
Opvallend is hier Darwins dubbelzinnige gebruik van de termen ‘higher’ en ‘lower’,
namelijk zowel in evolutionistische als in ethische zin. Op deze manier bouwt hij in
zijn evolutietheorie de mogelijkheid van moraliteit in. Tegelijk kleurt hij hierdoor
zijn theorie veel optimistischer, dan On the origin of species. Hierin had hij de kwestie
van een al dan niet opgaande richting in de evolutie meer in het midden gelaten.
Vergeleken bij On the origin of species is The descent of man niet alleen veel
optimistischer maar ook veel sterker religieus geladen. Het woord ‘God’ valt herhaalde
malen en het westerse monotheïsme interpreteert Darwin zelfs als de vrucht van een
steeds sterker voortschrijdende evolutie. De ‘wilde’ rassen met hun kinderlijk
polytheïsme beschouwt hij naar analogie met de diersoorten als lagere
ontwikkelingsstadia van het blanke ras. Kolonisatie vat hij in verband hiermee op
als een vorm van ‘struggle for existence’ bij de mens.23
Opvallend groot is het belang dat Darwin in dit boek hecht aan de opvoeding. In
zijn visie is de invloed daarvan op de mens, in geestelijk en moreel opzicht, groter
dan die van de natuurlijke selectie. In de slotconclusie van The descent of man schrijft
hij:
Important as the struggle for existence has been and even still is, yet as
far as the highest part of man's nature is concerned there are other agencies
more important. For the moral qualities are advanced, either directly or
indirectly, much more through the effects of habit, the reasoning powers,
instruction, religion, &c., than through natural selection;24
Hiermee houdt verband dat Darwin, ook onder druk van buitenaf, steeds meer ging
overhellen naar de hypothese dat aangeleerde eigenschappen overerfbaar zouden
zijn.
Die gedachte was tot dan toe in Frankrijk met kracht verdedigd door Jean-Baptiste
de Lamarck en had veel aanhangers gekregen, ook buiten Frankrijk. Net als Darwin
ging Lamarck uit van de veranderbaarheid van de soorten onder invloed van de
omgeving. Maar de verklaring die hij ervoor bedacht was een andere. Volgens hem
is de oorzaak van de dynamiek een proces van adaptatie. Door de noodzaak zich aan
de omgeving aan te passen, leren dieren nieuwe dingen en geven zij die via de
erfelijkheid aan hun nageslacht door. Zo hebben bijvoorbeeld de giraffen door het
steeds maar reiken naar de hoge blaadjes aan de bomen zulke lange halzen gekregen.
Darwins natuurlijke selectie houdt een veel grimmiger situatie in, waarbij het proces
van verandering zich door middel van competitie voltrekt en de vrije wil door
instinctmatige handeling wordt teruggedrongen. Overigens ging Lamarck wel weer
verder dan Darwin, voorzover hij geloofde aan spontane generatie, dat wil zeggen
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het uit de dode materie spontaan ontstaan van leven. In feite stond hij dus op een
materialistisch standpunt, Darwin niet.
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In vrij korte tijd slaagde Darwin erin zijn theorie binnen de eigen kleine
wetenschappelijke kring geaccepteerd te krijgen. In het bijzonder Thomas Huxley
werd een gedreven propagandist. Met het principe van de natuurlijke wetmatigheid
in de hand wist Huxley ook de moraal in de strikte causaliteit op te nemen, door te
stellen: ‘Stealing and lying are just as certain to be followed by evil consequences,
as putting your hand in the fire, or jumping out of a garret window.’25 Op die manier
liet hij zien dat volgens Darwins theorie de noodzaak van moraliteit in de natuur
besloten lag.
Zeer populair en in de publieke opinie nauw geassocieerd met Darwin werd het
werk van Herbert Spencer. Die ontleende zijn evolutietheorie echter niet aan Darwin,
maar aan Lamarck. Van Spencer komt de uitdrukking ‘survival of the fittest’.26
Hieronder verstaat hij iets anders dan Darwins ‘struggle for existence’. Spencers
‘survival of the fittest’ veronderstelt een actief aandeel aan de strijd; ‘struggle for
existence’ niet, hoewel de uitdrukking vaak wel zo werd geïnterpreteerd.27 Spencer
paste, net als J.S. Mill en meer negentiende-eeuwers, de evolutietheorie op alle
terreinen toe: op de kunstgeschiedenis, de economie, de sociologie, etc. En evenals
Huxley probeerde hij ook zijn ethiek een wetenschappelijke basis te geven. Hij deed
dat door imperfect en immoreel in elkaars verlengde te leggen. Volgens hem werd
in de loop van de evolutie de wereld steeds perfecter, steeds mooier en daarmee ook
moreel steeds hoogstaander. Iets dergelijks zagen we ook al bij Darwin.
Anders dan Darwin en Huxley wist Spencer zelfs voor het transcendente in zijn
theorie een plaatsje te vinden, door te stellen dat wij het oneindige weliswaar niet
kunnen waarnemen, maar wel in ons onderbewuste kunnen voelen.28 Op dit punt was
hij sterk beïnvloed door de Duitse natuurfilosofie. Zo duikt die romantisch-filosofische
benadering van de natuur via een boog weer op, nu binnen het kader van de
deterministische evolutietheorie. Ook in verband hiermee is het interessant om te
zien hoe Darwin in Duitsland, waar de natuurfilosofie bloeide, werd ontvangen.
Die ontvangst is zonder meer succesvol te noemen. Al in 1875 verschenen Darwins
verzamelde werken in het Duits. De Engelse versie moest toen nog uitkomen. De
Duitse aanhangers van Darwin hadden voor een groot deel het christelijk geloof al
losgelaten. Het waren filosofische materialisten, jonge mensen - Carl Vogt, Ludwig
Büchner, Ernst Haeckel - die doceerden aan kleine universiteiten. Zij entten zijn
theorie onmiddellijk op hun eigen biologistische materialisme, zoals dat bijvoorbeeld
naar voren komt in Büchners, ook in Nederland populaire Kraft und Stoff (1855).29
Tegelijk gaf Darwins ontwikkelingstheorie in Duitsland een nieuwe impuls aan
de natuurfilosofie. Zo stond een materialistische, in casu mechanistische,
natuuropvatting voor Haeckel een verheven kijk op die natuur bepaald niet in de
weg. De organisch gegroeide eenheid van de natuur en de verering van de schoonheid
daarvan ging bij hem geleidelijk aan de plaats innemen van de verdreven christelijke
God. Op die manier slaagde hij erin de religie naar het esthetische vlak te
transponeren. De christelijke mystiek verving hij door het heldere inzicht in de
geheimen van de natuur. Hiermee continueerde hij het populaire verlichtingsidee dat
God in de natuurwetten zijn bedoelingen zou laten zien. Tegen het einde van de
negentiende eeuw begon zijn theorie steeds meer pantheïstische trekken te krijgen.
In dezelfde lijn gingen natuurwetenschappers en filosofen als Ernst von Hartmann
en Wilhelm Wundt ieder op hun eigen manier op zoek naar verzoeningsmogelijk-
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heden tussen de speculatieve filosofie en de moderne exacte natuurwetenschappen
en trachtten ze zo te komen tot een soort van een metafysica op inductieve basis.30
Heel anders lag de situatie in Frankrijk.31 Daar bleven Darwin en evolutie lang
buitenlandse begrippen. In plaats van ‘evolutie’ gebruikte men bij voorkeur de term
‘transformisme’. Een aantal factoren heeft voor deze distantie gezorgd. In de eerste
plaats de invloed van de Franse zoöloog Georges Cuvier. Deze autoriteit keerde zich
fel tegen de gedachte dat er iets als evolutie van de soorten zou bestaan. Zijn verzet
was overigens meer gericht op Lamarck dan op Darwin. Verder ontmoedigde het
positivistische klimaat dat er vanaf August Comte in Frankrijk heerste, alles wat leek
op speculatie. En een speculatief element viel aan Darwins theorie bepaald niet te
ontzeggen. De in Frankrijk dominerende visie dat evolutie/transformisme niet
empirisch bewezen was, kwam de katholieke kerk trouwens goed uit.
Hoe was de ontvangst nu in Nederland?32 Darwins belangrijkste publicaties kwamen
in Nederlandse vertaling snel op de markt. Het ontstaan der soorten in 1860 en De
afstamming van den mensch in 1871 en 1872, in afleveringen.33 In de jaren zestig
was de jongere generatie Nederlandse biologen overwegend darwinist.34 Maar in
bredere kring kwam met Darwin een oud probleem weer op tafel te liggen: de
verhouding tussen geloof en wetenschap.
Het verschijnen van de Nederlandse vertaling van The descent of man werkte mee
aan de acceptatie van de theorie in christelijk kringen. De daarin duidelijk naar voren
gebrachte vooruitgangsidee en de invlechting van het christendom, maakte de theorie
ook voor de gelovige christen aanvaardbaar. Die houding zien we bij de modernisten,
waar Darwin vaak in deïstische zin (God werkt via de natuur) werd geïnterpreteerd.
Daarnaast waren er ook voorstanders van het darwinisme, zoals Johannes van Vloten
en de kring van vrijdenkers waartoe hij behoorde, voor wie darwinisme en godsdienst
apert onverenigbaar waren.
Voor de orthodoxe protestanten en de katholieken was Darwins principe van
natuurlijke selectie in die jaren nog onacceptabel. Daarmee werd door hen meteen
ook de hele evolutiegedachte op zichzelf buiten de deur gehouden. Vooral nadat
Vogt in 1868 in Nederland lezingen over Darwin was komen houden waarin hij zijn
eigen materialistische standpunt door diens theorie had heengeroerd, was Darwin
voor de orthodoxen en katholieken zonder meer suspect.
Desalniettemin was het darwinisme vanaf de jaren zestig en zeventig in Nederland
voor een brede maatschappelijke groep, inclusief die van de modernistische liberale
protestanten, aanvaardbaar. En dat niet alleen. Darwins evolutieleer stimuleerde bij
de meesten van hen een optimistisch geloof in de vooruitgang. Over deze rooskleurige
interpretatie van het darwinisme nu iets meer.

2 Optimistisch darwinisme
In de instemmende reacties op het darwinisme uit de jaren zestig en zeventig wordt
telkens weer beklemtoond dat de evolutie een betekenisvol plan is: in de toekomst
zal alles in de wereld steeds beter en mooier worden. Deze teleologische interpretatie
van het darwinisme treffen we aan bij veel Nederlandse darwinisten van het eerste
uur, zoals de biologen T.C. Winkler, H. Hartogh Heys van Zouteveen en P. Harting.

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 3

Heys van Zouteveen zette in de inleiding op zijn vertaling van The descent of man
(De afstamming van den mensch, 1871-72) meteen al deze toon door te stellen: ‘het
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geloof aan 's menschen trapsgewijze ontwikkeling in het verleden geeft ons
waarborgen voor 's menschen onbegrensde volmaakbaarheid in de toekomst.’35 En
de vooruitgangsgedachte maakte het Harting mogelijk om evolutietheorie en geloof
met elkaar te verzoenen. ‘“Excelsior” is’, volgens hem, ‘het devies van de natuur.
De wetten van de natuur zijn de gedachten van God.’36
Die visie werd in bredere, niet strikt wetenschappelijke kring gretig overgenomen.
Zo was H. van Loghem in het liberaal protestantse tijdschrift De Tijdspiegel bereid
alles aan te nemen: ‘struggle for life’, natuurkeus en mechanische wetmatigheid.
Maar dat nam volgens hem niet weg, dat er toch sprake was van een betekenisvol
plan:
Het zijn de mechanische krachten, gevoegd bij den strijd om het leven, de
natuurkeus en de schikking naar omstandigheden, die werken; maar in de
mechanische krachten is het streven naar doeleinden, is de idée directrice
van den beginne af ingeweven.
Alleen zal het dan niet geoorloofd zijn van blinde, van bloot mechanische
natuurkrachten te spreken.37
Ook in populariserende werkjes voor het grote publiek, zoals de Bondige uiteenzetting
van het Darwinisme voor leeken in de natuurwetenschappen van J.J. Le Roy uit 1878
hield men de gedachte aan een zinvol scheppingsplan vast.
Tot zo'n interpretatie gaf de steeds sterkere teleologische inslag van Darwins
publicaties en herdrukken op zichzelf alle aanleiding.38 Maar daarbij kwam nog dat
zijn medestanders in Engeland en zijn buitenlandse collega's deze optimistische
zienswijze stimuleerden. Ernst Haeckel had al in 1861 een lezing over Darwin gegeven
en daarin ‘natuurlijke selectie’ met de ‘natuurlijke’ wet van vooruitgang
geïdentificeerd.39 Een dergelijke optimistische visie deelde hij met darwinisten als
Spencer en Asa Gray.
Zo werd evolutie iets als een vlucht uit barbarij en primitivisme. Het zou allemaal
steeds beter en beschaafder worden in de wereld. Daarmee kwam ook de romantische
nostalgie naar het verleden op de helling te staan. Want wat was dat verleden, bleek
nu? Geen aards paradijs, maar een woeste leegte van lucht en water, waarin de
Schepper leven had geblazen.40 Wat voor de meeste Nederlandse darwinisten in eerste
instantie nog wel overeind bleef, was het monistische ideaal van ‘de ene vorm’ die
het begin zou zijn geweest van alles. Het materialisme van Haeckel en andere Duitse
natuurwetenschappers hield men aanvankelijk, zeker in bredere nietwetenschappelijke
kring, zoveel mogelijk buiten de deur.41
Daarmee bleef voor het gelovige volksdeel de mogelijkheid open om vast te houden
aan God als oorsprong van de schepping. In het ‘Voorbericht’ van Het ontstaan der
soorten stelt T.C. Winkler nadrukkelijk en tevreden vast dat Darwin, in tegenstelling
tot Lamarck, geen materialist is: ‘De leer is wel nieuw, in zooverre namelijk Darwin
niet, gelijk Lamarck, de soorten laat ontstaan uit een grondvorm door natuurkracht
geschapen, maar uit een grondvorm door den Schepper in het aanzijn geroepen.’42
Naar Winklers overtuiging is er in diens theorie dan ook niets dat strijdig zou kunnen
zijn met het christendom. In 1867 schreef hij een uitvoerig opstel in De Gids waarin
hij Darwins leer voor een breder publiek uit de doeken deed. Daarin hield hij
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zorgvuldig het fundamentele onderscheid tussen mens en dier overeind: ‘Geen
verdediger van Darwin's theorie behoeft de onsterfelijkheid van den mensch te
ontkennen, of de onsterfelijkheid van een zeekwal of een spons aan te
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nemen.’43 De mens heeft volgens hem in de loop van de evolutie namelijk een ziel
gekregen. Dat is een soort extra scheppingsdaad van ‘de Wetgever’, zoals Winkler
de Schepper veelzeggend noemde. Op deze manier probeerde hij vooralsnog de kool
en de geit te sparen.
Ook voor wie Darwin minder vrij interpreteerde, bood diens theorie veel troostrijks.
Gesteld namelijk dat alle mensen zijn ontstaan uit één en dezelfde grondvorm, dan
maken we met z'n allen deel uit van één grote familie. In zijn On the origin of species
had Darwin zelf ook van meet af aan de toon voor zo'n ‘biedermeier’-interpretatie
van zijn theorie gezet, door te spreken over een gemeenschappelijke stamvader en
het afkomstig zijn van dezelfde geboorteplaats.44
De andere kant van de medaille was, dat zo'n gemeenschappelijke stamvader mens
en dier genetisch angstaanjagend dicht bij elkaar in de buurt bracht. Darwin had het
afschrikwekkende van deze gedachte wat weggemasseerd door niet de mens als een
hogere diersoort te beschouwen, maar eerder het dier te vermenselijken. Daarvoor
maakte hij rijkelijk gebruik van de personificatie. Wanneer hij bijvoorbeeld in On
the origin of species beschrijft hoe een mierennest wordt verwoest en leeggeroofd,
laat hij dat één van de getroffen mieren op een menselijke manier ervaren. Ik citeer
naar de Nederlandse vertaling van Winkler: ‘een mier stond bewegingsloos op een
heideplantje, met hare eigene pop in den bek, als het beeld der wanhoop te staren op
haar vernield huis.’45
De gemeenschappelijke oorsprong van mens en dier bleef voor velen niettemin
moeilijk te slikken. Ook een overtuigd darwinist als Harting kon daar inkomen.
Immers, moest hij toegeven: ‘Niemand onzer zoude gaarne willen bekennen dat een
neger of papoe zijn vader was, ja zelfs dat zulk een tot zijne voorvaders heeft behoord,
al erkent men dat negers en papoes evenzeer aanspraak hebben op den naam van
mensch als de beschaafdste Europeaan.’46 Maar, stelde hij, we hebben ons bij de
feiten neer te leggen en mogen ons in dit soort zaken niet door ons gevoel laten
leiden.
Een andere minder aangename kwestie was, dat natuurlijke selectie niet alleen
nieuw, mooier en beter leven veronderstelt, maar ook dood en vernietiging. Ter
compensatie had Darwin toch nog iets als een eeuwigheidselement in zijn theorie
weten in te bouwen. Hij deed dat door een eeuwige kringloop der dingen te
suggereren. De combinatie van dat metamorfose-concept met zijn metafoor van ‘de
boom des levens’ leverde hem het volgende retorische hoogstandje op, waarin de
formulering ‘altijd groene bladeren’ nog eens extra suggestief stuurt in de richting
van een eeuwigheidsgedachte:
Gelijk knoppen, door te groeien andere knoppen voortbrengen, en dezen,
als zij krachtig zijn, uitspruiten en tot twijgen worden, en de twijgen tot
takken veranderen, en de takken zich verdeelen en aan alle kanten menigen
zwakkeren broeder doen verstikken, zoo is het ook met den grooten boom
des levens, welke met zijn doode en afgebroken takken de korst der aarde
vervult, maar de oppervlakte bedekt met zijn heerlijke, altijd groene
bladeren en kleurige bloemen.47
Alles bij elkaar genomen bood Darwins theorie op deze manier allerlei positieve en
ook voor veel christenen aanvaardbare aanknopingspunten: de evolutie laat een zinvol
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plan zien, de Schepper heeft het leven op aarde geschapen, de natuur is goed en
schoon, in de toekomst zal het morele gehalte van de mensheid alleen maar stijgen
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en evolutie sluit een soort van eeuwigheidsconcept in zich. Veel van dit alles, leerde
Darwin en de zijnen, danken wij aan het principe van de natuurlijke selectie.
Tegen deze achtergrond kreeg zelfs de afkalving van de vrije wil iets acceptabels.
Darwins theorie kende aan de vrije wil immers maar een zeer geringe speelruimte
toe.48 Aan die speelruimte, hoe beperkt ook, werd door de Nederlandse darwinisten
in die jaren over het algemeen graag vastgehouden. Op deze manier bleef er tenminste
nog iets intact van het menselijke zedelijk vermogen om te kiezen tussen goed en
kwaad. Dit zedelijk bewustzijn onderscheidde de mens overigens niet van het dier.
Ook het dier zou, had Darwin laten zien, zedelijk gevoel kennen, hoe onontwikkeld
ook. Die gedachte bood nog een extra mogelijkheid om evolutietheorie en zedeleer
met elkaar te verbinden.49 En tenslotte was het in moreel opzicht mooi meegenomen
dat er in de evolutie qualitate qua een opwaartse zedelijke lijn zat. Een maatschappij
waarin het kwade het goede overwonnen had, zou niet lang kunnen blijven bestaan,
meende Harting, en dat gaf naar zijn mening de mens moed voor de toekomst.50
Van die moed getuigen vele romans en novellen uit de periode 1860-1885, waaraan
determinisme en evolutietheorie beslist niet onopgemerkt zijn voorbij gegaan.

3 Het verhalend proza
Het darwinisme heeft in het proza van na 1860 flinke sporen getrokken. Evolutie,
universele wetmatigheid, natuurlijke selectie, struggle for life, de waarde van variëteit,
en de bepalende invloed van erfelijkheid en milieu; dat alles komt niet alleen impliciet,
maar ook expliciet via commentaar van de vertellers en verhitte discussies van de
personages aan de orde.
Tegelijk blijft het mens- en wereldbeeld van vóór 1860 in grote lijnen onaangetast,
zelfs in romans waarin het darwinisme een centraal thema vormt zoals Verzoend van
Schimmel of Hilda van Constantijn. De theorie wordt als het ware om de oude
ideologieën heengedrapeerd. De logisch gezien voor de hand liggende interpretatie
van de natuurlijke selectie als een blinde niets en niemand ontziende kracht wordt
nergens gegeven. Wel heeft de evolutieleer in sommige gevallen consequenties voor
de geloofsopvatting. Darwin heeft God een paar plaatsen naar achteren geschoven
of zelfs helemaal uit het zicht laten verdwijnen. Maar zelfs dat blijkt geen reden tot
wanhoop of pessimisme. Meer in concreto krijgt die interpretatie van het darwinisme
op de volgende wijze gestalte.

Determinisme en evolutie
De gedachte dat onwrikbare wetten het gehele universum (inclusief de mens) regeren,
komt in veel van de romans en verhalen nadrukkelijk ter sprake. Zo beschouwt Hilda
- in de gelijknamige roman van Constantijn - de mens als ‘een levende schakel in de
oneindige keten der dingen’; dokter Beelen uit Piersons Adriaan de Mérival heeft
het over ‘ijzeren wetten’, en dezelfde uitdrukking gebruikt ook de verteller in
Verzoend van Schimmel.51 Dit idee van een universele onontkoombare wetmatigheid
wordt expliciet gerelateerd aan de evolutietheorie. Die veronderstelt immers ook iets

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 3

als een ‘keten’ van natuurlijke verschijnselen. Beschouwd over een periode van vele
eeuwen vormt de mens een schakel in de lange ontwikkelingsgang van ééncellige
diertjes naar hoger bewerktuigde wezens. Daarmee wordt de mens
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verklaard tot een soort dier.52 Opvallend genoeg brengen de romans deze weinig
flatteuze afstamming vrijwel uitsluitend ter sprake in verband met personages van
een ander ras, van sociaal geringere komaf of met figuren die blijk geven van een
zekere mate van lichamelijke en morele degeneratie. Het gaat dus steeds om
personages die zich onderscheiden van de gemiddelde Nederlandse burger, c.q. de
lezer. Die blijft buiten schot.
In Bosboom-Toussaints Langs een omweg dienen alleen de inlanders als illustratie
van Darwins afstammingstheorie. In haar visie is een baboe een negerin die van de
apen afstamt, en een andere Indische vrouw schetst zij als een wezen dat het dierlijke
stadium nog maar nauwelijks is ontwassen: ze zit op haar hurken, eet met haar handen
en speelt met beesten. Door haar slechte invloed verkrijgt de min of meer in het wild
opgroeiende stiefdochter de bijnaam ‘apin’. In Verzoend van. Schimmel spreekt de
verteller in verband met het gewone volk over ‘lagere instincten’ en in Anna Rooze
van Cremer vinden we de veelzeggende uitdrukking ‘lager op de trap der menschheid’,
in de betekenis van ‘sociaal minder bedeeld’. De verteller in Busken Huets Roberts
Bruce's leerjaren vergelijkt de toegewijde maar ongecultiveerde Roosje keer op keer
met een dier. Daarin wordt hij gesteund door Roosjes minnaar. Die is van betere
komaf en fluit zijn geliefde als een hondje. In hetzelfde boek wordt een lichamelijk
en geestelijk gehandicapt meisje meedogenloos een ‘misgewas’ genoemd, dat alleen
voor haar moeder nog ‘een soort van dierlijk ontzag’ toont.53 Hoe lager op de sociale
ladder, hoe lager ook in de evolutieketen en dus hoe dierlijker. Evolutionair gesproken
blijken ‘lager ras’ en ‘lagere stand’ verwisselbare begrippen te zijn.
Naast toepassingen van de evolutietheorie komen er in de romans ook specifiek
evolutionistische begrippen voor, zoals ‘natuurlijke selectie’, ‘variëteit’, ‘soort’ en
‘strijd om het bestaan’. Een paar voorbeelden. In Lidewyde van Busken Huet redeneert
de verteller over ‘de wet der natuurkeus’. En in hetzelfde boek beschouwt dokter
Ruardi zichzelf tevreden als een ‘variëteit’. Ook de verteller in Adriaan de Mérival
heeft een darwinistische voorkeur voor het bijzondere, de variatie, en een afkeer van
eenvormigheid. En in Robert Bruce's leerjaren vergelijkt de schilder Eduard die op
zoek is naar een model, zichzelf met een Haarlemse tulpenplanter op zoek naar de
variëteit die alle eigenschappen van al de andere in zich verenigt en tegelijkertijd de
eerste is van een nieuwe soort.54 Daar waar er in de romans direct of indirect sprake
is van natuurlijke selectie, gebeurt dat steeds nadrukkelijk in positieve zin. De natuur
selecteert zorgvuldig en bewaart zo het goede. Wel wordt er een keer - in Ten Brinks
Eene schitterende carrière - bezwaar aangetekend tegen maatschappelijke
toepassingen in sociaal-darwinistische zin.55
Ook een ander darwinistisch begrip, dat van de ‘struggle for life’, is in de romans
aanwezig; opvallend sterk zelfs en in vele varianten zoals: ‘de kamp des levens’, ‘de
strijd van het leven’, ‘de strijd met de wereld’, ‘de strijd tegen het leven’, ‘de strijd
des levens’, ‘de strijd om het bestaan’.56 Die varianten laten op zichzelf al zien dat
de strijdmetafoor eerder in de geest van Spencer dan in de geest van Darwin wordt
gebruikt. Het gaat niet om een metaforische strijd tegen leden van dezelfde soort,
maar meer in het algemeen om de moeilijkheden waarmee de personages in hun
leven te kampen hebben. Aan het eind blijken ze die levensstrijd ook te kunnen
winnen, wanneer ze volhardend en eerlijk gestreden hebben tenminste. Van een
grimmige natuurlijke selectie waarbij schuldeloze slachtoffers vallen is geen sprake.
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Op die manier blijft de gedachte aan een fundamenteel rechtvaardig georganiseerde
wereld overeind.
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De scherpe kantjes van de evolutieleer worden er zo wat afgeslepen. Door het dierlijke
in de mens te reserveren voor de lagere sociale lagen, de gekleurde rassen en de
ontspoorde misgewassen hoeft de rest zich niet al te onbehaaglijk te voelen. Bovendien
zullen ook de evolutionair lager gesitueerden langzaamaan mee omhoog stijgen. De
evolutieketen laat immers een opwaartse lijn zien.
De zaak wordt zelfs voorgesteld alsof de mens met die naar vooruitgang strevende
evolutie kan meewerken. Zijn plaats in de boom legt hem als het ware deze taak op.
De wetenschappelijk onderlegde Willem, uit Ten Brinks De schoonzoon van mevrouw
Roggeveen, formuleert het als volgt:
En toch [...] vormen wij een belangrijken schakel in de bezielde natuur.
Zoo behooren wij te streven naar ontwikkeling van alle natuurlijke
krachten, die ons deel zijn, om niet achter te blijven bij plant en dier, die
in gunstige omstandigheden eene betrekkelijke volmaaktheid bereiken.57
En Hilda in de gelijknamige roman van Constantijn verzucht: ‘Dat wij toch de wetten
konden waarnemen, waardoor alles tot een groot en heerlijk doel moet medewerken,
wij zouden niet zoo dikwijls inbreuk op die wetten maken, en daardoor zoo deerlijk
bedrogen uitkomen.’58
Op deze manier krijgt het opsporen van de wetten en het achterhalen van de
wetenschappelijke waarheid een duidelijk morele kleur. De mens vervult zo niet
alleen zijn taak als levend wezen, maar krijgt dan ook pas goed zicht op wat die taak
eigenlijk behelst. Hij moet met de evolutie meewerken en dit betekent het opzij zetten
van eigenbelang. De geleerde dokter uit Hilda ziet het zo: ‘Maar om iets te willen
zijn, om een levende schakel te willen worden in de oneindige keten der dingen,
moeten wij ons-zelven geven zonder voorbehoud. Alleen de onzelfzuchtige leeft.’59
In deze visie streeft de evolutie dus als vanzelf via eeuwige wetten naar een hoger
doel en legt zij de mens de plicht op om te kiezen voor het goede. Logisch gezien
zijn deze twee dingen niet met elkaar te rijmen. Op die kwestie kom ik verderop nog
terug. Eerst een andere vraag: welke zijn nu die eeuwige wetten die ‘excelsior’ tot
het devies van de natuur maken?

Erfelijkheid en aanleg
Darwins theorie steunt op de gedachte van de overerfbaarheid van eigenschappen
en op de aanname dat de erfelijkheid verloopt volgens bepaalde wetmatigheden, de
zogenaamde erfelijkheidswetten. In de formulering van die wetmatigheden volgde
hij een Franse autoriteit op dit gebied, Prosper Lucas, die in zijn Traité philosophique
en physiologique de l'héridité naturelle (1847-1850) de volgende vier erfelijkswetten
had gedefinieerd60:
1. de directe erfelijkheid van de ouders op de kinderen; 2. het atavisme, dat wil
zeggen de overdracht van eigenschappen van een gemeenschappelijke voorouder
(grootvader, overgrootmoeder, etc.); 3. de indirecte erfelijkheid, waaronder verstaan
wordt de overdracht van zijdelingse verwanten, bijvoorbeeld van tante, neef of nicht;
4. de erfelijkheid via invloed. Onder dat laatste rekende hij het verschijnsel dat
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kinderen uit een tweede verbintenis nog gelijkenis zouden vertonen met de man uit
de eerste verbintenis. Dit laatste is al een oude gedachte, evenals het idee van directe
erfelijkheid. Lucas presenteerde deze twee ideeën nu alleen samen met de andere als
universele wetten en daarmee wonnen ze aan status.61
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In de verhalen is de erfelijkheid prominent aanwezig. Zij blijft niet beperkt tot losse
opmerkingen over gelijkenis tussen ouders en kinderen, maar in het voetspoor van
Darwin en Lucas wordt er wetmatigheid verondersteld en gerefereerd aan de recente
theorieën over atavisme en indirecte erfelijkheid. Soms vallen ook namen van bekende
darwinisten.
Dat laatste gebeurt bijvoorbeeld in Verzoend van Schimmel. Daarin maakt Gustaaf
zich ongerust over zijn zuster Caroline. Zij gaat namelijk in het geheim met jonge
heren. Gustaaf heeft zich in de moderne wetenschap verdiept. Dat maakt zijn zorgen
er niet kleiner op. Tegenover zijn vader brengt hij zijn nieuw-verworven kennis te
pas en daarmee treft hij doel:
‘Och, die descendenz-theorie van Darwin en Haeckel, die ik met een vrind
studeer, speelt me door het hoofd. Niets gevaarlijker dan een halve
wetenschap. Ik zie het alle dagen in en om mij!’
‘Descendenz-theorie....? wat heeft die hiermeê te maken?’ [...]
‘Wat bedoelt hij toch?’ zoo gonsden de vragen door zijn [vaders] brein.
‘Caroline en de descendenz-theorie? Zou hij daarmeê bedoelen... haar
moeder? Zou hij dan vermoeden...? Mijn God, mijn God!’62
Gustaaf krijgt gelijk. Carolines inmiddels al lang overleden moeder was van dubieuze
komaf en de losse dochter aardt naar haar mama.
Busken Huets Robert Bruce's leerjaren brengt een duidelijk geval van atavisme
ter sprake. In een eenvoudig boerengezin wordt een kind geboren dat wel van andere
ouders afkomstig lijkt. Het is bijzonder begaafd en heeft een donker, Frans uiterlijk.
De verteller verklaart dit als volgt:
Eene grootmoeder uit vroeger eeuw en uit een ander land, zou men gezegd
hebben, had over de hoofden van drie tusschengeneratien heen, Greta
gekozen, om met uitsluiting van alle andere telgen, in dit kind haar type
voort te planten.63
Ook de arts in Van Lenneps Klaasje Zevenster refereert aan de wet van het atavisme.64
De directe erfelijkheid wordt overvloedig gedemonstreerd. Opvallend vaak gebeurt
dit ter introductie van een nieuw personage. De erfelijkheid dient dan als verklaring
van diens innerlijke en uiterlijke gestel. Het zijn niet alleen maar prettige dingen die
de ouders aan de kinderen doorgeven. In De schoonzoon van mevrouw Roggeveen
erft Adelheid de borstkwaal van haar moeder, en in Adriaan de Mérival komt Clara's
teringachtige gestel op rekening van haar vader. Regina uit Langs een omweg heeft
haar jaloezie aan haar vader te danken, terwijl de ongevoelige, immorele Jozefine
uit de gelijknamige roman van Busken Huet het genetisch resultaat is van een
hardvochtige, half krankzinnige vader en een Indische moeder ‘van lager ras’.65 Ook
Isabella, uit Verzoend is zo'n mengproduct; ze lijkt zowel op haar robuuste vader als
op haar fragile moeder. ‘Hier toch wel scheen een eiketak geënt op den stam van een
bloemheester’, concludeert de verteller.66
Soms wordt ook een heel geslacht onder de loep genomen. Dan gaat het meestal
om bedenkelijke degeneratieverschijnselen. André, in Lidewyde, is zo'n verfijnd,
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maar tegelijkertijd verzwakt product van een vermoeid geslacht. Overbeschaafdheid
is eerder een struikelblok dan een hulpmiddel, meent de verteller.67 Ook de
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adellijke familie Wrede in Verzoend biedt een enigszins onduisterende aanblik.
Volgens de wetenschappelijk onderlegde Gustaaf kun je wel zien dat ze uit de kas
komt. En de minder geleerde, maar wel scherpziende Juffrouw Paats uit het boek
spreekt in verband met de familie over ‘ouwe eiken [...], die in den kop sterven en
verdorren en afschilferen en nergens meer goed voor zijn als om door den bliksem
geraakt te worden...!’68 Opvallend is steeds weer de negatieve invloed die er uitgaat
van lagere rassen en standen. Die verpesten een edel en voornaam geslacht. In dit
opzicht lijken hier de ideeën over rasmenging en degeneratie door te klinken uit
Gobineau's even vermaarde als bedenkelijke l'Essai sur l'inégalité des races
(1853-1855). Ook Darwin was de mening toegedaan dat de gekleurde rassen lager
stonden dan het blanke ras en dat rasmenging samen met de negentiende-eeuwse
verzorgingsstaat degeneratie bevorderde.
Alles bij elkaar genomen lijkt het alsof de mens bij zijn geboorte maar een zeer
geringe bewegingsruimte wordt gelaten. Ras, sociale stand en specifiek voorgeslacht
maken hem tot wat hij is. Toch wordt die conclusie niet getrokken. En dat komt
omdat er nog een andere belangrijke, niet specifiek darwinistische factor in het spel
is, namelijk de opvoeding. Die functioneert als tegenkracht.

Opvoeding
De waarde van de opvoeding als middel tot morele en intellectuele verheffing wordt
in de meeste romans sterk beklemtoond. We zagen ook dat Darwin dit oude
verlichtingsidee in zijn theorie opnam, hoewel het er logisch gezien geen verband
mee houdt.
De mens is opvoedbaar, hij kan zich al lerende vervolmaken. Dat is de
bemoedigende gedachte die in de romans en verhalen steeds wordt verdedigd en
aanschouwelijk gemaakt. Volksopvoeding is een schone zaak en in dat kader liggen
intellectuele en zedelijke verheffing in elkaar verlengde. Domheid en slechtheid zijn
broertje en zusje van elkaar.
De verhalen laten zien dat verschillende factoren de menselijke ontwikkeling
sturen. Eén daarvan is het geografisch milieu. De oude tegenstelling tussen de stad
en het platteland is daarbij nog steeds in het geding.69 Het rustige, gezonde leven op
het platteland is te verkiezen boven het jachtige en benauwde stadsleven. Maar het
kan ook óvergezond maken en daardoor vergroven. Dit laatste is bijvoorbeeld te zien
in de adelijke jongeman uit Verzoend van Cremer. Door zijn langdurig verkeer met
het plattelandsmilieu heeft hij, ondanks zijn afkomst, iets plat-boers gekregen.
De jonker kwam. Een krachtig opgeschoten knaap, met dezelfde imperieuze
uitdrukking op het gelaat als zijn vader. Het grove had bij hem echter iets
boersch. Geen fijne glimlach toch temperde den forschen mond met de
dikke donkerroode lippen; geen intellect school er in die blik. Een gezonde
maar een boerenjongen, wien het leven in de natuur een noodzakelijk genot
was geworden;70
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Aan de andere kant kan de stad met al haar sociale plichten en vermaken de
lichamelijke conditie, ja zelfs de moraal aantasten. De ministersvrouw uit
Bosboom-Toussaints Langs een omweg doet er daarom ook verstandig aan het
mondaine Den Haag na één turbulent seizoen weer in te ruilen voor haar rustige
buitenplaats.
Belangrijker nog dan de woonplaats zijn de mensen met wie men verkeert. Een
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liefderijke omgeving en een beschaafd milieu doen wonderen. Dat laat de levensloop
van Regina uit Langs een omweg bijvoorbeeld zien. Wanneer het in Indië verwilderde
kind aan de zorgen van een fris Gelders meisje wordt toevertrouwd, verandert ze
langzaam maar zeker in een beschaafde jonge dame. Omgekeerd heeft de ongelukkige,
bleke Ada uit Inwijding veel te wijten aan de liefdeloze, streng-orthodoxe tantes die
haar hebben grootgebracht. De verteller vergelijkt haar met een plant die bij gebrek
aan zonlicht maar half tot ontwikkeling is gekomen. En ook met de erfelijk belaste
Jozefine uit de gelijknamige roman van Busken Huet zou het volgens de verteller
beter zijn afgelopen, wanneer ze maar een paar verstandige ouders had gehad.71 In
Van Lenneps Klaasje Zevenster en Bosboom-Toussaints Majoor Frans vormt de
bepalende invloed van omgeving en opvoeding zelfs het centrale thema.
Bovendien heeft opvoeding nog een extra belang op langere termijn. Al die
aangeleerde morele en intellectuele beschaving wordt namelijk ook nog eens aan het
nageslacht doorgegeven, via de zogenaamde overerfbaarheid van aangeleerde
eigenschappen. In Schimmels Verzoend wordt expliciet aan dit verschijnsel
gerefereerd, bij wijze van spreken met Darwin en Lamarck in de hand:
Zij [de grote wetenschappers] wijzen u op de rechten der menschheid,
waarvan ge een lid zijt. De vaderen erfden van hunne vaderen. Zij lieten
het erfdeel met de door hen vergaârde winsten verrijkt, u na; tracht dus
uw erfdeel óok te vermeerderd aan uw kinderen te laten; wees dus goed
en braaf; doe wel met voorbijzien van u zelven; heb lief al wat waar en
schoon en goed is om zich zelf. De vroegere zoogenaamde Godsdienst
verbond een belooning aan het goeddoen; men streefde er naar goed te
zijn op hoop van gewin; doe gij 't uit een hooger beginsel, zonder eenige
verwachting van eigen voordeel, alleen omdat het goed is.72
Tenslotte laten de verhalen en romans ook zien dat ledigheid de mens geen goed
doet. De handen uit de mouwen, dat is het parool. Dat geldt zowel voor de slonzige
arbeidersvrouw als voor de in haar boudoir rondhangende dame. Arbeid adelt. Voor
de man betekent dit het vervullen van een taak in het openbare leven: het runnen van
een advocatenpraktijk of het leiden van een fabriek. De vrouw vindt het meest haar
vervulling in de zorg voor het gezin of, wanneer ze ongehuwd is, in de verpleging
en in het privé-onderwijs.
Dit arbeidsethos dat de verhalen uitstralen, houdt nauw verband met de
vooruitgangsgedachte die in de vorige paragraaf ter sprake kwam. Door er in
praktische zin de schouders onder te zetten en zich ten dienste van de maatschappij
te stellen, werkt de mens met de opgaande lijn van de evolutie mee. Bovendien wordt
deze visie op arbeid zelf weer als een vrucht van de voortschrijdende evolutie
geïnterpreteerd.73 Zo snijdt het mes aan twee kanten.
Hiermee komen we al dicht in de buurt van de morele boodschap die de verhalen
zonder uitzondering naar voren brengen. Hoe verhoudt die zich nu tot determinisme
en evolutie?

Moraal
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Logisch gezien zouden moraliteit en determinisme op gespannen voet met elkaar
moeten verkeren. Moraliteit veronderstelt een keuzemogelijkheid tussen goed en
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kwaad en dus een vrije wilsbeschikking, terwijl de universele wetmatigheid van het
determinisme voor de vrije wil geen plaats heeft. Toch wordt in de verhalen en romans
steeds weer gepoogd beide concepten - determinisme en zedeleer - overeind te houden.
Huxley en Darwin boden hiervoor zoals gezegd geschikte aanknopingspunten.
In de eerste plaats krijgt de wetenschap, het zoeken naar waarheid, in de verhalen
een morele dimensie. Zoals Willem het zegt, uit Anna Rooze van Cremer: ‘waarheid
is alles wat volkomen rein is en goed, en voert tot het liefhebben van den eeuwigen
oorsprong van alles, en van alle - alle menschen’74 Vanuit die optiek kan aan de
wetenschap een louterende invloed worden toegeschreven en krijgen de
wetenschappers als dappere strijders voor de waarheid een verheven taak op hun
schouders gelegd.
In de tweede plaats wordt aan het determinisme zelf een soort van morele injectie
gegeven door ook iets als een zedelijke wetmatigheid te veronderstellen: langs de
weg van de causaliteit worden goede daden beloond en kwade gestraft. Zo kan de
verteller uit Robert Bruce's leerjaren zijn verhaal dan ook presenteren als een naar
het leven opgetekende levensgeschiedenis en tegelijk als een levensspiegel, een
morele les.75
In de derde plaats wordt de zaak omzeild door de hele problematiek eenvoudig te
laten voor wat zij is. Dat doen de meeste verhalen. Ze tonen dat onwrikbare wetten
de natuur regeren en tegelijk dat we moeten kiezen voor het goede. Zo werken we
met de wetten mee. Ook in romans die de vrije wil expliciet ontkennen, zoals Hilda
en Verzoend, wordt in één adem toch de aanbeveling gegeven het goede te doen en
op die manier de evolutie van de mensheid te bevorderen. Wanneer Hilda,
bijvoorbeeld, merkt dat ze verliefd geworden is op de geleerde, maar ook getrouwde
dokter Kroner, doet ze twee dingen. Eerst gaat ze naar haar vader en pleit zich met
een beroep op het determinisme van elke schuld vrij. Dat gaat zo:
Vader, de laatste weken heb ik veel nagedacht, en vele dingen zijn mij
helder geworden. Meende ik vroeger, dat de mensch deugdzaam of zondig
was uit vrijen wil, zoo heb ik thans geleerd, dat alles betrekkelijk is. Onze
aanleg, de omstandigheden bepalen onze deugd. Had iemand mij ooit
voorspeld, wat er in mijn hart zou omgaan, ik zou hem voor krankzinnig
uitgemaakt hebben, en toch is het zoo ongemerkt, zoo langzaam gekomen,
dat ik op eenmaal voor een afgrond van ellende stond, vóórdat ik iets
vermoedde.76
Vervolgens neemt ze, dwars tegen deze theorie in, haar leven resoluut in eigen hand
en vertrekt ze naar het Frans-Duitse front om daar, ver van haar zondige liefde,
gewonde soldaten te gaan verplegen. Ze doet dat niet omdat God het van haar verlangt,
maar vanuit een persoonlijke liefde tot de mensheid. En dat laatste is volgens het
boek ook eigenlijk veel mooier. Laten evolutieleer en determinisme nog wel ruimte
voor iets als een God?

Geloof
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Bijna in alle romans komt de problematiek die de verhouding tussen geloof en
wetenschap in de negentiende eeuw opriep, op z'n minst even om de hoek kijken. In
veel boeken krijgt de kwestie echt ruime aandacht. En drie romans - Adriaan de
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Mérival, Hilda en Verzoend - zijn zelfs tendensromans te noemen met de verhouding
tussen geloof en wetenschap als centraal thema.77
Illustratief voor de verschillende posities die er tegenover het geloof worden
ingenomen, is de ontwikkeling die dokter Beelen, een personage uit Adriaan de
Mérival, naar zijn eigen zeggen heeft doorgemaakt. In zijn jonge jaren zag hij God
als een liefhebbende vader. Dit geloof maakte vervolgens plaats voor een visie op
God als de Schepper die het heelal volgens onomstotelijke wetten zou hebben
geschapen en daarbij de mens het vermogen zou hebben gegeven om die wetten te
doorgronden. En tenslotte heeft Beelen ook deze deïstische visie niet kunnen
vasthouden en is hij inmiddels de vaste overtuiging toegedaan dat de mens zich geen
wezen denken kan dat nog boven het Al zou staan. In deze ontwikkelingsgang zien
we God dus langzaam uit beeld verdwijnen en tenslotte alleen nog iets als een vaag
pantheïsme (het Al) overblijven. Deze drie ontwikkelingsfasen komen we stuk voor
stuk tegen in de romans die determinisme en evolutietheorie accepteren en verwerken.
Zo laten zich drie groepen romans onderscheiden die elk één van de drie posities
representeren.
De combinatie van determinisme en evolutietheorie met een nog traditioneel
kerkelijk christelijk geloof vinden we in de latere zedenromans van
Bosboom-Toussaint. Frits Millioen en zijne vrienden, Majoor Frans, en Langs een
omweg laten zien dat de mens, ondanks de determinerende factoren van erfelijkheid
en milieu, vóór alles door Gods liefdevolle hand wordt geleid. Dezelfde visie spreekt
uit Cremers Dokter Helmond en zijn vrouw. Logisch gezien zou dit moeten betekenen
dat God via die wetten opereert en zou dit dus een soort van deïstische invulling van
het geloof op moeten leveren. Die conclusie wordt in deze romans evenwel niet
getrokken. God is en blijft heel dichtbij als een instantie met wie een persoonlijke
relatie onderhouden kan worden. Wel worden orthodoxie en dogmatisme scherp
afgewezen.
Het deïstische standpunt vertegenwoordigt Ten Brink met de romans Eene
schitterende carrière, Het vuur dat niet wordt uitgebluscht en De schoonzoon van
mevrouw Roggeveen. Wel een godsdienst, maar geen kerk, zegt hij in die verhalen.
En wanneer hij dit standpunt één van de personages in de mond legt, staat er bijna
drammerig vet gedrukt ‘dat de waarheid omtrent de dingen van hemel en aarde niet
in éen boek gevonden wordt, noch door éen profeet is geopenbaard.’78 De fel
anti-orthodoxe gezindheid van zijn werk past in deze visie. Hetzelfde geldt trouwens
voor Cremers Hanna de freule en Anna Rooze. Ook in deze twee boeken is God niet
verdwenen, maar een paar plaatsen opgeschoven. Tenslotte bestuurt God alles, maar
hij doet dat via de causale wetten. En net als bij Ten Brink worden godsdienst en
kerkgenootschap losgekoppeld.
Piersons Adriaan de Mérival draait geheel en al om de geloofskwestie. De manier
waarop het boek is opgezet, maakt het alleen moeilijk, zo niet onmogelijk om de
vinger te leggen op het standpunt dat in deze problematiek tenslotte door de roman
als geheel wordt ingenomen. Daarvoor blijft de discussie tussen de verschillende
partijen die hun zegje mogen doen, te onbeslist. Dat geldt zeker voor de uitkomst
van de gesprekken tussen de positivistische dokter Beelen die het geloof vaarwel
heeft gezegd en diens leerling Adriaan de Mérival die tenslotte toch binnen de kerk
blijft.79
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In Busken Huets Lidewyde, Jozefine en Robert Bruce's leerjaren komt het geloof
en de hele problematiek daaromheen daarentegen niet erg in beeld. Eén maal - in
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Robert Bruce's leerjaren - heeft de verteller het over ‘Eene onzigtbare Hand’ en een
‘goddelijke les’.80 Voor het overige getuigen alledrie de romans van een
deterministische levensvisie waarin verder voor een God nog nauwelijks plaats lijkt
te zijn.81
Dit brengt het werk van Huet dicht in de buurt van de romans waarin het bestaan
van God categorisch wordt ontkend, zoals in Amazone en Inwijding van Vosmaer,
Verzoend van Cremer en Hilda van Constantijn. Wel stellen ze allemaal iets voor
die verdreven God in de plaats.
Dat ‘iets’ is allereerst de kunst. De twee romans van Vosmaer drijven op de
gedachte dat wij niet deo maar arte vivamus.82 Kunst is een substituut voor God
geworden en daarmee komt het Schone in principe te staan boven het Goede, voor
zover het eerste als voorwaarde gesteld wordt voor het laatste. Wanneer Vosmaers
reizigers uit Inwijding de grens naar het land van de eeuwige schoonheid - Italië passeren, horen ze een ‘priesterlijke stem’ orakelen: ‘Onthoudt: het schoone is het
eerste; dan het goede, want het goede is zelfs niet goed, als het niet schoon is; en als
het hoogste zult gij zien, dat het schoone en goede ten slotte één worden.’83
Ook in Verzoend zijn kunst en schoonheid cruciale begrippen. Gustaaf mag op
enige wetenschappelijke ontwikkeling bogen, zijn geliefde Hélène leert hem het
schone zien. En daarmee heeft hij naar zijn eigen zeggen oog gekregen voor het
‘onzichtbare [...] in het zichtbare’, voor ‘het ideaal-schoone’.84 Deze formuleringen
zetten het schoonheidsbegrip, net als bij Vosmaer, in een metafysisch, Platoons licht.
De kunstenaar, als brenger van schoonheid, krijgt een bijna priesterlijke functie. Zo
is de wetenschappelijk onderlegde Van Orden uit Verzoend ervan overtuigd dat er
twee werelden zijn, een zichtbare en een onzichtbare; en dat het de kunstenaar is die
de ‘gouden band’ tussen die twee werelden het beste kan aanvoelen.85 Wetenschap
en kunst sluiten elkaar dus bepaald niet uit.
Een andere manier waarop zich iets van het eeuwige toont, is in de natuurlijke
cyclus van bloeien en vergaan. Steeds weer herschept de natuur zich in nieuwe
vormen. De knappe dokter uit Hilda zegt dit met zoveel woorden en het slot van het
boek laat het nog eens op een wat minder expliciete manier zien:
Het maanlicht scheen over de velden van Baarle; akkers, waarvan het
graan reeds geoogst was; akkers, waarin de ploeg versche voren gesneden
had om het zaad te ontvangen.
Het maanlicht scheen vele mijlen verder, op bosschen, bergen, rivieren;
het maanlicht scheen op vele steden, dorpen, kerken, kerkhoven, versch
gedolven graven; het maanlicht scheen ook op Hilda's graf.86
De aarde bergt de doden en doet tegelijk nieuw leven ontkiemen. Dood en leven zijn
opgenomen in de harmonieuze eenheid van het universum, hier gesymboliseerd door
het alles beschijnende maanlicht. Zo is er eeuwigheid, ook zonder God.

4 Vóór en ná Darwin
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Vanaf de jaren zestig beginnen determinisme en evolutieleer dus hun sporen in de
Nederlandse romans na te laten. Maar dit betekent niet dat de romans en verhalen
qua visie op de mens en de wereld ook ingrijpend van die van vóór Darwin gaan
verschillen. Het is eerder zo dat het darwinisme gebruikt wordt om al vigerende
ideologieën gestalte te geven.
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Illustratief in dat opzicht zijn twee romans van J.J. Cremer. Een van zijn eerste
boeken, Daniël Sils, verscheen in 1856, ruim voor Darwins On the origin of species.
Het volgende, Anna Rooze, dateert uit 1868, toen de discussie rond het darwinisme
in Nederland goed op gang was gekomen. Het boek refereert ook nadrukkelijk aan
die discussie. Ideologisch gesproken verschillen de twee romans desondanks maar
weinig van elkaar.
Daniël Sils is het verhaal van een verwaarloosde, al vroeg aan zijn lot overgelaten
jongen, die er tenslotte toch in slaagt zich te ontwikkelen tot een oppassende
schoolmeester. Darwin en de evolutieleer zijn in deze ontwikkelingsschets - hoe kan
het ook anders in 1856 - volkomen afwezig. Wanneer een enkele maal het dierlijke
in de mens ter sprake komt, gebeurt dat op een op niet-darwinistische manier, zoals
bijvoorbeeld in het volgende vertellerscommentaar:
't Is mooi gezegd, dat de mensch half dier en half engel is; maar 't is jammer
dat er onder de menschenkinderen nog zoo velen gevonden worden, die
van het engelschap maar een kwart bezitten, of ook, die geheel en al dier
zouden zijn indien ze den staart maar hadden.87
Voor deze verteller is de evolutieleer duidelijk nog een gesloten boek. Het dierlijke
in de mens is hier louter en alleen een metafoor die staat voor het moreel
verwerpelijke.
Ook de erfelijkheid als determinerende factor is in deze roman ver te zoeken.
Hoewel Daniël het kind is van een tamelijk ruw ouderpaar, heeft hij niets van hun
eigenschappen meegekregen. Integendeel, als kind al is hij de goedheid en zachtheid
zelve. Zijn verdere ontwikkeling dankt hij aan de verstandige en moreel hoogstaande
mensen waarmee hij in aanraking komt. Die laten zijn opvoeding de zo noodzakelijke
inhaalmanoeuvre maken, waardoor Daniël tenslotte zelf voor de schoolbanken kan
gaan staan. ‘In bijna vier jaren tijds was Daniël Sils van een onwetenden, onnoozelen
knaap - in weerwil nog van de belemmeringen die hij had ondervonden - een waarlijk
bekwaam en degelijk mensch geworden’, constateert de verteller tevreden.88 Het
verlichtingsidee van het belang van een goede opvoeding vormt de spil van het boek.
Dit opvoedingsideaal wordt gezet in het kader van de vooruitgangsgedachte in
bredere zin. De barbaarse tijden toen de mensen elkaar nog meedogenloos afslachtten,
zijn voorgoed voorbij.89 Intellectuele ontwikkeling en morele verheffing gaan hand
in hand.
Dat vechten, hakken, verminken en vernielen behoort niet thuis in de
tweede helft der negentiende eeuw, die gulden eeuw van beschaving en
vooruitgang; zij schrikt van bloed en ijst bij het herdenken van de wreede
tijden, toen menschen en menschen met duivelen-woede en
duivelen-slimheid, aan eigen hartstocht voldoende of wel de roepstem van
monarchen of heeren gehoor gevende, elkander bestookten en vermoordde.
Ja, zij ijst van die bloedtafereelen, dewijl hare telgen geschaard staan onder
de banier van den grooten Held wiens leuze liefde is.
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Die ‘grooten Held’, de God van liefde, is in het boek sterk aanwezig. Hij heeft de
touwtjes in handen en dat is maar goed ook, want ‘wat God doet is wijs en goed’.90
Tegelijk is hij ook ‘den Eeuwigen Ongeziene die “door geen priester verklaard -
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maar toch nooit tevergeefs door zijn schepsel op aarde gezocht wordt”.’91 In deze
parafrase van De Genestet laat zich voorzichtig een keuze voor het modernisme zien.
De onverholen afkeer van orthodoxie en godsdiensttwist die er uit de roman spreekt,
spoort daarmee.
Leggen we hiernaast nu Anna Rooze. Het boek is van 1868, maar het verhaal speelt
in 1859, de verschijningsdatum van Darwins On the origin of species. De roman
staat vol verwijzingen naar de evolutietheorie en de namen van Darwin en Lamarck
ontbreken niet. Het boek is een pleidooi voor de afschaffing van de preventieve
hechtenis en tegelijk een hommage aan de wetenschap. De wetenschap streeft immers
naar waarheid en ‘waarheid is alles wat volkomen rein is en goed, en voert tot het
liefhebben van den eeuwigen oorsprong van alles, en van alle - alle menschen’.92 In
dit gesloten systeem liggen wetenschap en geloof direct in elkaars verlengde en krijgt
Hartings ‘Excelsior’-gedachte alle ruimte. Hierover redeneren de personages heel
wat af, maar tenslotte is de verlichte, modernistische visie van het boek kristalhelder.
Alles geschiedt naar Gods wil, maar God bestuurt ons alleen via de evolutiewetten.
Zo komt het mensdom steeds verder op de weg van de vervolmaking. Wie of wat
die God verder precies is, daarover is elke discussie zinloos. En net als in Daniël Sils
komt De Genestet weer op het tapijt, nu in een letterlijk citaat van het bekende:
Daar is geen priester
Die Hem verklaart,
Maar Hem zoekt niemand
Vergeefs op aard!93

Deze korte vergelijking laat twee dingen zien. In de eerste plaats dat het darwinisme
aan Cremer niet onopgemerkt voorbij is gegaan. De evolutietheorie en de daaruit
voortvloeiende vraag naar de verhouding tussen wetenschap en geloof is in Anna
Rooze een belangrijk thema. Maar de vergelijking laat ook zien, dat er wat betreft
de visie op de mens en de wereld, niet eens zo heel veel is veranderd. Beide romans
vertellen ons de geschiedenis van een moreel hoogstaand personage dat uit vrije wil
het goede kiest en dat tenslotte na vele avonturen en opofferingen beloond wordt.
Deze twee geschiedenissen worden als het ware heengeschreven rond thema's die in
de aandacht stonden: volksopvoeding, preventieve hechtenis en darwinisme. De
aanvaarding van het darwinisme blijkt Cremers vroegere ideologie geenszins aan te
tasten. Zelfs God heeft hij in modernistische zin met het darwinisme weten te
verzoenen. Het enige cruciale verschil betreft zijn houding ten opzichte van de kerk,
in Anna Rooze blijkt hij duidelijk de kant te zijn opgegaan van een onkerkelijk deïsme.
Cremers ontwikkeling is naar mijn mening exemplarisch voor wat er met het
darwinisme in de romans en verhalen in deze periode gebeurt. De meeste geven er
op een of andere manier blijk van op z'n minst een aantal noties van de evolutietheorie
en het determinisme te hebben verwerkt.94 Dat kan soms niet meer opleveren dan
een paar verwijzingen naar de erfelijkheidswetten, zoals in Klaasje Zevenster of een
evolutionistisch grapje terzijde, zoals in Een Haagsch fortuin van Johan Gram waarin
een schilder het heeft over een gezicht ‘om Darwin's theorie plastisch te bewijzen’.95
Het kan ook leiden tot romans waarin determinisme en evolutieleer tot inzet zijn
gemaakt, zoals Hilda en Verzoend.96
Wel wordt dit darwinisme steeds op een tamelijk ‘schadeloze’ manier verwerkt.
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De erfelijkheid wordt als bepalende factor aanvaard, maar tegelijk onklaar gemaakt
door de opvoeding als tegenkracht te laten fungeren. De afstamming van de dieren
wordt geaccepteerd, maar meteen toch weer buiten de deur gehouden door het
primitieve en dierlijke in de mens te reserveren voor de lagere sociale standen en
bijzondere gevallen van degeneratie en morele ontsporing. Opvallend is dat de lagere
standen steeds de rol de rol te vervullen krijgen van Darwins lagere soorten.
Alleen daar waar er afstand genomen wordt van de kerk of zelfs van het christelijk
geloof, blijkt het darwinisme wel een doorslaggevende rol te spelen. Determinisme
en evolutietheorie maken een kijk op de mens en de wereld mogelijk waarmee kerk
en geloof op den duur onverenigbaar blijken.97
Maar, hoe sterk de deterministische en evolutionistische inslag van de romans ook
mag zijn, de moraal blijft er in overeind. De verhalen dienen net als die van vóór
1860, als zedelijke voorbeelden ten goed of ten kwade. Ze laten zien dat de mens
ondanks al zijn beperkingen kan en moet kiezen voor het goede. En wanneer hij dat
doet, zal niet alleen zijn eigen individuele bestaan, maar ook het mensdom als geheel
er op vooruit gaan. Ook in zedelijk opzicht vormt de mens namelijk een belangrijke
schakel in het totale, al dan niet door een christelijke Schepper georganiseerde
universum. Alleen, Gods wegen blijven ondoorgrondelijk. Ook wanneer hij conform
de wetten opereert, valt zijn uiteindelijke doel niet zo gemakkelijk te achterhalen.
Maar wat in klein bestek onrechtvaardig lijkt, blijkt dat vanuit het grote geheel
bekeken, bij nader inzien toch weer niet te zijn. Zo keert alles zich tenslotte steeds
ten goede. Van dit optimistisch determinisme getuigen ook die romans waaruit de
scheppende God helemaal is weggeschreven en het Al of de Eeuwige Schoonheid
zijn plaats hebben ingenomen. Misschien komt het ook wel hierdoor dat de
darwinistische inslag van deze oudere romans niet zo in het oog springt; zij tast de
vigerende ideologie immers nauwelijks aan. Dat wil niet zeggen dat het darwinisme
alleen een soort van modieuze franje is. De verhalen laten zien dat de evolutietheorie
wel degelijk beschouwd moet worden als een belangrijke nieuwe wetenschappelijk
ontdekking. Maar ze laten ook zien dat die ontdekking moraal en toekomstgeloof
onverlet laat.
Voor zolang als het duurt tenminste. Eén auteur uit mijn corpus teksten deelt
namelijk niet in het hier geschetste optimistisch darwinisme, en dat is Marcellus
Emants. Al in 1879 liet hij in zijn Een drietal novellen de grimmige consequenties
zien van Darwins natuurlijke selectie. Daarmee zette hij in Nederland de toon voor
de pessimistische interpretatie van determinisme en evolutietheorie die het
eindnegentiende-eeuwse verhalend proza in eerste instantie zou gaan kenmerken.
Meer hierover in het vervolg op dit artikel.
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Dit geldt niet voor de volgende zes titels: De gouverneur en De gouvernante van P.F. Brunings;
De familie Schaffels van Johan Gram; Van huis en Novellen en vertellingen van Gerard Keiler
en Onze buurt van Een ongenoemde [Dorothea Petronella Bohn-Beets].
Johan Gram, Een Haagsch fortuin, 152.
Slechts in één boek - Gederailleerd van Gerard Keiler - wordt het darwinisme expliciet
afgewezen en wint het geloof het van de rede.
In het verhalend proza wordt daarmee een andere situatie geschetst dan door Hegeman in zijn
artikel over de ontvangst van Darwin in Nederland. Daarin concludeert hij dat Darwins
evolutieleer vóór 1876 een betrekkelijk ondergeschikte rol speelde in het groeiproces van de
Nederlandse onkerkelijkheid. (Hegeman 1970, 311)
Hierin is al het in dit artikel genoemde en/of geciteerde verhalend proza opgenomen.
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Investeringen van literaire uitgeverijen in jong talent en de opbrengst
daarvan
Een onderzoek naar de generatie literaire prozadebutanten uit de jaren
1961-1965
Frank de Glas
De literaire uitgeverij staat in de belangstelling. Er zijn de laatste jaren verschillende
nieuwe studies verschenen rond uitgeverijen en uitgevers in het Nederlandse
taalgebied. Sommige daarvan hadden een journalistieke inslag, andere kwamen in
een academische context tot stand, en in beide categorieën zijn nieuwe publicaties
onderweg. Dit golfje van uitgeverij-aandacht past in de bredere trend van toegenomen
belangstelling voor literaire instituties. Deze belangstelling heeft zich in eerste
instantie afgetekend in het internationale vakgebied van de algemene
literatuurwetenschap en wordt nu ook in de studie van de nationale letterkundes
zichtbaar. Te onzent is deze aandacht voor ‘context’ naast ‘tekst’ duidelijk te
bespeuren in de formulering van onderzoeksprogramma's zowel voor het eerste- als
tweede-geldstroom-onderzoek. Kijken we naar het onderzoek naar literaire instituties
tot dusver, dan is daarin veel studie gemaakt van het proces van beeldvorming rond
schrijvers en stromingen. Ook de literaire uitgeverij komt meer en meer in de
schijnwerpers te staan. Een interessante ontwikkeling van de laatste jaren (het
duidelijkst zichtbaar in Frankrijk en in de Angelsaksische wereld) is verder dat
traditionele vragen van de nationale letterkundestudie (zoals de genese van teksten,
van oeuvres, van reputaties en van schrijversgroeperingen) worden verbonden met
de studie van de institutionele context waarin deze processen hun beslag krijgen.
Daarin komt de uitgeverij steeds meer in beeld.
Hoewel meer aandacht voor de institutionele rol van de literaire uitgeverij positief
is, lijkt het mij een gemis dat deze onderzoeken meestal slechts individuele
gevalstudies zijn en de theorievorming rond het functioneren van de (literaire)
uitgeverij weinig vordert. Sinds in het letteren- en kunstvakkenonderzoek de ‘context’
van het cultuurproduct een legitiem onderzoeksobject is geworden, is herhaaldelijk
gepleit voor een interdisciplinaire opzet en voor toenadering tot de sociale
wetenschappen. Wat het recente cultuuronderzoek aangaat leidt dit enerzijds tot een
wending naar meer abstracte benaderingen, zoals de systeemtheorie van Niklas
Luhmann. Gezien de magere resultaten van deze excercities heb ik zelf enige twijfels
of een dergelijke aanpak uiteindelijk ons begrip van het functioneren van afzonderlijke
literaire instituties zal verhelderen. Anderzijds is aansluiting bepleit met het
Angelsaksische en Franse cultuursociologische onderzoek dat theorievorming in
samenhang met (meer of minder) empirisch onderzoek voorstaat, waarbij te denken
is aan het werk van Becker, Peterson, Coser, Powell en Bourdieu (Becker 1982,
Peterson 1985, Coser c.s 1982, Powell 1985, Bourdieu 1993abc). Van deze lijkt
Bourdieus concept van het literaire veld en van de literaire instituties die daarop
positie kiezen, het meest vruchtbaar voor het uitgeverij-onderzoek. Hij heeft ons
inzicht verscherpt in het feit dat de materiële kant van de literaire productie (het
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maken en verspreiden van boeken) hand in hand gaat met de ‘symbolische’ productie
ervan, het verwerven van artistieke erkenning voor oeuvres en auteurs. Bij de
toepassing van deze concepten op de studie van de literaire uitgeverij heeft Bourdieu
echter erg veel huiswerk aan anderen overgelaten. Slechts enkelen zijn daar
daadwerkelijk mee aan de slag gegaan, zoals de romaniste Anna Boschetti (Boschetti
1986, De Glas 1998). Toch ligt er een uitdaging om Bourdieus stelling van de
complexe samenhang van materiële en ‘symbolische’ productie van het literaire werk
langs zichtbare en onzichtbare lijnen, door nader empirisch onderzoek op haar
houdbaarheid te toetsen. Elders heb ik naar voren gebracht dat Bourdieu (ondanks
zijn interessante uitgangspunten) bij het in kaart brengen van deze twee zijden van
de uitgeverij-activiteit, nogal globale categorieën hanteert en te weinig secuur kijkt
naar de feitelijke exploitatiepraktijk van de uitgeverij.
Welke aanpak is in dit verband denkbaar? In De Glas (1989) heb ik gepuzzeld op
een zinvolle segmentatie van uitgeverijfondsen en in kaart gebracht, in hoeverre het
uitgevers lukt om een exclusieve auteursstal op te bouwen. De Glas (1992)
inventariseert de belangrijkste instrumenten waarmee uitgeverijen invloed kunnen
uitoefenen op de beeldvorming van hun auteurs in het literaire veld. De Glas (1993)
gaat de aantrekkingskracht van een uitgeverijfonds door de jaren heen voor
productieve auteurs in uiteenlopende genres na. In De Glas (1995) worden patronen
in kaart gebracht in de uitgeverijbinding (of het gebrek daaraan) van Nederlandstalige
jeugdboekenauteurs van de laatste decennia met een substantieel oeuvre.

Een Röntgenfoto van het uitgeverijfonds
Wil men een beter beeld krijgen van de samenhang tussen de materiële en de
symbolische productie van het literaire oeuvre door de uitgeverij, dan is het cruciaal
om er inzicht in te hebben hoe steeds nieuwe generaties van schrijvers en schrijfsters
opgekweekt worden. Zonder nieuwe aanwas kan de uitgeverij op termijn immers
niet overleven. Als we daarnaast een beoordeling willen geven van Bourdieus claim
van de onophoudelijke strijd van de jongere kunstenaars met de gevestige orde over
de legitieme artistieke normen, dan is onderzoek naar de materiële basis van die
verjonging onmisbaar.
In dit artikel worden de resultaten gepresenteerd van een onderzoek naar de
letterkundige vruchtbaarheid van een groep Nederlandstalige auteurs van verhalend
literair proza uit een afgepaalde periode, namelijk 1961-1965. Mijn centrale
probleemstelling (die hieronder verder wordt uitgewerkt) was daarbij: wat hebben
deze literaire prozadebuten uiteindelijk voor de betrokken uitgevers opgeleverd? Met
deze studie ben ik schatplichtig aan het onderzoek naar literaire instituties dat vanaf
de jaren tachtig is opgebouwd binnen het Werkverband Literatuursociologie van de
Faculteit der Letteren van de Tilburgse KHT/KUB. Vier uitgangspunten schraagden
dit onderzoek. Scepsis omtrent het bestaan van tekstimmanente kwaliteitskenmerken
van literatuur; herleiding van uitspraken over de literaire tekst tot (normatieve)
literatuuropvattingen; aandacht voor het sociale karakter van culturele
kwaliteitsoordelen en voor de rol van literaire instituties daarin; voorkeur voor
onderzoek dat tegelijk een empirische component telt en zich qua opzet en
controleerbaarheid aan bepaalde minimumspelregels houdt. Vanuit deze
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uitgangspunten probeer ik meer inzicht te krijgen in de concrete wijze waarop de
uitgeverij auteurs op de markt brengt en interventies pleegt om hun artistieke
bekrachtiging door wie
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er op dat moment toe doet, te bevorderen. De uitgeverij zoekt naar letterkundig talent,
kweekt het op, exploiteert de oeuvres van haar schrijvers en schrijfsters zo veelvormig
mogelijk en zet voortdurend geurvlaggen uit om de waardering van haar uitgaven in
de kritiek te bevorderen.
Wanneer in dit artikel de auteurs van literair verhalend proza centraal staan, is tevens
een opmerking nuttig over de uitgeversbemoeienis die al direkt vanaf dit punt ontstaat.
Wie maakt uit wat ‘literair verhalend proza’ is? De uitgever die een manuscript
binnenkrijgt, raadpleegt niet Jean-Paul Sartre's Qu'est-ce que la littérature? noch
slaat hij Wolfgang Kayser's Das sprachliche Kunstwerk open. Veeleer gaat het voor
een uitgever om de vraag: in welke vorm, onder welk etiket kan ik dit manuscript
optimaal aan de man/vrouw brengen (in Bourdieus termen: een optimale materiële
en symbolische productie realiseren)? De keuze om een tekst als ‘literair verhalend
proza’ te brengen is dus niet een uitsluitend administratieve handeling, maar veeleer
een onderdeel van een exploitatiestrategie. De uitgeverij heeft hier deels te maken
met de in het veld heersende normen over wat ‘literair’ is, maar kan daarnaast ook
een eigen stempel zetten. Deze kan blijken uit allerlei soorten uitgeversbemoeienis
die de ‘symbolische’ productie van de tekst sturen: het editen van de tekst, het
opstellen van een flaptekst, de opname in een reeks, de inschakeling van de auteur
bij de promotie ervan, het zoeken van quotes uit (meestal door de uitgeverij uitgelokte)
besprekingen, de verbinding met een groep of stroming, het bewerken van de
boekhandel, het aanmelden voor een nominatie etcetera. Vervolgens hoopt de uitgever
dat de uiteenlopende instanties in het literaire veld de symbolische productie van de
tekst voortzetten in de gunstige richting.
Literaire uitgevers combineren de uitgave van Nederlandstalig verhalend proza
(romans, novellen, verhalenbundels) vaak met andere literaire subgenres, zoals poëzie,
essayistiek en soms toneel. Daarnaast brengen zij vrijwel steeds ook vertaald werk.
Het Nederlandstalig literair verhalend proza is in dit onderzoek centraal gesteld omdat
het het dragend segment vormt in de exploitatie van de Nederlandse en Vlaamse
literaire uitgeverij. Verderop wordt overigens aangetekend dat ook de productie in
andere (literaire en niet-literaire) genres een rol spelen in de weging van de ‘opbrengst’
van een auteur voor een uitgever. We zien overigens dat vrijwel alle Nederlandse en
Vlaamse literaire uitgeverijen (om redenen van risicospreiding) de uitgave van
literatuur combineren met die van niet-literaire fictie en non-fictie, vaak ook met
jeugdliteratuur.
De keuze is hier gevallen op de periode 1961-65, omdat de betrokken auteurs in de
sindsdien verstreken periode van ruim dertig jaar een substantieel oeuvre hebben
kunnen opbouwen, en er zo een omvattend beeld mogelijk is van het ‘potentieel’ van
dit debutantencohort. Op grond van de Brinkmans Cumulatieve Catalogus uit deze
periode en van een aantal andere letterkundige naslagwerken heb ik een uitputtende
lijst opgesteld (afgedrukt in Tabel 1) van auteurs van wie tussen 1961 en 1965 voor
het eerst literair verhalend proza als zelfstandige boekuitgave verscheen bij een
Nederlandse of Vlaamse uitgeverij (in totaal gaat het om 87 debutanten).
(Auto-)biografieën (zoals de oorlogsherinneringen waarvan er in de betrokken periode
nogal wat verschenen) zijn hierbij niet opgenomen, tenzij ze uitdrukkelijk als fictie
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werden aangekondigd (bijvoorbeeld de als ‘roman’ gepresenteerde beschrijvingen
van Duitse concentratiekampen door Ludo Vaneck). Omdat het vergaren
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van dit onderzoeksmateriaal zeer tijdrovend is, heb ik de onderzoeksperiode beperkt
tot deze vijf jaar; een corpus van 87 debutanten leek voldoende substantieel voor het
blootleggen van relevante patronen. Om gelijksoortige redenen heb ik herdrukken
en andersoortige exploitaties van het werk van deze auteurs buiten beschouwing
gelaten.
Als tweede stap is nagegaan, welke uitgaven in het segment verhalend proza deze
debutanten in later jaren hebben gepubliceerd. Voor de duidelijkheid: uitgaven in
andere literaire fictiegenres (poëzie, essays, toneel) zijn dus buiten beschouwing
gelaten. Van het literair verhalend proza zijn alleen nieuwe titels genoteerd;
verzamelbundels zijn alleen opgenomen voorzover ze daadwerkelijk nieuw werk
bevatten. Het perspectief van deze inventarisatie is dus steeds geweest: in hoeverre
zijn deze debuten in later jaren gevolgd door andere uitgaven in het genre literair
verhalend proza? Dit wil zeggen dat de dimensie van de verdere exploitatie van reeds
verschenen titels (dus via herdrukken, boekenclub-edities, pocket-edities, vertalingen
naar andere talen, verfilmingen e.d) buiten beschouwing is gebleven.
Hoe is de situatie in de Nederlandstalige literaire uitgeverswereld in de periode
waarop het corpus van dit onderzoek betrekking heeft? Het is een situatie van
betrekkelijke rust, voor zover er op de boekenmarkt van rust gesproken kan worden.
De naoorlogse boom-periode in het boekenvak (gekenmerkt door een grote
inhaalvraag) is grotendeels voorbij, en ook de woelingen rond de introductie van de
goedkope pockets zijn tot rust gekomen. Anderzijds vormen de jaren 1961-65 de
afsluiting van het tijdvak waarin vrijwel alle literaire imprints nog zelfstandig zijn.
Omstreeks 1965 begint het proces van voortdurende overnames en fusies dat tot in
onze dagen voortgaat en dat tot een verregaande mate van concentratie in de
boekenwereld heeft geleid.
Wel is er in het begin van de jaren 60 tussen de literaire imprints sprake van een
zekere wedijver om talentvolle jonge auteurs binnen te halen en hebben verschillende
uitgeverijen nieuwe reeksen ingesteld waarin het werk van deze schrijvers en
schrijfsters ondergebracht worden, zoals de ‘Auteurs van de Tweede Eeuwhelft’, de
‘Nieuwe Nijgh Boeken’ e.d. (Kuitert 1997, 284 e.v.).

Het nut van kwantitatief onderzoek
De creativiteit van literaire auteurs wordt gemodelleerd door de institutionele context
waarin de producten van deze creativiteit (vaak als ‘halffabrikaten’) de werkkamer
van hun schepper verlaten. De uitgeverij levert een soort ‘jas’ voor deze creativiteit:
niet alleen door deze producten in meer of mindere mate te stroomlijnen en door ze
in een bepaald ritme en context gedoseerd aan het publiek aan te bieden, maar ook
door de eerder vermelde vormen van bemoeienis en de genoemde ‘geurvlaggen’ die
ze uitzet. De uitgeverij blaast haar partij mee in het plakken van etiketten op werken
en auteurs en het verbinden van dit werk met bepaalde literatuuropvattingen. Dit wil
niet zeggen dat men op deze indelingen kan bouwen. Ik deel hier de scepsis die
Verdaasdonk en Van Rees vanaf de jaren 70 hebben geuit jegens de visie dat deze
literatuuropvattingen betrouwbare analyse-instrumenten zijn die tot verfijnde
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categoriseringen van teksten kunnen leiden. Hun scepsis wortelde in reserves jegens
de opvatting dat het lezen van literaire werken voor de ‘gekwalificeerde’ lezer een
proces van directe en correcte waarneming zou zijn, dat tot

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 3

131
betrouwbare uitspraken over die teksten en over afzonderlijke bestanddelen daarvan
zou kunnen leiden. Om soortgelijke redenen kleven er naar mijn idee veel bezwaren
aan het concept van de ‘uitgeverspoëtica’ dat Gert-Jan de Vries hanteerde in zijn
(overigens zeer lezenswaardige) studie van Geert van Oorschot's poëziefonds (De
Vries 1994).
Ik gebruikte hierboven de beeldspraak van de ‘jas’ die de uitgeverij biedt voor de
modellering van de scheppingskracht van de literator. We hebben echter nog weinig
systematische kennis hebben over de aard van die ‘jas’. Van het zoeken naar een
literatuuropvatting of ‘uitgeverspoëtica’ van een imprint verwacht ik zoals gezegd
weinig; nuttiger lijkt mij de preciezere studie van wat uitgevers in feite doen, waarbij
kwantitatief onderzoek een hulpmiddel kan zijn. Onderzoek als hier gepresenteerd
heeft een beschrijvend-exploratief karakter omdat theorievorming op dit punt nog
in de kinderschoenen staat. Men moet enigszins behoedzaam zijn met extrapolaties
uit de hieronder aangetroffen patronen. De stap van beschrijven en verklaren naar
voorspellen is in deze context sowieso hachelijk omdat de omstandigheden waaronder
auteurs en uitgeverijen opereren de laatste dertig jaar voortdurend veranderen en het
onder die omstandigheden erg lastig is om het aantal variabelen beheersbaar te
houden. Verder moet men bij een dergelijke archeologie van auteursoeuvres enigszins
oppassen met het al te gemakkelijk vanuit hedendaags standpunt achteraf beoordelen
van een historische ontwikkeling. In dit verband is overigens een kanttekening van
Bourdieu relevant, die zich verzet tegen de visie op het kunstenaarsoeuvre als de
realisatie van een oorspronkelijk ‘project’. Bourdieu pleit ervoor, de zaak om te
draaien en systematisch na te gaan, welke posities voor een bepaalde auteur (gegeven
diens sociale achtergrond en sociaal verworven eigenschappen) in een bepaalde
constellatie van het culturele veld bereikbaar waren (Bourdieu 1991, 6). Ook al stelt
Bourdieu hier eisen aan het oeuvre-onderzoek die hijzelf of anderen nauwelijks
waarmaken, toch is deze waarschuwing nuttig om bij iedere stap in iemands
oeuvre-ontwikkeling voordurend de rol van concrete condities van het moment in
het oog te houden en niet te snel van een teleologisch gezichtspunt uit te gaan (’het
zat er altijd al in’).

Het kader waarbinnen uitgeverij en auteur tot oeuvres komen
Uitgeverijen kunnen niet voortbestaan (het is herhaaldelijk door literaire uitgevers
zelf onderstreept) indien ze niet regelmatig nieuw talent lanceren en zich zo indekken
tegen de veroudering van hun zittende auteursgroep. Bij dit voortdurende
vernieuwingsproces moet de uitgever die debutanten lanceert, allerlei obstakels
nemen. Een uitgever heeft pas optimaal succes met een debutant als aan de volgende
vijf voorwaarden is voldaan. Ten eerste moeten de auteurs van wie een eersteling is
geaccepteerd, dóórgaan. Ze moeten meer boeken in zich hebben en voor het
schrijverschap te behouden zijn, die boeken ook willen schrijven. Ten tweede moet
hun vervolgwerk publicabel zijn en moet de betrokken auteur niet met de eerste titel
al zijn/haar kruit verschoten hebben. In de derde plaats moet de auteur binnenboord
blijven in het fonds van de uitgever die in het (zelden lonende) debuut geïnvesteerd
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heeft. Ten vierde hoopt de uitgever dat de uitgebrachte titels redelijk verkopen en
een positieve bijdrage aan het bruto resultaat van de uitgeverij leveren. In de vijfde
plaats streeft de uitgever ook artistieke erkenning van het werk van de betrokken
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auteur na. Deze komt niet alleen de individuele auteur ten goede, maar steunt ook
de uitgeverij als geheel.
In het onderstaande zullen we nagaan, in hoeverre deze verwachtingen zijn
uitgekomen bij de Nederlandse en Vlaamse uitgeverijen die tussen 1961 en 1965
geïnvesteerd hebben in prozadebuten. Bij het interpreteren van de patronen in de
oeuvres van deze auteurs is uitgegaan van twee aannames. De eerste aanname is dat
zowel auteurs als uitgevers proberen, zo lang mogelijk door te gaan met het uitbrengen
van vervolgwerk (te verklaren uit enerzijds de maatschappelijke status van het literair
auteurschap, anderzijds uit de wens van uitgevers om zich te committeren aan hun
auteurs alsook reeds gedane investeringen productief te maken). Voor beide partijen
lijkt het bovendien gewenst om een oeuvre voldoende ‘kritische massa’ te geven om
het min of meer duurzaam de aandacht van de kritiek en van het lezerspubliek te
laten vasthouden.
De tweede aanname is dat auteurs in principe zo hoog mogelijk trachten op te
klimmen in uitgeverijstatus, terwijl uitgevers uiteraard hun debutanten willen
vasthouden.
Het begrip ‘uitgeverijstatus’ is in dit verband niet onproblematisch, omdat er over
de gehele bestudeerde periode in de Republiek der Letteren wel zoveel dynamiek
merkbaar is dat de rangorde tussen uitgeverijen uit 1961 niet zonder meer gelijkstaat
aan die van 1997. Toch wil ik deze variabele laten meewegen. Dit heeft geleid tot
een tweedeling in de betrokken uitgeverijen. Enerzijds is hieronder een groep van
vijf literaire uitgeverijen (aangeduid als G-5) onderscheiden. Ik zet hen apart, omdat
zij vanaf 1961 in het gehele Nederlandse taalgebied in gezaghebbende kringen grosso
modo als toonaangevende uitgeverijen golden en de meest spraakmakende Vlaamse
en Nederlandstalige prozaïsten hebben aangetrokken (De Bezige Bij, Meulenhoff,
Querido, De Arbeiderspers en Contact). Daarnaast heb ik een groep van
tweede-echelon-uitgeverijen onderscheiden, ex aequo ingedeeld volgens het
geografische criterium Nederlands/Vlaams. Overigens telt het corpus verschillende
imprints die in deze periode samenwerkten met collega-imprints van over de rijksgrens
of aldaar een nevenvestiging hadden (bijvoorbeeld Heideland, Hasselt/Het Karveel,
Utrecht, Kosmos Amsterdam/Antwerpen, Descleé de Brouwer Brugge/Utrecht). Ik
ben me ervan bewust dat enerzijds deze indeling in drie divisies noodgedwongen
bepaalde nuances in de waargenomen status van literaire uitgeverijen negeert.
Anderzijds besef ik dat de continuïteit per individuele uitgeverij of imprint kon
variëren (denk bijvoorbeeld aan uitgeverijen als Bakker - Daamen/Bert Bakker, Nijgh
& van Ditmar, Veen en de Wereldbibliotheek, die alle na een periode van winterslaap
weer tot leven werden gewekt door een verjongde leiding die ofwel door een
management buy-out ofwel door een nieuwe start in het verband van een concern
het roer overnam).
De titels in het genre literair verhalend proza van de debutanten in mijn corpus zijn
hierbij afgedrukt in Tabel 1: Nederlandstalige literaire prozadebutanten 1961-65 en
hun vervolgoeuvre. Om redenen van plaatsruimte heb ik er vanaf gezien, alle
prozawerken van het corpus debutanten af te drukken (laat staan hun integrale oeuvre),
omdat het om vele honderden titels gaat.
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Tabel 1: Nederlandstalige literaire prozadebutanten 1961-65 en hun
vervolgoeuvre
Naam
_____

titel prozadebuutjr. uitgeverij
_____
_____

totaal prozatit. ander werk
_____
_____

Banen, Jan

Doolhof in
meervoud

64 De Bezige
Bij

1

groot oeuvre
jeugdboeken

Bonneure,
Fernand

Bijvoorbeeld

65 Desclée
Brugge

1

groot oeuvre
over beeldende
kunst

Brunsveld van Moord en
Hulten, Eduard magie

65 Querido

1

Bijlsma, Frans Straks niet
meer. Roman

63 Meulenhoff 1

Holierhoek,
Kees

Hanen in de
65 De
kloostertuin en Arbeiderspers
andere verhalen

1

div. toneel,
tv-drama,
hoorspelen

Kapteijns,
Harrie

Wonen in
onrust

62 Stols

1

div.
dichtbundels,
div. brabantia

Kool, A. de

De deserteur.
Roman.

61 Ad. Donker, 1
Rotterdam

Lenders, Jacob Niet samenzijn 62 De Bezige
is erger.
Bij

1

de Moor,
W.A.M.

De mannen van 64 Stichting
1
de blauwe
Literaire Kring
boten
Deventer

Morac,
Jules-Jean

Jeugd aan de
zelfkant.
Roman

de Nenard,
Simon

Een slagboom 61 Amsterdam 1
aan de ingang. (H J Paris)

Odilon, Louise De Japanse
poppen en
andere
verhalen.

63 Libra,
Antwerpen

65 Heijnis
Amsterdam

1

1

Oorlof, Aart

Ik ken die man 62 De
niet
Arbeiderspers

1

Plate, Renée

Brieven aan
mijn man

1

65 Van
Oorschot

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 3

lit. kritiek, lit
didaktiek

de Sadeleer,
Robrecht

Palaver om de 62 Die Poorte, 1
ebbe.
Antw.

Schutte, Louis René Roman

64 Kosmos
A'dam

Sikkens, Jacob Glas.
63 Strengholt
Experimentele
roman (met een
inleiding van
Belcampo)
Verheugd,
Chris

Niets doen

1
1

63 Nijgh &vD 1
Den Haag

Visser, Joanna Mistral. Roman 62 Strengholt

1

Backer, Marcel Belofte bij de
Ch. de
beek. Roman

63 Marnix,
Gent

2

Buyl, Bertien

De trage dans

64 Heideland,
Hasselt

2

Chielens,
Walfried

Het zeegat uit. 62 Davidsfonds 2

Curias-Pasturée, Een koele
Renée
danseres
Derksen, Leo

65
Oudenaerden,
Vita

2

Doden hebben 62 Stols/Barth 2
voorrang

veel poëzie,
andersoortige
publ.

div.
poëziebundels
vele bundels
Telegraaf-columns

Develing, Enno Alberto en ik

64 De Bezige
Bij

2

essays,
‘projecten’

Ikink, Harry

62 De Bezige
Bij

2

1 poëziebundel;
zwijgt na 68

van der Loeff, Splijtbaar
Paul
materiaal.

64 Contact

2

geen andere
genres

Middeldorp,
Andries

64 De Bezige
Bij

2

div.
literatuurbeschouwing

Samuel
Wasselie

Morgen
misschien
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de Ridder,
Jozef

Pensioenhuis
‘In de Galg’

64 Kosmos
A'dam/Antw

2

van Royen,
Astrid

Voor Monica.
Roman

64 De
2
Steenbok, Gent

Ver Boven,
Daisy

De rode aarde
die aan onze
harten kleeft

62 De
2
Arbeiderspers,
Brussel

geen andere
genres

div.
jeugdboeken

Brouwers, Bert In de hitte van 65
3
de dooi
Standaard/Het
Karveel

div.
literatuurbeschouwing

Geldhof,
August P.

De winnaar
61 Desclee de
verliest. Roman Brouwer

3

geen andere
genres, zwijgt
na 79

Koopmans,
Jaap

Doodslaan op
donderdag

62 Meulenhoff 3

1 dichtbundel

Reeuwijk,
Pieter

De eeuwige
bruid

63 De
Arbeiderspers

3

geen andere
genres

Schalekamp,
Jean A.

De dolle trams. 64 Contact
Zeven vreemde
verhalen.

3

reisverhalen
(Spanje);
vertalingen

Smets, Frans

Het vierkant.
Roman

65 Kosmos

3

geen andere
genres; zwijgt
na 1970

Warmond,
Ellen

Paspoort voor
niemandsland

61 Querido

3

groot
poëzieoeuvre

65 Meulenhoff 4

zeer groot
oeuvre
jeugdboeken

Kerkwijk, Henk De stervende
van
dode. Kleine
roman
Krijgelmans,
C.C.

Messiah.
61 De Bezige
Proloog tot ‘De Bij
Hunnen’

4

Roggeman,
Willem

De centauren:
een
autobiografie

63
4
Ontwikkeling,
Antw.

zeer groot
oeuvre poëzie,
essays

Schneiders,
A.L.

Een kater in
blik.

63 Querido

nog 1
essyaybundel

Troost, Theo

Nazomer in
Toscane

62 Becht A'dam 4

4
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geen andere
genres

geen andere
genres

de Witte, Dirk Het glazen huis 64 Manteau
geluk
[verhalen]

4

1 andere lit.
besch.

weverbergh

Een dag als een 65 De Galge,
ander
Brugge

4

lit.
beschouwing;
essays;

Gestel, Peter
van

Drempelvrees

5

zeer groot
jeugdboekenoeuvre

Peskens, R.J.

Uitgestelde
64 Van
vragen en
Oorschot
andere verhalen

5

geen andere
genres

Romer,
Herman:

De nachtegalen 65 Querido
zingen niet
meer.

5

zeer groot
oeuvre
roterodamia

Tophoff,
Michael

De falende
65 Meulenhoff 5
stad. Een tekst.

Deleu, Jozef

De ontmoeting 62 Huize
Oranje,
Rekkem

62 Querido

6

Claeys, André Het duistere
rijk

63 De
Clauwaert

6

Peijpers, Ankie Geen denken
aan

62 Contact

6

Vaneck, Ludo

De getekenden. 64 De Boekerij 6
Oorspr. roman Baarn
over de
gruwelen van
Auschwitz.

Waasdorp. Joop Het naakte
leven.

essays lit.
besch.,
neerlandica

andere nf-titels
over Tw. W.O.

65 Meulenhoff 6

Hamelink,
Jacques

Het plantaardig 64 Polak &
bewind
Van Gennep

7

veel (vanaf 86
uitsl.) poëzie,
essays

van Hoeck,
Albert

Mij vriend
Sebastiaan

61 Davidsfonds 7

div. non-fictie

Roggeman,
Willy

Het goudvisje

62 Manteau

veel poëzie

Ruting, Jos

Lydia en de
zwaan

63 Meulenhoff 7

7
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Faro, Isaac
[ps.v Corn.
Israël

Heksen huilen 61 Van
niet, of De
Oorschot
oranje pyama

8

Harten, Jaap

Operatie
Montycoat

64 De Bezige
Bij

8

Ruebsamen,
Helga

De kameleon
en andere
verhalen

64 Querido

8

Seemann,
Broos

Sallandse
vertelsels.

65 Stichting
8
Literaire Kring
Deventer

geen andere
genres

Visser, Eduard De rode
1942miereneter

65 Meulenhoff 8

enkele div.
publ.

Burnier,
Andreas

65 Querido

essays,
rechtswet.

Een tevreden
lach

9

veel poëzie

Jacques, Maria De haan is
dood.

61 De
9
Arbeiderspers,
Brussel

div.
dichtbundels;
div.
jeugdboeken

Vlamijnck,
Maria

Vierboete.

63 Davidsfonds 9

enkele dichtb.,
jeugdb.

Cremer, Jan

Ik Jan Cremer 64 De Bezige
Bij

Springer, F.

Bericht uit
Hollandia.

62 Stols/Barth 10

Dhont, Astère
Mich.

God in
Vlaanderen

65 De Bezige
Bij

Platteel, Harry De koele
gedachten

10

reportages,
toneel

11

62
11
Wereldbibliotheek

geen andere
genres

Vogelaar, J.F.

De komende en 65 Meulenhoff 11
gaande man.
Verhalen.

veel lit.
beschouwing,
kunstkrit.,
essays

Höweler,
Marijke

Tranen van
64 De
niemand en
Arbeiderspers
andere verhalen

12

wetensch. publ.

13

div. nf
(amateurfilmen)

Koekoek, Hans Een nacht van 65 Veen
L.
liefde. Een
bundel bizarre
verhalen.
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Vanvugt,
Ewald

Een bizonder
vreemde dief.

Membrecht,
Steven
Stervelynck,
Jaak

63 De Bezige
Bij

13

lit. besch; Ned.
(Ind.) gesch.

Wachten op de 61 Contact
zon

14

veel (na 1978
overwegend)
poëzie

De zorgelijke
schat.

62 Desclee de
Brouwer

16

geen andere
genres

Weghe, Jan van En elke dag
den
rees weer de
zon

63 Manteau

16

enkele
dichtbundels

Auwera,
Fernand

De
weddenschap

63 Stols Den
Haag

21

Brouwers,
Jeroen

Het mes op de 64 Manteau
keel.

21

div. essays, lit.
beschouwing

Geel, Rudolf

De magere
heilige

63 De Bezige
Bij

21

taalbeheersing,
lit.
beschouwing

Koeck, Paul

Litte

64 Heideland

21

div.
dichtbundels,
toneel, div. nf

Vreede, Mischa Eindeloos. Een 61 Daamen
de
episode.

21

jeugdboeken

Wolkers, Jan

Serpentina's
petticoat.

23

kunstbeschouwing,
essays

Krol, Gerrit

De rokken van 62 Querido
Joy
Scheepmaker

26

poëzie, enkele
NF

Heeresma,
Heere

Bevind van
zaken. Acht
novellen.

29

Geeraerts, Jef

Ik ben maar een 62 Van
35
neger
Kampen & Zn

Brakman,
Willem

Een winterreis 61 Querido

61 Heijnis

62 Contact

46
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A) hoe specialistisch of generalistisch wordt het schrijverschap beoefend, blijkend
uit de keuze voor specifieke genres, voor andersoortig literaire werkzaamheid of
voor andere publicistische arbeid?
B) welk type uitgeverijen doet hoeveel aan debuten?
C) hoeveel vervolgwerken in het genre literair proza leveren debuten op per groep
uitgeverijen en per individuele uitgeverij?
D) hoe ontwikkelt de uitgeverijbinding bij de productieve auteurs zich?
E) bij welk aandeel debutanten ziet de uitgeverij alle vijf bovengenoemde
voorwaarden vervuld (er komt een publicabel tweede boek, de auteur schrijft dóór,
blijft bij het eigen huis, levert geld op, verwerft culturele erkenning)?

A) Hoe wordt het schrijverschap beoefend?
De vervulling van het schrijverschap heeft verschillende dimensies. Voor de
productiviteit van een auteur is het niet onbelangrijk of het schrijven van literair
proza met andere publicistisch werk wordt gecombineerd en of het schrijverschap
hoofddan wel nevenwerkzaamheid is naast een andere werkkring. Enkele prozaïsten
uit ons corpus combineren het schrijven van oorspronkelijk werk met andere arbeid
in de letterkundige sfeer, zoals vertalingen (Jean A. Schalekamp, Mischa de Vreede)
en bloemlezingen (Willem Roggeman).
Het lijkt erop dat voor de prozadebutanten uit de jaren 1961-1965 het boekdebuut
vaak gewerkt heeft als de ‘propedeuse’ van het schrijverschap (sommigen
publiceerden vóór hun eerste echte boek ook proza in literaire tijdschriften). Voor
menig uitgever en auteur heeft dit boekdebuut een oriënterende, selecterende en
verwijzende funktie, gezien de zeer gevarieerde publicistische activiteiten die er op
volgen. Welke patronen tekenen zich af?
Voor nogal wat auteurs (de cijfers worden verderop in detail besproken) blijft het
bij één publicatie. Is de inspiratie op? Wil de auteur niet meer? Wil de uitgever niet
meer? Auteurs noch uitgevers zijn meestal erg spraakzaam over de redenen waarom
nieuwe boekpublicaties uitblijven van iemand die al ooit in druk verschenen is. In
sommige gevallen kan het vroegtijdig overlijden van een auteur een verklaring geven.
In het corpus betreft dit Frans Bijlsma (overleden in 1968) en Dirk de Witte (overleden
in 1970). In enkele andere gevallen spreken auteurs openlijk hun scepsis uit over de
levensvatbaarheid van het traditionele verhalend proza als genre. Dit geldt onder de
corpus-auteurs bijvoorbeeld voor Michael Tophoff, die echter (ondanks een writer's
block in de periode 1974-1988) toch verscheidene romans publiceerde. Enno Develing
(in 1964 bij De Bezige Bij gedebuteerd met de roman Alberto en ik) bundelde 1968
bij Manteau een reeks essays onder de titel De dood van de roman en verplaatste
zijn aandacht inderdaad naar ‘projecten’ waarin de beeldende kunst een belangrijk
aandeel had.
Maar er zijn ook gevallen waarin een beperkt oeuvre aan verhalend literair proza
toch de aftrap voor een vruchtbaar schrijverschap (in andere genres) vormt. Indien
auteurs vóór hun prozadebuut al eerdere publikaties realiseerden, waren dat meestal
dichtbundels (bijvoorbeeld Jaap Harten, Willem Roggeman). Nogal wat auteurs laten
het bij een beperkt aantal prozawerken en bouwen een oeuvre op waar het accent op
poëzie ligt of daarnaar terugkeert (Ellen Warmond, Steven Membrecht, Ankie Peypers,
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echte boek. Velen daarvan gaan na deze ‘propedeuse’ door op een ander spoor,
waarbij de volgende categorieën te onderscheiden zijn. Er is een groep die literair
proza combineert met (of zich concentreert op) andere literaire genres zoals toneel
en hoorspelen (Kees Holierhoek, Paul Koeck) of essays en literatuurbeschouwelijk
werk (Auwera, Koeck, Roggeman, Vanvugt); een tweede groep richt zich op
nietliterair proza (Leo Derksen, die zijn colums in De Telegraaf in vele uitgaven
bundelt); een derde groep wijdt zich na het prozadebuut voor volwassenen ook of
uitsluitend aan jeugdboeken (Jan Banen, Maria Jacques, Peter van Gestel, Henk van
Kerkwijk, Mischa de Vreede, Fernand Auwera). In de vierde plaats combineert een
aantal debutanten uit het corpus hun literair verhalend proza met non-fictiewerk of
gaat uitsluitend hierop over. Deels sluiten op het letterkundige werk latere publicaties
aan (beschouwend proza, schoolboeken), zoals bij Julien Weverbergh, Jacq. Vogelaar,
Willem Roggeman, Paul Koeck); deels betreft het een breder cultureel terrein
(beeldende kunst, geschiedenis, reisverhalen), zoals bij Bonneure, Vanvugt, Vlamijnck
en Kapteijns. Sommige auteurs publiceren in het kader van een academische
werkkring (Rudolf Geel, Bert Brouwers/Bert Vanheste, W.A.M. de Moor, Andreas
Burnier/C.I. Dessaur); anderen combineren het letterkundig schrijverschap met geheel
andersoortige bezigheden (Koekoek, Krol). In deze context is tevens van belang dat
auteurs die werk vervaardigen in uiteenlopende genres, dat vaak onderbrengen bij
verschillende uitgeversfondsen. Deze verkaveling van een oeuvre over uiteenlopende
imprints treedt het duidelijkst op bij jeugdliteratuur en non-fictie, maar ook bij de
poëzie-uitgaven naast het literair verhalend proza. Dit verschijnsel telt uiteraard ook
bij het meewegen van de opbrengst van een schrijverschap voor de uitgeverij die
iemands literair verhalend prozadebuut heeft gelanceerd.

B) welk type uitgeverijen doet wat aan debuten?
Wat is er in absolute termen te zeggen over de breedte van de groep uitgeverijen die
in de periode 1961-1965 debuten uitbrengt in het genre literair verhalend proza?
Tabel 2 geeft een overzicht van de 87 debutanten uit het corpus, geordend naar drie
groepen uitgeverijen (G-5, overige Nederlandse imprints, overige Vlaamse imprints)
en daarbinnen in drie groepen gerangschikt naar omvang van het totale oeuvre aan
literair verhalend proza van de betrokkenen. Hierbij is een indeling gemaakt naar
kleine oeuvres (1-4 titels), middelgrote oeuvres (5-9 titels) en grote (meer dan 10
titels tellende) oeuvres.

Tabel 2: Lijst van uitgeverijen van literaire prozadebutanten 1961-1965
G-5

1-4 titels

5-9 titels

_____

_____

_____

De
Arbeiderspers

* Holierhoek 1

10 of meer titels dominerende
uitgever
_____
_____
= Höweler 12
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80% AP
(onderbr.

64-82; vanaf 94
Atlas)
* Oorlof 1
= Reeuwijk 3
De Bezige Bij * Banen 1

* Lenders 1

= Harten 8

= Cremer 10

50% BB (Ik
Jan Cremer
uitschieter)

= Dhont 11

100% BB
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_____

1-4 titels

5-9 titels

_____

_____

10 of meer titels dominerende
uitgever
_____
_____

= Develing 2

= Vanvugt 13

60% BB (v.a.
87 In de
Knipscheer)

= Ikink 2

= Geel 21

40% BB
(daarna AP,
daarna
Meulenhoff)

= Membrecht
14

70% Contact
(v.a. 72 div.;
v.a. 75 geen
proza meer)

= Middeldorp 2
= Krijgelmans 4
Contact

= van der Loeff = Peypers 6
2

= Schalekamp 3
= Heeresma 29 25% Contact
(later zeer
verspreid)
Meulenhoff

* Bijlsma 1

= Tophoff 5

= Vogelaar 11

55%
Meulenhoff
(later BB)

= Koopmans 3 = Waasdorp 6
= van Kerkwijk = Ruting 7
4
= Visser, Eduard 8
Querido

* Brunsveld 1

= Van Gestel 5 = Krol 26

80% Querido

= Warmond 3

# Romer 5

(alleen
marginale uitg.
elders)

= Schneiders 4 = Ruebsamen 8 = Brakman 46 85 % Querido
= Burnier 9

_____
Overige
Nederlandse
uitgeverijen

_____
1-4 titels

_____
5-9 titels

(alleen
marginale uitg.
elders)
_____
_____
10 of meer titels dominerende
uitgever
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_____

_____

Becht

+ Troost 4

De Boekerij

_____

_____

= Vaneck 6

Daamen

= de Vreede 21 10%
Daamen/Bakker-Daamen
(later BB; AP;
Atlas)

Ad. Donker

* de Kool 1

Heijnis

* Odilon 1

# Wolkers 23

Van Kampen

Kosmos

_____

5% Heijnis
(later vnl.
Meulenhoff,
BB)

= Geeraerts 35 10% Van
Kampen (later
vnl. Manteau)
* Schutte 1
# De Ridder 2
# Smets 3

Nijgh & Van
Ditmar

* Verheugd 1

Van Oorschot

* Plate 1

(=Peskens 5
# Faro 8

H.J. Paris

* de Nenard 1

Polak & Van Gennep
Stols(/Barth)

=Hamelink 7

* Kapteijns 1

# Springer 10

80% Querido

= Derksen 2

# Auwera 21

5% Stols (later
Meulenhoff;
Standaard;
Manteau;
H/Houtekiet)
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_____

1-4 titels

5-9 titels

_____

_____

10 of meer titels dominerende
uitgever
_____
_____

Stichtinrg Literaire
Kring Deventer * De Moor 1
Strengholt

# Seemann 8

* Sikkens 1
* Joh. Visser 1

Veen

= Koekoek 13 35% Veen
(later div.; De
Fontein)

Wereldbibliotheek

# Platteel 11

_____
Vlaamse
uitgeverijen
_____

_____
1-4 titels

_____
5-9 titels

_____

_____

10% WB (later
Manteau,
Nijgh&vD)

_____
_____
10 of meer titels dominerende
uitgever
_____
_____

De
# Ver Boven 2 # Jacques 9
Arbeiderspers,
Brussel
De Clauwaert
Davidsfonds

= Claeys 6
# Chielens 2

# Van Hoeck 7
# Vlamijnck 9

Desclée de
Brouwer

* Bonneure 1

= Stervelynck
16

20% Desclée
(later De
Clauwaert)

# Koeck 21

5% Heideland
(daarna
Standaard,
Manteau, BB,
div.)

# Geldhof 3
De Galge,
Brugge

# weverbergh 4

Heideland

* Buyl 2

Huize Oranje,
Rekkem

# Deleu 6

Libra,
Antwerpen

* Morac 1
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Manteau

Marnix, Gent

=de Witte 4

# Roggeman,
Willy 7

= Van den
Weghe 16

25% Manteau
(later
Roerdomp,
Reinaert, div.)

= Brouwers,
Jeroen 21

25% Manteau
(later AP, div.)

# De Backer 2

Ontwikkeling,
Antwerpen

# Roggeman, Willem 4

Die Poorte,
Antwerpen

* De Sadeleer 1

Standaard,
Antwerpen/Het # Brouwers, Bert 3
Karveel,
Utrecht
De Steenbok,
Gent

* van Royen 2

Vita,
Oudenaerden

* Curias-Pasturée 2

Verklaring van de symbolen:
* prozadebuut niet gevolgd door tweede prozatitel
= uitgever van tweede prozatitel gaf ook prozadebuut uit
# uitgever van tweede prozatitel is ander dan uitgever van prozadebuut
Het cijfer achter de auteursnaam geeft de totale productie aan literaire prozatitels
in de periode 1961-1997 aan
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In totaal gaat het om 37 uitgeverijen die meedoen, en gezamenlijk over de jaren
1961-1965 87 debuten uitbrengen. Omdat dit neerkomt op een gemiddelde van minder
dan één debuut per uitgeverij per twee jaar, moeten we vaststellen dat men uitermate
terughoudend is met het lanceren van prozadebuten.
Hoe verdeelt zich deze bereidheid om in nieuw prozawerk te investeren over de
drie onderscheiden groepen uitgevers?

Tabel 3: Aantal prozadebuten per uitgeverijcategorie en hun vervolg
aantal
uitgevers
_____

totaal
debuten
_____

geen verv.

wel vervolg waarvan >102z/2a

_____

_____

_____

_____

5 G-5

37

6

31 (83%)

10(32%)

30/1

16 Ned.ov.

26

10

16 (61%)

7(43%)

8/8

15 Vlaams

24

3

21 (87%)

4(19%)

6/15

Verklaring van de afkortingen:
2z: tweede prozawerk bij zelfde uitgeverij; 2a: tweede prozawerk bij andere uitgeverij
Uit dit overzicht blijkt dat de vijf imprints in de G-5-groep verreweg de meeste
initiatieven nemen met het uitbrengen van prozadebuten. De Bezige Bij brengt er
11, Querido 9, Meulenhoff 8: Contact 5, De Arbeiderspers 4. Uit de twee andere
categorieën uitgeverijen zijn het alleen Stols en Manteau die een vergelijkbare
activiteit tonen, elk met vier prozadebuten in deze jaren. De overige Nederlandse en
de Vlaamse imprints volgen op afstand, maar gaan daarbij nagenoeg gelijk op. Hoewel
men dus wel terughoudend is, wordt het publiceren van debuten aan geen van beide
zijden van de rijksgrens geheel verwaarloosd.

C) hoeveel vervolgwerken leveren debuten op per groep uitgeverijen en
per individuele uitgeverij?
In hoeverre variëren de prozadebuten per uitgeverijcategorie naar letterkundige
vruchtbaarheid? Op grond van Tabel 1 en 2 zijn enkele sleutelgegevens in deze
context geordend in Tabel 4.

Tabel 4: Vervolgoeuvre literair verhalend proza van debutanten 1961-65

_____

Abs.
_____

cum.
_____

cum.%
_____

Niet meer dan 1

19

19

22%

2 tot 4 titels

26

45

52%
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5 tot 9 titels

21

66

10 of meer

21

87

77%

Table 1 laat zien hoe extreem de productiviteit van auteurs kan uiteenlopen:
tegenover de talrijke auteurs die het bij één prozawerk laten, staat Willem Brakman,
een
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‘late’ debutant, die in 1997 zijn 46ste prozatitel publiceerde en nog niet uitgeschreven
is.
Als men het prozadebuut ziet als het literaire ‘pootgoed’ van de uitgeverij, dan
tekent zich in Tabel 4 het volgende beeld af. In bijna een kwart van de gevallen blijft
de beoogde opbrengst uit (men zou kunnen zeggen dat in een aanzienlijk deel daarvan
een andere plant te voorschijn komt dan welke de bedoeling was). Een ruim tweede
kwart van de plantjes die wel opkomen, blijven petieterig, een krap derde kwart
groeit door. Slechts in opnieuw een krap vierde kwart van de gevallen komt de plant
tot volle wasdom. De cijfers onderstrepen nog eens, hoe risicovol het uitbrengen van
literaire prozadebuten is. Een opbrengst in meer dan de helft van de gevallen van
slechts 4 prozatitels over een periode van meer dan 30 jaar, is schraal. Maar zelfs de
‘kritische massa’ van oeuvres van 5, 6, 7 titels is nog maar beperkt en men moet
bedenken dat uitgever en auteur idealiter dan ook nog de horden moeten nemen van
een aanvaardbaar economisch rendement en van erkenning in het literaire veld. De
lezer(es) begrijpt overigens dat ik de metafoor van een plant hier alleen hanteer bij
gebrek aan beter: de voorstelling van de evolutie van een artistiek oeuvre als die van
een natuurlijk organisme op basis van een vooraf bepaald bouwplan lijkt me namelijk
geheel onjuist, zoals ook uit het voorgaande duidelijk zal zijn.
Welk beeld ontstaat wanneer we de uiteenlopende graden van auteursproductiviteit
analyseren per uitgeverijcategorie? Tabel 2 geeft hier het volgende uitsluitsel. Van
de 37 debutanten uit de G-5-groep gaat 83% door met vervolgwerk in hetzelfde
genre. Een-derde van alle G-5-debutanten passeert de 10 titels. Van de debutanten
van overige Nederlandse uitgeverijen gaat 61% door, waarvan 43% de tien titels
overschrijdt. Van de debutanten bij Vlaamse uitgeverijen gaat 87% door. Van de
dóórschrijvende debutanten in deze groep overschrijdt 19% de tien titels. Deze cijfers
geven aan dat in de G-5-groep de meeste dóórlopende oeuvres worden aangelegd en
daaruit tevens de meeste grote oeuvres ontstaan.
We moeten hier echter niet uit het oog verliezen dat een auteur die zijn of haar
uitgever slechts een beperkt aantal titels literair verhalend proza aanbiedt, wel in
andere literaire subgenres (poëzie, essays) een inbreng kan hebben die de culturele
status van de uitgeverij verhoogt en wellicht ook economisch aan het bedrijfsresultaat
bijdraagt (in het corpus: De Backer, Harten, Peijpers, Vogelaar, Warmond).

D) hoe ontwikkelt de uitgeverijbinding bij de productieve auteurs zich?
Wil men de krachtsverhoudingen in het literaire veld beschrijven en als onderdeel
daarvan de ‘stijgers’ en ‘dalers’ onder de literaire uitgeverijen in kaart brengen, dan
is het essentieel om te weten, welke auteurs een uitgeverij in een bepaalde periode
weet aan te trekken en vast te houden. We duidden al aan dat dit niet alleen de
materiële overlevingskansen maar ook de symbolische beurskoers van een imprint
mede bepaalt.
Eveneens wezen we erop dat er zowel zakelijke als morele redenen zijn voor
auteurs en uitgevers om met elkaar door te gaan. Wanneer hun wegen niettemin toch
scheiden, wat kan daar zoal achter zitten? We noemden de immanente stijgingsdrang
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van literaire auteurs, waarbij zowel status als beloning in het geding zijn. Het
algemene gebruik van zogenoemde Standaardovereenkomsten en Modelcontracten
die de Groep Algemene Uitgeverijen van de Koninklijke Nederlandse Uit-
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geversbond sinds geruimte tijd met de Vereniging van Letterkundigen (VVL)
overeenkwam, heeft de beloning van literaire auteurs weliswaar genormeerd. Maar
dit neemt niet weg dat uitgevers voor de ene auteur harder lopen dan voor de andere.
Af en toe komen conflicten in de openbaarheid waarbij auteurs de uitgever van hun
reeds gepubliceerde werk verwijten, zich te weinig in te zetten voor de exploitatie
ervan of waarbij er andere soorten van incompatibilité d'humeurs aan het licht treden.
Een andere reden voor een overstap kan zijn dat een imprint ophoudt te bestaan,
opgaat in een groter verband of dat de auteur een naar de concurrentie vertrekkende
redacteur volgt. Uitgevers van hun kant zijn weinig spraakzaam over de achtergronden
van hun afscheid van individuele auteurs: mij zijn hoogstens een handvol gevallen
bekend van uitgevers die hardop de breuk met een auteur hebben gemotiveerd.
De vraag naar de uitgeverijbinding van productieve auteurs in ons corpus wordt hier
in drie stappen gesteld.
D.1) De eerste stap betreft de keuze van de uitgever voor het tweede boek.
D.2) De tweede stap in de analyse van de uitgeverijbinding van dóórschrijvende
prozaïsten betreft de gemiddelde productiviteit van alle auteurs per uitgeverijcategorie
in relatie met hun honkvastheid.
D.3) De derde stap in de analyse van de productieve prozadebutanten concentreert
zich op de patronen in de uitgeverijbinding van de zeer productieven.
Kijken we eerst naar de keuze door onze debutanten van de uitgever voor het tweede
boek. Er zijn aanwijzingen dat deze keuze tamelijk cruciaal is, voor beide partijen:
de debutant heeft zichzelf in de etalage gezet en de aandacht van de concurrentie
getrokken. Menig kleine uitgever heeft in het verleden geklaagd over de gewoonte
van sommige groten om de investeringen in een debuut aan anderen over te laten en
vervolgens de jonge auteur met een aantrekkelijke beloning in de eigen stal binnen
te leiden. Welk patroon tekent zich in deze context in ons corpus af? In Tabel 3 is in
de laatste kolom aangegeven, hoeveel debutanten per uitgeverijcategorie met hun
tweede boek blijven dan wel weggaan bij hun debuutuitgeverij. In de G-5-groep (de
groep met verreweg de meeste debutanten, de meeste debutanten die dóórgaan en
de meeste auteurs die grote proza-oeuvres aanleggen), blijft van de 31 auteurs die
na hun debuut verdergaan, het grootste deel met zijn/haar tweede boek honkvast.
Slechts één auteur brengt zijn latere literair verhalend prozatitels bij een andere
uitgever onder. Het gaat om Herman Romer, wiens liefde voor Rotterdam zo groot
is dat hij niet alleen een groot aantal publicaties over de stad en haar geschiedenis
uitbrengt, maar tevens Querido in de steek laat om zijn literair verhalend proza onder
te brengen bij uitgeverij Ad. Donker.
Tabel 2 laat tevens zien, dat in de tweede groep van overige Nederlandse
uitgeverijen 16 debutanten doorgaan met literair proza. Deze debutanten vasthouden
is voor deze groep uitgeverijen echter een veel groter probleem. Precies de ene helft
blijft bij de debuutuitgeverij, de andere helft gaat naar andere (overwegend
G-5-imprints). Het is al niet gunstig dat de Nederlandse tweede-echelon-uitgeverijen
de helft van hun debutanten meteen weer kwijtraken, maar de kleefkracht van de
Vlaamse imprints blijkt nog aanmerkelijk geringer. Van de 21 debutanten bij Vlaamse
imprints die doorgaan met proza, gaan er slechts 6 (De Backer, Jeroen Brouwers,
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Claeys, Stervelijnck, Van den Weghe en De Witte) met hun tweede prozatitel terug
naar hun debuutuitgever, de andere 15 belanden bij concurrenten.
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Men kan de schuld hiervoor niet in de schoenen schuiven van de Nederlandse
uitgevers, want het zijn weer vooral Vlaamse imprints waarbij deze auteurs met hun
tweede boek aankloppen.
Als tweede stap in de analyse van de uitgeverijbinding van dóórschrijvende prozaïsten
kijken we naar de gemiddelde productiviteit van alle auteurs per uitgeverijcategorie
in relatie met hun honkvastheid. Het is op zich niet verrassend dat de beginners in
de G-5 veel vaker blijven zitten waar ze zitten dan de overige debutanten. Het verbaast
niet dat de gegevens uit ons corpus de stijgingsdrang onder auteurs bevestigen; wel
dat het contrast met de overige uitgeverijen zo extreem is. De G-5-uitgeverijen komen
veel vaker rechtstreeks in contact met de later productieven en houden ze gemiddeld
veel beter vast. Ik vermijd hier overigens opzettelijk formuleringen als ‘hebben een
fijnere neus voor talent’ of iets dergelijks, omdat het proces in kwestie mijns inziens
veel ingewikkelder is.
Uit Tabel 2 is af te leiden dat in de groep van ‘overige Nederlandse uitgeverijen’
de productiviteit van debutanten aanmerkelijk vaker teleurstelt; de doorschrijvers
groeien op zich redelijk vaak door, maar per uitgeverij zijn dat er erg weinig (over
de hele onderzoeksperiode van 5 jaar heeft men gemiddeld per twee uitgeverijen
minder dan één ‘groot’ auteursoeuvre op de rails gezet. Indien in de latere lustra
(1966-1970, 1971-1975 etcetera) de opbrengst op dit zelfde niveau zou blijven, zou
deze score over een periode van 30 jaar voor de individuele uitgeverij dus slechts
drie veelschrijvende proza-auteurs binnenbrengen. Dit lijkt wel een extreem smalle
basis voor een eigen auteursstal op te leveren. Indien het rendement van de debuten
vóór 1961 vergelijkbaar zou zijn geweest, zouden de oudere auteurs die basis
nauwelijks verbreed hebben.
Het is evenmin verrassend dat de positie van de Vlaamse uitgeverijen op de literaire
markt moeilijk is, maar in het corpus blijkt die nog hachelijker dan verwacht. De
proza-debutanten van de Vlaamse uitgeverijen zijn erg ontrouw aan hun
debuutuitgevers. Slechts een op de zes debutanten van de Vlaamse imprints brengt
een ‘groot’ oeuvre voort; in dit segment lanceren over 5 jaar gemiddeld vier
uitgeverijen samen slechts één prozaïst die achteraf productief blijkt. Het stemt ook
somber dat van alle Nederlandse en Vlaamse imprints buiten de G-5 niet één uitgeverij
erin slaagt om een auteur tegelijk tot meer dan 10 titels in het genre te brengen en
deze voor meer dan 50% vast te houden (laat staan integraal te binden). Onthoud:
we spreken hier over een periode van meer dan 30 jaar! Twee uitgeverijen buiten de
G-5 die zich enigszins positief onderscheiden, zijn Stols en Manteau. Niet alleen
brengen ze als enige in hun categorie vier debuten uit (die vrijwel alle een vervolg
krijgen) maar daarvan groeien in het ene geval F. Springer en Fernand Auwera, in
het andere geval Jan van den Weghe en Jeroen Brouwers uit tot productieve
prozaschrijvers.

Zijn grote-oeuvreschrijvers inderdaad trouw aan hun uitgever?
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Als derde stap in de analyse van de productieve prozadebutanten analyseren we de
patronen in de uitgeverijbinding van de zeer productieven (de 21 auteurs die in Tabel
2 in de rechterkolom staan).
In het licht van de economische aantrekkelijkheid van dóórlopende oeuvres alsook
van het vaak beleden committment van uitgevers aan hun auteurs (‘Wij geven
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geen boeken uit maar auteurs’) is het interessant om na te gaan, of zo'n duurzame
binding zich inderdaad aftekent. Hiertoe zijn onder de 21 auteurs van 10 prozawerken
of meer, drie categorieën van honkvastheid onderscheiden (weinig honkvast, matig
honkvast en zeer honkvast). Het citerium daarbij was of ze minder dan een-derde,
tussen de 33 en 66% dan wel meer dan twee-derde van hun prozawerk concentreerden
bij één uitgever. Ik noemde deze groepen respectievelijk de zwervers, de
meerkeuze-auteurs en de honkvasten. De gegevens over het aandeel van de
hoofd-uitgevers in de literaire prozaproductie van deze auteurs zijn samengebracht
in Tabel 5.

Tabel 5: Binding van productieve proza-auteurs aan hun hoofduitgever
auteur

% hoofduitgever

Honkvasten (67 tot 100% van het proza-oeuvre bij hoofduitgever)
Astère Michel Dhondt

100% De Bezige Bij

Jef Geeraerts

88% Manteau

Willem Brakman

84% Querido

Marijke Höweler

83% De Arbeiderspers

Jaak Stervelijnck

81% De Clauwaert

Gerrit Krol

80% Querido

F. Springer

80% Querido

Steven Membrecht

71% Contact

Meerkeuze-auteurs (34 tot 66% van het proza-oeuvre bij hoofduitgever)
Harry Platteel

63% Nijgh & Van Ditmar

Ewald Vanvugt

61 % De Bezige Bij

Jacq. Vogelaar

54% Meulenhoff

Hans Koekoek

46% De Fontein

Jan Wolkers

43% Meulenhoff

Rudolf Geel

42% De Bezige Bij

Jan Cremer

40% De Bezige Bij

Jeroen Brouwers

38% De Arbeiderspers

Zwervers (33% of minder van het proza-oeuvre bij uitgever met meeste titels)
Mischa de Vreede

33% De Bezige Bij

Jan van den Weghe

31 % Roerdomp
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Paul Koeck

28% Manteau

Fernand Auwera

28% Standaard/Van Kampen

Heere Heeresma

27% Contact

Welke gevolgtrekkingen zijn er uit deze cijfers te maken? Om te beginnen valt
op, dat ook in de kopgroep van meest honkvaste auteurs vrijwel niemand zijn of haar
verhalend proza bij één uitgever onderbrengt (publicaties in andere genres worden
regelmatig bij andere dan de hoofduitgever geplaatst). Dit roept een uitspraak in
herinnering van Simon Vestdijks weduwe Mieke Vestdijk naar aanleiding van het
feit dat de schrijver zijn enorme oeuvre beurtelings bij Nijgh & Van Ditmar en bij
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De Bezige Bij ondergebracht. Mieke Vestdijk spreekt van weloverwogen
‘risicospreiding’: ‘Simon heeft altijd bewust meerdere uitgevers gehad. Ging het ene
huis ten gronde, dan was niet alles verloren. Bovendien was hij zo in staat om
andersoortige boeken bij verschillend geaarde uitgevers te publiceren’1. We weten
niet of soortgelijke overwegingen voor onze corpusauteurs ook een rol hebben
gespeeld. Maar opvallend is het wel dat bij deze productieve auteurs de exclusieve
uitgeverijbinding in de hele groep maar beperkt optreedt (van de 21 productieven
gunt slechts een-derde, Springer t/m Dhondt, 80% of meer van zijn/haar prozatitels
aan één imprint). In de gevallen van sterkere binding is iets vaker sprake van
G-5-uitgeverijen dan van tweede-echelon-imprints. Binnen de G-5 -groep zijn er in
dit verband geen grote verschillen tussen de 5 uitgeverijen onderling, zij het dat
Meulenhoff aan de prozaïstengeneratie van 1961-65 geen ‘grote’ honkvasten
overhoudt, Querido daarentegen alle drie zijn productieve debutanten uit deze jaren
in hoge mate bindt. We wezen al op de opmerkelijke bevinding dat de Nederlandse
en Vlaamse uitgeverijen buiten de G-5-groep, geen enkele grote oeuvre-auteur kunnen
vasthouden.
De G-5-uitgeverijen slagen dus wel beter in hun opzet om debutanten te binden,
maar een flink percentage van de dóórschrijvers in het onderzochte genre haakt toch
op een gegeven moment (en wel lang vóór de pensioengerechtigde leeftijd) af: stopt
met literair proza (Membrecht, Hamelink) of gaat toch zwerven naar andere
uitgeverijen (Auwera, Geel, Heeresma, de Vreede); de achtergronden van deze
breuken kunnen complex zijn.
Interessant in deze context is overigens ook de positie van Querido, de uitgeverij
die traditioneel het meest uitgesproken haar committment aan haar auteurs
onderstreept. We zagen al dat de meest productieve Querido-auteurs uit het corpus
toch niet al hun titels daar onderbrengen, terwijl ook enkele minder productieve
prozaïsten op een bepaald moment naar andere uitgevers overstappen (Isaac Faro,
Peter van Gestel, Jaap Harten, Herman Romer). Ook hier kan de achtergrond complex
zijn, maar er lijkt toch reden om het vaak gehoord uitgeversadagium over onbeperkte
auteurstrouw te relativeren.
Kijken we verder naar de overstap die de niet-honkvaste productieve auteurs
maken, dan overweegt in grote lijnen de ‘horizontale’ transfer (men blijft veelal in
de G-5-groep respectievelijk in het tweede echelon). Uitzonderingen zijn Heeresma
en Vanvugt. Overigens is uiteraard een relatie aannemelijk tussen de uiteindelijke
oeuvre-omvang en de richting van de overstapbewegingen die men maakt: later werk
dat minder publicabel wordt geacht loopt gemiddeld meer kans bij
tweedeechelon-uitgevers terecht te komen en uiteindelijk ook op die barrière te
stranden.

E) bij welk aandeel debutanten ziet de uitgeverij alle vijf obstakels
overwonnen?
We betoogden eerder dat de literair uitgever met een debutant idealiter vijf
hindernissen neemt: er komt een publicabel tweede boek, de auteur bouwt verder
aan het oeuvre, blijft behouden voor het fonds, levert geld op, verwerft artistieke
waardering. Hoe brengen onze corpusauteurs het er in dit licht af?
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Kijken we eerst naar de lotgevallen van de debuuttitels zelf. Onder de 87 debuten
zijn er een handvol die herdrukt worden, en wel de volgende:
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Jan Cremer

Ik Jan Cremer

Jacques Hamelink

Het plantaardig bewind

Jaap Harten

Operatie Montycoat

Heere Heeresma

Bevind van zaken

Jos Ruting

Lydia en de zwaan

F. Springer

Bericht uit Hollandia

Jan Wolkers

Serpentina's petticoat

Drie titels springen er hier uit: het debuut van Cremer (dat in 1994 zijn 46ste druk
bereikte), Wolkers' ‘Serpentina's petticoat’ (in 1980 21 keer herdrukt als op zichzelf
staande titel, daarna nog enkele keren herdrukt in ‘Alle verhalen’) en Heere
Heeresma's debuut, een groot aantal keren herdrukt in allerlei uiteenlopende bundels,
in 1992 nog in ‘De sterke verhalen’. Omdat de ene herdruk meer, de andere minder
exemplaren kan tellen, geven in feite de oplagecijfers het meest precieze beeld van
het commerciële succes van deze drie titels, maar deze laatste cijfers staan mij hier
niet ter beschikking. Op grond van de herdrukgegevens is echter vast te stellen dat
het hier om boeken gaat die een groot publiek bereikten. Ik laat hier de vraag terzijde
of ook de culturele waardering die deze drie werken respectievelijk auteurs ten deel
is gevallen, voldoet aan de idealen die literaire uitgevers hierover hebben. Als we
ons tot de economische kant beperken: zeven van de 87 debuten uit ons corpus die
herdrukt worden, en drie die daadwerkelijk een verkoopsucces worden is een lage
score, gelet op de vuistregel die soms in de uitgeverij gehanteerd wordt dat één op
de vier à vijf uitgaven winst oplevert. Deze score is tevens erg laag omdat uitgevers
naar eigen zeggen afhankelijk zijn van herdrukken, omdat dan pas uitzicht ontstaat
op het terugverdienen van de initiële productiekosten (de ‘vaste’ kosten die nodig
zijn voor het vervaardigen van het eerste exemplaar: de kosten van acquisitie,
redigeren, zetten, opmaken en omslagontwerp).
Maar misschien is het onrealistisch om méér te verwachten; of wellicht zijn
uitgevers alleszins content met dit resultaat. Het uitbrengen van debutanten, zo wordt
immers regelmatig gezegd, is een investering in talent die pas na verloop van tijd
vruchten afwerpt. Opmerkelijk is echter wel, dat alleen bij Cremer de debuutuitgeverij
(De Bezige Bij) het volle pond heeft binnengehaald van het succes (dwz. de latere
herdrukken plus het latere prozawerk is blijven exploiteren). Contact hield van
Heeresma maar een handvol titels, terwijl de debuutuitgever van Wolkers, Heijnis,
kort daarna geheel van het toneel verdween.
Indien we de verkoopcijfers van de individuele debuuttitels verder buiten beschouwing
laten en kijken naar de andere aspecten, welke debuutuitgevers hebben dan met welke
auteurs de hindernissen één, twee en drie uit het rijtje hierboven met succes genomen?
Ik kijk hier opnieuw vanuit het standpunt van de uitgever die na gedane zaken afweegt
of een investering in een debutant een verstandig besluit is geweest.
Voor een antwoord op deze vraag heb ik het criterium van ‘aanvaardbare’
productiviteit gedefinieerd als ‘minimaal 8 titels literair verhalend proza publiceren’.
Dit levert een lijst van acht auteurs uit ons corpus op die bij hun debuutuitgeverij
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een publicabel tweede boek plaatsen en met en substantieel aantal titels dóórgaan
bij diezelfde uitgeverij.
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Tabel 6: Auteurs die bij hun debuutuitgeverij minimaal 8 titels literair
verhalend proza publiceerden
auteur

_____

debuut jr/uitg productief met totaal titels voordaarna
LVP v.
debuutuitg.
debuutuitg.
_____
_____
_____
_____

Membrecht

61 Contact

tot 1970

10

daarna div.,
vervolgens
geen proza
meer

Vanvugt

63 Bezige Bij

tot 1972

8

daarna In de
Knipscheer

Geel

63 Bezige Bij

tot 1981

9

daarna AP,
daarna
Meulenhoff

Burnier

65 Querido

tot 1986

8

daarna
Meulenhoff

Dhondt

65 Bezige Bij

tot 1990

11

gestopt

Höweler

64 Arbeidersp. tot 1992

11

daarna Atlas

Krol

62 Querido

t/m 1997

21

22 op komst

Brakman

61 Querido

t/m 1997

46

47 op komst

Ik wijs erop dat met deze norm van 8 titels als graadmeter van de
uitgeverstevredenheid, de lat niet erg hoog ligt, gezien het feit dat betrokkenen tot
en met 1997 32 (Burnier, Dhondt) tot 37 jaar (Brakman, Membrecht) de tijd hebben
gehad om dit aantal titels te bereiken. We stellen dus vast dat er in het hele corpus
de combinatie van ‘productief blijven’ en ‘bij de debuutuitgeverij blijven’ weinig
voorkomt. Wel valt op dat we in deze selecte groep alleen nog met G-5-uitgeverijen
te maken hebben.
Mijn eindoordeel is dat een score van 10% literair-verhalend-proza-auteurs die
dóórschrijft voor de debuutuitgeverij, laag is. De cijfers zijn in werkelijkheid nog
ongunstiger, omdat na ruim twintig jaar opnieuw de helft van deze productieven
(Membrecht tot en met Burnier) in het genre stilvalt of naar een andere uitgeverij
overstapt. Van alle 87 debutanten leverden in feite alleen Gerrit Krol en Willem
Brakman over de bestudeerde drie decennia hun uitgever daadwerkelijk een
regelmatige en substantiële prozaproductie (van minstens één titel per twee jaar). In
Brakman's geval is het bovendien opmerkelijk dat hij debuteerde op 38-jarige leeftijd.
Ik laat hier de vragen terzijde in hoeverre de laatste twee romanciers voor hun uitgever
tevens voldoende economisch profijt alsook artistieke waardering hebben opgeleverd.
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Conclusie vanuit uitgeverij perspectief
De bevindingen van dit onderzoek weerspiegelen het klassieke dilemma van de
tegenspraak tussen individuele en collectieve belangen die in de sociale
wetenschappen al vaak voorwerp van studie is geweest. Collectief hebben literaire
uitgevers een essentieel belang bij het publiceren van debuten. Als niemand dat meer
zou doen, zou de hele bedrijfstak immers droog komen te staan. Maar de uitkomsten
hierboven wijzen erop dat het individuele belang heel anders ligt. Gemiddeld leverden
de tussen 1961 en 1963 uitgegeven debuten in het genre literair verhalend proza de
in deze werken investerende uitgevers erg weinig op. Zeer weinig uitgeverijen zien
hun debuut op zichzelf economisch en cultureel succesvol worden. Weinig uit-
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geverijen zien hun debutanten überhaupt doorgaan met literair verhalend proza (een
kwart van de auteurs gaat niet of met andere genres door, waarbij de imprints buiten
de G-5 aanmerkelijk minder gunstig scoren). Dit weerspiegelt ook de grote
onzekerheid die er onder auteurs bestaat over hun eigen kunnen en toekomstplannen.
Weliswaar wordt dit teleurstellende resultaat zoals gezegd enigszins gecompenseerd
omdat deze debutanten hun uitgevers toch iets kunnen opleveren in andere genres,
maar deze gunstige situatie komt niet erg vaak voor.
Maar ook als debutanten wel doorgaan, is het beeld voor de debuutuitgeverijen
niet rooskleurig. Weinig uitgeverijen (vooral niet de tweede-echelon-uitgeverijen)
slagen erin, hun debutanten die niet stilvallen, van een overstap naar de concurrentie
af te houden.
Bij de auteurs die toch doorgaan, is het duurzaam vasthouden vervolgens een groot
probleem. Het is onthutsend dat de tweede-echelon-uitgeverijen (Nederlandse en
Vlaamse) uit mijn corpus, van hun 50 debutanten geen enkele, nul komma nul auteur
kunnen opkweken en zelf blijvend vasthouden. De G-5-imprints scoren hier beter,
maar er is ook voor hen een enorme investering in de breedte nodig om een beperkt
aantal dóórlopende huisauteurs over te houden.
We zagen dat het vaak beleden uitgeversprincipe van wederzijdse trouw op grond
van deze cijfers, tamelijk tot zeer sterk gerelativeerd moet worden. Ten slotte is de
conclusie te trekken dat slechts een miniem aantal uitgeverijen (eigenlijk alleen
Querido) een piepklein groepje debutanten uit de onderzocht 5 jaar (in feite alleen
Gerrit Krol en Willem Brakman) min of meer zonder kleerscheuren langs alle vijf
obstakels van het smalle uitgeverspad weet te leiden (tweede boek produceren,
dóórgaan, binnenshuis blijven, geld opleveren, artistieke waardering oogsten).

Implicaties voor het uitgeverij-onderzoek
Het uitgeverij-onderzoek dat zich inspireert op Bourdieus concepten, zou op drie
punten lering kunnen trekken uit de bovenvermelde resultaten.
Ten eerste wijzen bovenstaande conclusies de weg voor nadere analyse van de
materiële basis van de verjonging en vernieuwing van een uitgeverij, waarvan
Bourdieu meent dat deze haar positie in het literaire veld beïnvloedt. Intrigerend is
hier de vraag, of men naast de ‘vieillissement social’ die Bourdieu veronderstelt voor
de individuele literaire tekst, ook een ‘vieillissement social’ van de literaire uitgeverij
in kaart kan brengen. Een conclusie kan zijn dat als men bepaalde ijkpunten of
‘kengetallen’ wil formuleren inzake het rendement dat literaire uitgeverijen uit
debutanten halen, deze kengetallen erg laag moeten liggen.
In de tweede plaats corrigeren de bevindingen een al te simpele voorstelling van de
culturele hiërarchie van schrijvers en uitgeverijen in het literaire veld. Bourdieu
beklemtoont weliswaar dat artistieke kwaliteitstoekenning nooit een zaak is van één
gezaghebbende criticus of instantie, maar steeds van het veld als geheel (Bourdieu
1993a, 78). Hij laat echter ook hier het empirische huiswerk aan anderen over.
Tegelijkertijd veronderstelt Bourdieus veld-opvatting een strikt systematische ordening
van alle betrokkenen, waarin iedere auteur en iedere uitgeverij aan een positie is te
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verbinden ten opzichte van alle andere actoren in het ‘veld’. Mijn bevindingen wijzen
uit dat niet alleen individuele uitgeverijen met zeer vele uiteenlopende auteurs
incidentele, onzekere verbindingen hebben, maar dat het werk van deze auteurs op
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zijn beurt weer lange tijd een erg diffuse status en onduidelijk perspectief vertoont.
In de derde plaats geven deze bevindingen aanleiding tot een verdere nuancering van
de analyse van het uitgeverijhandelen zoals die door Bourdieu en diens navolgers is
ondernomen. Al eerder heb ik beargumenteerd dat Bourdieus oorspronkelijke, zeer
globale opposities tussen typen uitgeverijfondsen als geheel (commercieel/ naar
cultureel prestige strevend; lange versus korte-termijn-cyclus) (Bourdieu 1993a) veel
te weinig recht doen aan de complexiteit van de fondsvorming van een literaire
uitgeverij. Maar ook de voorstelling van de literaire uitgever als sturende persoon
die weloverwogen talenten aanzoekt en bindt (het beeld dat bijvoorbeeld oprijst uit
Boschetti's analyse van de Gallimard/ Grasset-oppositie in de jaren 20) (Boschetti
1986) moet worden genuanceerd. Zowel het sturen als het binden blijkt in de praktijk
erg complex. De uitgevers uit mijn corpus hebben veel vaker te maken met vluchtige
contacten dan met langlopende verbintenissen. Deze uitgevers investeren in vele
literaire proza-auteurs wier schrijversperspectieven nog volstrekt ongewis (in alle
denkbare betekenissen) zijn. De bevindingen leveren veel stof tot nadenken over de
sociale factoren die mede bepalen of en zo ja wat voor een publicistische loopbaan
iemand realiseert. Ze leveren allerlei munitie voor het verder rechtzetten van de
misverstanden over het literaire schrijverschap die de Romantiek ons nagelaten heeft.
Bovendien prikkelen de resultaten van dit onderzoek tot een nadere studie van de
factoren die productieve auteurs zich uiteindelijk doen binden aan een uitgeverij.
Voor deze studie moeten we veel preciezer kijken naar de feitelijke
uitgeversexploitatie van een fonds dan Bourdieu of zijn volgelingen tot dusver deden.
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Kennis is macht
Over Samson of heilige wraeck van Vondel
Hans van Dael
1 Inleiding*
Wat was de bedoeling van Vondels Samson of heilige wraeck (1660)1? Ruim drie
decennia geleden werden ongeveer gelijktijdig op die vraag twee antwoorden gegeven,
achtereenvolgens door W.A.P. Smit (1962) en K. Langvik-Johannessen (1963).
Smit2 meende dat het Vondel te doen was om het uitbeelden van de peripeteia, de
plotselinge omslag in de gebeurtenissen zoals de aristotelische poëtica die voorschreef.
De glorieuze richter veranderde door toedoen van Delila in een deerniswekkende,
blind gemaakte gevangene en komt in die laatste hoedanigheid het publiek onder
ogen. Een tweede omslag vindt plaats in het vijfde bedrijf, als de bode vertelt hoe
Samson tussen de tempelpilaren stond. Niets herinnert dan aan de slavengestalte van
het begin. Deze tweede verandering betekent herstel van vorstelijke waardigheid.
Samsons herwonnen kracht gaat gepaard met de ondergang van de Filistijnen, het
derde peripeteia-aspect. Om deze drievoudige peripeteia ten volle tot zijn recht te
laten komen, zou Vondel de ‘emblematische strekking’, wat bij Smit zo veel wil
zeggen als de universele les van het drama, voornamelijk beperkt hebben tot de
opdracht. Daar verbond Vondel aan de gebeurtenissen met Delila een waarschuwing
tegen de wellust, die in het drama slechts terloops, bij monde van twee heidense
figuren, geformuleerd wordt. Vondel is in de door Smit veronderstelde intentie niet
optimaal geslaagd: een aantal discussies3 geven ‘een indruk van gerektheid’ (p. 148).
Dat vloeit voort uit Vondels neiging het indicentele te herleiden tot zijn universele
betekenis. In Smits ogen is daarvoor in een drama dat zo sterk gericht is op uitbeelding
van de peripeteia geen plaats.
K. Langvik-Johannessen4 interpreteerde het bijbelse toneel van Vondel met een
psycho-symbolisch begrippenkader. Hij zag Vondels protagonisten als inzet van
conflicten tussen twee existentiële categorieën, namelijk het hemelse en het aardse.
Beide fenomenen krijgen op menselijk niveau symbolische representaties in
dramatische personages. Het hemels-menselijke aspect heeft connotaties als ‘geest’,
‘ratio’ en ‘mannelijk’; het aards-menselijke aspect is verbonden met noties als
‘lichaam’, ‘gevoel’ en ‘vrouwelijk’. De tragische ondergang van Vondels helden
komt voort uit hun onvermogen het hemelse en aardse tot een synthese te brengen.
In het onderhavige drama symboliseert Samson het hemels-menselijke en Delila het
aardsmenselijke aspect. Als Samson zwicht voor de verleidster, wordt dat laatste
aspect tot autonoom principe. Dat gaat ten koste van het hemels-menselijke beginsel.
Hierin ziet Langvik-Johannessen de oorzaak van Samsons ondergang. Maar het
verraad door Delila komt slechts retrospectief aan de orde. De tragiek heeft zich al
voltrokken als het stuk begint. Samson weet inmiddels dat hij - hersteld in vorstelijke
waardigheid - ingezet zal worden om zich op Gods vijanden te wreken.
Langvik-Johannessen beschouwt Samson als een nieuw soon protagonist: de
schouwende held, de mens die na zijn tragische val door genade en boete tot wijsheid
en inzicht gekomen is. Het door de Filistijnen gearrangeerde zinnespel, waarin Samson
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acteert, loopt uit op een kosmisch drama, een theatrum mundi. De wereld is hier het
toneel, waarop de boze machten het onderspit zullen delven. Dank zij zijn schouwende
vermogen is Samson zich ervan bewust dat hij in dat werelddrama de hoofdrol speelt
en kent hij de afloop. Zijn tegenstrevers, de Filistijnen, doorzien niet dat zij in het
kosmische drama het kwaad vertegenwoordigen dat ten onder gaat. Hun zinnespel
vormt slechts een schijnwerkelijkheid.
Het doel van dit artikel over de Samson zet ik uiteen in relatie tot de opvattingen van
Langvik-Johannessen en Smit.
Ratio, de onderscheidende menselijke rede5, en inzicht vormen in de Samson
belangrijke motieven. Ik wil laten zien dat Langvik-Johannessens typering van
Samson als schouwende held raak getroffen is, maar dat zij nog meer consequenties
heeft dan deze onderzoeker eraan verbindt. Personages in de Samson
vertegenwoordigen verschillende soorten en gradaties van inzicht. Bovendien houden
deze soorten inzicht alle verband met het onderkennen en ervaren van goddelijke
macht. Het redelijk inzicht vormt een voorwaarde voor dat proces. De duiding van
het drama wordt zo gestuurd dat de lezers en toeschouwers zich bewust worden van
hun eigen kennis en inzicht. Dat leidt onontkoombaar tot de overtuiging van Gods
almacht en het besef daarin te participeren.
Ik kies niet voor Langvik Johannessens psycho-symbolische categorieën als
interpretatiekader. De thematiek van macht en inzicht zal ik in verband brengen met
theologische, psychologische en epistemologische opvattingen uit de moraaltheologie
van Vondel. Ik beschouw het stuk daartoe tegen de achtergrond van Vondels leerdicht
Bespiegelingen van Godt en godtsdienst (1662). Er is overeenstemming van thematiek
tussen het leerdicht en het drama6. De relatie tussen beide kan inzicht geven in de
intentie van de Samson.
Smit voert de Samson terug op één grondgedachte: de dichter zou zich in het drama
strikt beperkt hebben tot de peripeteia-aspecten. De emblematische strekking, de
universele betekenis van het drama, komt in het stuk zelf vrijwel niet aan de orde.
Zij is uitgewerkt in de de opdracht. Deze reductie van Smit leidt mijns inziens tot
een te dwingend interpretatiekader. Alles wat de aandacht van de grondgedachte
afleidt, kan te gemakkelijk afgedaan worden als een tekortkoming van het stuk. Dat
gebeurt als Smit een aantal scènes wat al te omvangrijk vindt en vervolgens
veronderstelt dat het ‘herleiden van het incidentele tot zijn universele aspect [...]
Vondel blijkbaar te diep in het bloed [zat]’. Voor die neiging zou in een ‘drama van
staetveranderinge’ geen plaats zijn (p. 148). Wanneer we echter uitgaan van een
andere opvatting van het begrip ‘emblematisch’ dan die van Smit, zal blijken dat
Vondel zich allesbehalve heeft willen beperken tot de peripeteia-aspecten en dat hij
beslist geen moeite heeft gedaan om de didactiek zo veel mogelijk buiten het stuk
te laten. Als aan een scène, een bedrijf of het gehele drama een didactische
generalisatie verbonden wordt, spreekt Smit over de ‘emblematische betekenis’ van
het betreffende geheel. Terecht heeft Scholz-Heerspink (1974-75) opgemerkt, dat
het begrip hiermee een te ruime betekenis krijgt en alleen wordt toegepast op de
macro-structuur van een stuk7. Zij bepleit een meer strikte opvatting van de term, dat
wil zeggen aansluitend bij de pictura's uit de emblemataliteratuur en de betekenissen
die er daar aan toegekend worden. Op overtuigende wijze laat zij zien dat verbale
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representaties van pictura's voorkomen in de Gysbrecht van Aemstelen dat deze
bepalend zijn voor de interpretatie. Het onderzoek van P. Daly (1970; 1979; 1982)
is in dit ver-
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band van belang: hij introduceerde de term poetic emblem voor talig beeldgebruik
dat aan de emblematiek of een emblematische wijze van betekenisgeving ontleend
is. Het gaat dan om concrete voorstellingen met een zeker realiteitsgehalte, waarin
een abstracte en objectieve betekenis schuil gaat. Deze betekenis kan onthuld worden
door de auteur, als in het bijschrift in een embleem. Maar het is ook mogelijk dat
een equivalent van zo'n bijschrift ontbreekt, en dat de beoogde lezer in staat geacht
werd de betekenis zelf te bepalen. De hedendaagse lezer zal dan vaak te rade moeten
gaan in embleemboeken, mythografieën en iconologieën, waar allerlei concreta
geduid worden8. In de Samson komen nogal wat ‘poëtische emblemen’ voor. Duiding
van deze verbale zinnebeelden in overeenstemming met de voorstellen van
Scholz-Heerspink en Daly zullen tot andere inzichten leiden dan die van Smit.
Ik vat samen. Deze bijdrage behandelt de verschillende soorten inzicht van de
dramatische personages, de manifestatie van goddelijke en heidense macht en het
verband tussen het redelijk inzicht en de participatie aan Gods macht. Voorts bespreek
ik hoe de tekst de betekenisgeving door het publiek met betrekking tot deze thematiek
stuurt. Bij dit alles gaat mijn aandacht uit naar de betekenissen en nineties van de
poëtische emblematiek. Tenslotte plaats ik mijn bevindingen binnen het kader van
Vondels moraaltheologie door in te gaan op enkele overeenkomsten tussen de
Bespiegelingen van Godt en godtsdienst (1662) en de Samson.
Omdat het hier een minder bekend drama van Vondel betreft, geef ik voorafgaand
aan mijn betoog een kort overzicht van de inhoud.
Na een monoloog van de duivel in de gedaante van de heidense god Dagon, zien
de toeschouwers Samson, blindgemaakt en aan ketenen, voortgetrokken door een
gevangenbewaarder, de Tuchtknaep. Samson mag rusten in de tempelhof,
vastgeketend aan een holle eik. Het tweede bedrijf handelt voornamelijk over de
gebeurtenissen met Delila: Samson vertelt uitvoerig aan de rei van Jodinnen hoe hij
door Delila verleid en verraden werd. Verder zegt hij, dat hem een geest verschenen
is, die het einde van zijn lijden aankondigde. Het derde bedrijf wordt in gang gezet
door de Vorstin: zij wil tijdens het overwinningsfeest een toneelspel in de tempel op
laten voeren. Ze heeft een allegorisch spel in gedachten, waarin Wellust Kracht
overwint, de eerste gespeeld door een verleidelijke actrice, de tweede door Samson.
Eerst richt de Vorstin haar verzoek tot de Vorst, die zich een warm voorstander van
het toneel betuigt. Maar hij verwijst haar naar de Aertspriester, omdat ze een
uitvoering in de tempel wil. De priester stemt toe en vervolgens laat Samson zich
overhalen. Aan het begin van het vierde bedrijf komt Samson op, verkleed als vorst,
geflankeerd door de Tuchtknaep in een uitdossing van vorstendienaar. In twee
monologen geeft Samson blijk van zijn wraakzucht. De uitlegster van het
Dagonistische orakel, de Koorwaerzeggerin, voorspelt de rampzalige afloop van het
beoogde zinnenspel, maar de Aertspriester ziet in de dubbelzinnige uitspraak van
het orakel geen reden de voorstelling af te gelasten. De vierde handeling eindigt met
de triomftocht van de Filistijnen. Het laatste bedrijf is gewijd aan de catastrofe: een
ooggetuige vertelt hoe Samson werd bespot, zong in de tempel en vervolgens de
pilaren wegrukte, met als gevolg dat de Filistijnen en de held zelf bedolven raakten
onder het puin. De engel Fadaël verschijnt. Hij voorspelt Samsons toekomstige roem
en verklaart dat de dood van de held vooruitwijst naar een verlosser. De verlosser

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 3

zal de dood overwinnen en een wet van liefde instellen. De eerste vier bedrijven
worden afgesloten met een reizang.
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2 Soorten en gradaties van inzicht
De verblinding van Samson vormde voor Vondel een aanleiding tot de uitwerking
van de opposities licht en donker9; zien en blind zijn.
Aan het begin wordt de eerste tegenstelling geïntroduceerd. De hellevorst Dagon
verschijnt vóór de dageraad, in de duisternis van zijn rijk. Bij zonsopgang begint het
eigenlijke spel, met het verschijnen van de Tuchtknaep en de geketende Samson. De
Tuchtknaep refereert uitdrukkelijk aan het zonlicht: dat licht schijnt voor mensen
die waardiger zijn dan Samson (r. 113-115). In het tweede bedrijf krijgt ‘licht’ een
nieuwe betekenis. De rei troost Samson daar als volgt:
Al weigert u de zon haar licht: Godt kan uw hart
Verlichten met een' glans inwendigh, die de straelen
Van duizent zonnen dooft.
(r. 224-226).

‘Licht’ krijgt een fysische en een metafysische strekking.
Het begrippenpaar zien en blind zijn krijgt een vergelijkbare uitwerking. In het
eerste bedrijf benadrukt de Tuchtknaep Samsons blindheid: de ‘Verblinde Jood’ (r.
97) moet ‘blindeling den ommegang bekleeden’ (r. 101); in de slotrei zijn het echter
de afgodische Filistijnen die blind genoemd worden, nu in overdrachtelijke zin: hun
blindheid ligt ten grondslag aan hun afgodendienst.
De slotrei van het derde bedrijf expliciteert de betekenissen van de beide
opposities10. De blindheid van het vergankelijke lichaam wordt in de eerste zang
vergeleken met het ‘missen der inwendige oogen’, het niet kunnen zien van de ziel,
die zoekt naar haar oorsprong: God. Hoe ellendig de blindgemaakte Samson er ook
aan toe is, in werkelijkheid zijn het de Filistijnen die te beklagen zijn: zij missen
‘hun gezicht inwendigh’ (r. 1007). Dat gemis berooft hen van het hoogste goed,
namelijk ‘Godt te kennen, en aenschouwen,/ Hem aen te hangen met betrouwen’ (r.
1010-1011). In de tweede zang stelt de rei ‘Dagons nacht’ tegenover het ‘licht der
Godtheid’. De Dagonisten zijn, misleid ‘door 's afgronts loze listen’, gevangen in
die nacht (r. 1017). De eerste tegenzang contrasteert het louter optische
gezichtsvermogen met het redelijk inzicht:
De reênloze is 't gezicht gegeven:
De reden leert ons hooger zweven.
(r. 1013-1014)

De tweede tegenzang noemt de openbaring als kenbron van het Goddelijk licht:
Geluckiger staen wy Hebreeuwen,
Wien Godt die glanssen openbaert,
(r. 1025-1026)

‘Zien’ kunnen we nu nader bepalen als het beschikken over het redelijk inzicht dat
tot God voert; ‘licht’ als datgene wat de mens geopenbaard wordt, met andere woorden
de goddelijke waarheid. ‘Blindheid’ heeft betrekking op het ontbreken van redelijk
inzicht en het onvermogen om God te kennen; ‘duisternis’ op onwetendheid door
bedrog en misleiding.
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In de Samson kunnen we verschillende niveaus van inzicht onderscheiden.
Er is verschil tussen het begrip van Samson bij het verraad door Delila en diens
inzicht bij de gebeurtenissen in het heden van het stuk. Door toedoen van Delila was
Samsons hart ‘blind van liefde’ (r. 334) en sliep hij ‘naer lijf en ziel verdroncken/Van
minne’ (r. 346-347) in haar schoot. Wellust had het redelijk inzicht verdreven.
Inmiddels weet Samson op grond van een voorspelling door zijn geboortegeest dat
hij ingezet zal worden om zich op de heidenen te wreken (r. 359-362; 407-408). In
de eerste wraakmonoloog in het vierde bedrijf noemt Samson de spot die God
ondervindt van de ‘blinde Filistijnen’ en hij zegt verder dat hij zijn eigen blindheid
overwonnen heeft (r. 1077-1078). Nu zoekt zijn hart God en anders niets (r. 1080).
Samsons ratio is hersteld.
Samsons kennis overstijgt die van de rei van Jodinnen: de richter zegt de vrouwen
niet wat hem voorspeld is (r. 407-408). Maar de Joodse vrouwen beschikken - zo
blijkt uit hun woorden aan het slot van het derde bedrijf - over het redelijk inzicht
dat nodig is om God te kennen en te aanbidden, en bovendien kennen zij de
openbaring uit de boeken van Mozes.
Kennis door openbaring is aan de orde in het laatste bedrijf. De engel Fadaël laat
de Joden weten dat Samsons leven en dood vooruit wijzen naar een verlosser die
‘stervende den Doot den dootsteeck noch zal geven’ (r. 1677) en een wet van liefde
in zal stellen. Van die openbaring maakt ook ‘Samsons Grafschrift’ deel uit, dat
Vondel achter het drama af liet drukken. Het verheerlijkt Samsons geboorte,
heldendaden en sterven, zoals die uit de bijbel bekend zijn. Dit epitaaf vormt de
uitvoering van Fadaëls opdracht tot het aanbrengen van een verheerlijkende inscriptie
(r. 1680-1683).
Dan is er het optreden van de Koorwaerzeggerin in het vierde bedrijf. Offerpriester,
dierenwichelaars en sterrenkijkers namen allerlei onheilstekens waar, en bovendien
spookte het in de tempel. De Koorwaerzeggerin voorspelt op grond van dit alles en
een uitspraak van het heidense orakel, dat een optreden van Samson in de tempel de
Filistijnen zal berouwen. Door de occulte middelen van de heidense zwarte kunst
heeft zij kennis omtrent de toekomst11. Ook Samson kent de toekomst, maar zijn
inzicht is ondubbelzinnig, terwijl de uitspraak door het orakel, ‘Het Joodtsche treurspel
zal gansch Palestine heugen’, voor tweeërlei uitleg vatbaar is.
Dat de Filistijnen blind zijn in geestelijk opzicht en dat ze leven in duisternis is
hierboven al uiteengezet: ze missen het inzicht dat nodig is om het Goddelijke licht,
de waarheid, deelachtig te worden. In het derde bedrijf leidt de wens van de Vorstin
om Samson op te laten treden in de tempel tot een discussie met de Vorst, waarin
beider opvatting over de ratio aan de orde komt (r. 729-773). Als de Vorst zijn vrees
uitspreekt dat niet alle onderdanen met instemming zullen reageren op Samsons
tempelspel, riposteert de Vorstin: ‘Hoe kan een reedlijck dier zich kanten tegens
reden?’ (r. 731). De vraag leidt tot een vergeefse poging om de maatstaf van de rede
te bepalen. De Vorst meent dat de mensen ongelijk begiftigd zijn met de rede, die
hun van nature is ingestort. Die opvatting vormt de grondslag van de Filistijnse staat.
De wereldse overheid is nodig om een ‘geslacht van heele en halve dieren’ op de
middenlijn te houden door hoop op beloning en angst voor straf. De overheid wordt
daarbij gesteund door de godsdienst, die vrees voor de goden inboezemt en aldus de
gewetens van de mensen beheerst. De rei van het derde bedrijf kent echter wel een
criterium ter toetsing van de rede, namelijk ‘Godt kennen en aenschou-
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wen/Hem aen te hangen met betrouwen’ (r. 1011). Het juiste inzicht voert de mens
tot dienstbaarheid aan God en niet als bij de Filistijnen tot ondergeschiktheid van
het goddelijke aan een menselijk doel: het inrichten en besturen van een staat.
De metafysische betekenissen van het gezichtsvermogen en blindheid kunnen
achtereenvolgens omschreven worden als bezit of gemis van het redelijk inzicht, dat
voert tot God. Duisternis heeft betrekking op onwetendheid door bedrog en misleiding;
licht op de goddelijke waarheid. Inzicht kent verschillende aspecten en gradaties: de
ignorantie van de Filistijnen, de door wellust veroorzaakte geestelijke blindheid van
Samson in de Delila-episode en Samsons kennis van de toekomst dank zij zijn
geboortegeest; het redelijk inzicht van de Joden; kennis van God door openbaring;
de occulte kennis van de Waerzeggerin. Ik wil nu bezien hoe macht zich manifesteert
en welk verband er bestaat tussen macht en de verschillende gradaties van inzicht.

3 Macht en inzicht
Manifestatie van Filistijnse macht
Macht is in de Samson gericht op vergelding: de wraak van de Filistijnen op Samson
en de door God geïnspireerde wraak op de Dagonisten. Wanneer de Joodse vrouwen
de Vorst in het tweede bedrijf tevergeefs smeken genade te laten gelden voor recht,
wordt duidelijk dat de dynamiek van wraak en weerwraak bepalend is voor de
verhouding tussen Joden en Filistijnen (r. 459-604).
De Filistijnse vergelding zal zich niet beperken tot de richter, zo zegt de Vorst ten
overstaan van de rei. Het hele Joodse land zal in bloed en vlammen gezet worden,
een voornemen dat Dagon al eerder in zijn proloog te kennen gaf (r. 77-78). De rei
roept uit dat zo'n wrede bejegening Gods erfdeel en getrouwen raakt (538). Maar de
Vorst laat zijn plannen niet varen. Hij ontkent dat God Kanaän voor de Joden
bestemde (539-545). Vergeldingsacties tegen de Joden beogen de wil van God te
frustreren; ze vormen aanslagen op Zijn macht.
In de Delila-episode blijkt hoe Dagon zijn macht laat gelden. Delila is zijn
instrument om de wraak te voltrekken: Dagon wordt ‘meester door haer treken’,
zoals hijzelf zegt (r. 73). Door middel van een emblematisch requisiet maakt Vondel
duidelijk, dat zelfs de deugd van fortitudo die Samson in bovenmenselijke mate bezat
en die een uitvloeisel vormde van Gods macht, door toedoen van de wellust in gevaar
verkeert. In het eerste bedrijf wordt Samson vastgeketend aan een holle eik12 in de
hof van Dagons tempel, ‘daer d'eicken/Den gront beschaduwen, en met hunne armen
reicken/Tot boven aen de lucht’ (r. 117-119). In het tweede bedrijf noemt Samson
de holle eik met zelfspot ‘het hof/ Van Samson’ (r. 192-193), de man die onlangs
nog schitterde als ‘landvooght, vorst, en rechter/Van duizent duizenden, van zoo veel
lants’ (r. 193-195). In deze omstandigheden vertelt Samson over de verleiding en
het verraad door Delila. Deze mise-en-scène is een toevoeging van Vondel aan zijn
bronnen13 en hij heeft daar beslist een bedoeling mee gehad. De eik is namelijk een
boom die in de renaissance veelvuldig in verband gebracht werd met deugd, in het
bijzonder de kracht. De eik als verbeelding van de fortitudo is bijvoorbeeld uitvoerig
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Samsons huidige en vroegere staat. De verloren deugd van fortitudo is zinnebeeldig
uitgedrukt in de vergane boom.
Een aantal verbale emblemen in Samsons verhaal biedt een nadere uitwerking van
de perfide werking van de wellust. Het emblematische motief van de storm ter
aanduiding van onbeheersbare passie15 vormt een verbindend element in de reeks.
Ik zet de beelden op een rei:
Samson:
[...] op gena
En ongenade van een boelschap los te drijven,
Is op een stille zee, in noot van eens te blijven,
Zich reuckloos waegen.
(240-243)

Vervolgens vergelijkt Samson zijn liefde met een storm: ‘een zielstorm, zelden/Van
mannen wederstaen’ (r. 246-247), de storm als emblematische aanduiding van
hartstocht.
De rei heeft begrip: ‘Die vleister zou een hart, zoo hardt als steen beweegen’ (r.
301). In zijn reactie verbindt Samson hieraan het motief van de storm: ‘Noch stont
ick nacht en dagh die stormen moedigh tegen’ (r. 302). Dit beeld vormt een allusie
op het emblema van de rots in de branding16.
Het voortdurende jammeren en snikken van Delila ‘Vermurwde 't hart, als was.
zoo wint de waterdrop/Op eenen harden steen’ (r. 336-337). Hier kent de emblematiek
een verband met de eik. Op de pictura van een embleem van Vaenius hakt Amor in
de stam van een eik, die hij - zo leert het bijschrift - met vele slagen zal vellen. In
het bijschrift wordt dit vergeleken met het water dat druppelsgewijs zelfs de hardste
rotsen uitholt (Henkel en Schöne, 1978: kolom 222).
Samson slaapt tenslotte ‘In haer' verzaden schoot, naer lijf en ziel verdroncken/Van
minne’ (r. 346-347), wat aansluit bij het beeld aan het begin van de reeks, het zich
roekeloos wagen op een stille zee. Samsons deugd bleek niet bestand tegen de passie.
Zelfs de standvastigste mens, met een hart als een rots die de stormen weerstaat, is
kwetsbaar voor de aanvallen van de zinnelijke liefde. De meelijkwekkende gestalte
van Samson, het contrast tussen de holle eik en de gave bomen, én het emblematische
beeldcomplex vormen waarschuwingen tegen dat gevaar. De wellust is een wapen
van de duivel, dat niet onderschat moet worden. Met deze aanval op Samson en de
plannen zich op het hele Joodse volk te wreken, pogen Dagon en de Filistijnen de
macht van God te ondergraven.

Gods macht en het redelijk inzicht
In paragraaf 2 heb ik aangetoond dat de gebeurtenissen met Delila ten koste gingen
van Samsons redelijk inzicht. Zijn hart was ‘blind van liefde’. De overdrachtelijke
betekenis van ‘blind’ konden we nauwkeurig bepalen als gespeend van rationeel
weten. Samsons uitspraak dat hij sliep ‘In haer' verzaden schoot naer lijf en ziel
verdroncken/Van minne’ duidt erop dat zijn inwendige gezicht verduisterd is, en dat
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doordringt.
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Betekenisvol is de vergelijking van Delila met een krokodil: ‘toen borstze in tranen
uit, Gelijck een krokodil, en sloeg een loos geluit’ (r. 303-304). Het dier komt voor
op pictura's van emblemen met als betekenis ‘huichelachtige vriendschap’ (Schöne
1964: 70). Bedrog en misleiding kenmerken het gedrag van de Filistijnse. Tot drie
keer toe is Samson slimmer dan Delila (r. 250-256), maar de vierde maal is zijn
verstand zo verblind door de erotische opwinding dat hij slachtoffer wordt van haar
listen. We zagen boven dat bedrog en misleiding deel uitmaken van de duisternis
waarin de Filistijnen verkeren. Evenals de heidenen is Samson nu gevangen in de
nacht van Dagon.
Het ‘stichtigh zinnespel’ (r. 840) waarin de Vorstin Samson wil laten optreden,
vormt een parallel met de verleiding door Delila. De vorstin heeft een allegorie voor
ogen, waarin Samson de rol moet vervullen van Sterckheit. Een verleidelijke actrice,
Noëma, speelt Wellust. De actrice is net zo geducht als Delila: op de vraag van de
Aertspriester of Noëma ‘loos’ is (r. 854), antwoordt de Vorstin dat deze met haar
spel een van de rijkste Filistijnen betoverde en beroofde van zijn zinnen. De man
beloofde zijn trouw aan ‘die lichtvaerdige bekoorster, zonder trou’ (854-857). Noëma
zal Samson in zijn blindheid misleiden, zodat hij onwetend het beeld van Dagon
bewierookt, tot vernedering van de richter en van de Joodse godsdienst. Het zinnespel
heeft geen stichting tot doel maar misleiding. Maar in tegenstelling tot bij Delila,
blijkt Samson nu opgewassen tegen de list. In de laatste scène van het derde bedrijf
poogt de Vorstin Samson over te halen met de belofte zijn lot te verzachten. Haar
perfiditeit gaat schuil achter een masker van vriendelijkheid. Samson toont zich op
sterven na dood, terwijl hij weet dat zijn kracht hersteld is. Wat hier gebeurt, kan
gekarakteriseerd worden als ‘een scène van wederzijdse misleiding’ (Smit, 1962:
127). Zij vormt een demonstratie van Samsons herstelde redelijke vermogens. Niet
Samson wordt nu slachtoffer van het bedrog, maar de bedriegers zelf. De richter
heeft zijn verstand en daarmee zijn sterkte herwonnen. Het oog van de rede is weer
gericht op God en Samson is Gods macht weer deelachtig.
De allegorie leidt tot een ambigue situatie. Als Samson aan het begin van het vierde
bedrijf verkleed als vorst op het toneel verschijnt, is hij in de ogen van de heidenen
een verklede gevangene, die - zo blijkt later in het bodeverslag - slechts waardig is
bespot te worden (r. 1519-1538). Niemand is minder geschikt lijkt het, dan Samson
om het personage Kracht te spelen. Maar Samson weet dat hij zijn vorstelijke status
als richter en zijn fortitudo herwonnen heeft17. Gehuld in zijn koningsdracht spreekt
hij in twee monologen de wil uit Gods wraak te voltrekken. Wat schijn is in de ogen
van de Filistijnen, onderkent Samson als werkelijkheid. De bode vertelt hoe het spel
afloopt: vóór Noëma Samson het wierookvat laat zwaaien, laat hij de tempel
neerkomen op de Filistijnen. Het ‘blyspel voor de grooten/Wert met hun treurspel
al t'afgrijsselijck besloten’ (r. 1572-1573); de rei spreekt over ‘het endt des treurspels’.
Er wordt een ander toneelstuk opgevoerd dan de Filistijnen wilden. Dat stuk maakt
de bedriegers tot bedrogenen en het verheldert in één klap wat schijn en werkelijkheid
is. Vanaf het begin van de Samson is al duidelijk dat de Dagonisten gevangen zijn
in schijn: de duivel stuurt zijn trawanten aan het einde van de proloog het toneel op
om de rollen van de Filistijnen voor hun rekening te nemen. Hun menselijk aanzien
is een maskerade. De bode ziet aan het einde van het stuk ‘bleecke geesten
spoocken/En waeren om den romp’ (r. 1617-1618) van de slachtoffers, wat
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Wraakvoltrekking in de Samson heeft een histrionisch karakter. Het zinnespel vormt
een middel om de wraak op de richter te voltooien; de tragedie in de tempel is de
uitvoering van Gods wraak op de Dagonisten. De uitwerking van het toneelmotief
creëert een oppositie tussen schijn en werkelijkheid18. Het inzicht dat het onderscheid
tussen beide mogelijk maakt, is voorwaarde voor werkelijke machtsuitoefening. Pas
als Samson over dat onderscheidende vermogen beschikt, is hij in staat als Gods
wreker op te treden.
In de vorige paragraaf constateerden we ook aan de kant van de Filistijnen inzicht.
De Koorwaerzeggerin voorspelt in het vierde bedrijf de toekomst met de
orakeluitspraak: ‘Het Joodtsche treurspel zal gansch Palestine heugen’ (r. 1276;
1292). De priester laat zich door deze uitspraak niet overtuigen, omdat zij zowel
gunstig als ongunstig geduid kan worden. Hij is zelfs uitgesproken denigrerend over
de middelen waarmee Dagon zich kenbaar maakte: ‘stem’, ‘gespoock’, ‘maeren’,
‘offervinders’, vogelwichelaeren’, ‘starrekijekers’ en ‘handbekijckers droom’ acht
hij te gering om afbreuk te laten doen aan zijn aartspriesterlijke gezag (r. 1371-1375).
De conclusie van de Koorwaerzeggerin is zeer juist: ‘Zoo zit ons Godtheit stom’
(r.1382). Dagon is niet bij machte het onheil te keren. Het heidense bovennatuurlijke
inzicht, zo wordt hier gedemonstreerd, is inferieur en de poging om de wraak op
Samson tot het einde toe te voltrekken zal zich onstuitbaar tegen de Filistijnen keren19.
In de misleidingsscène van de Vorstin en Samson doet de richter exact dezelfde
dubbelzinnige uitspraak als het orakel: ‘Het Joodtsche treurspel zal gansch Palestine
heugen’ (r. 1276). Alleen wie schijn van werkelijkheid weet te onderscheiden, kan
deze uitspraak juist interpreteren en er de juiste consequenties aan verbinden. De
Vorstin en de Aertspriester zijn niet in staat de onheilspellende strekking te
doorgronden, omdat zij ten onrechte in de veronderstelling verkeren te triomferen
over Samson.
Aan het einde van het stuk verklaart de engel Fadaël de gebeurtenissen: over 1200
jaar zal men duidelijk begrijpen (r. 1674) dat Samson een voorafbeelding vormde
van een verlosser, ‘Die stervende den Doot den dootsteeck noch zal geven’ (r. 1677).
Wie die waarheid onderkent, deelt in de ultieme overwinning op ‘grooter vijanden
dan alle Filistijnen’ (r. 1689).
Er is samenhang tussen enerzijds de verschillende niveaus van inzicht en anderzijds
de participatie aan goddelijke macht. Samson excelleerde in de deugd van de fortitude.
In hem manifesteerde zich Gods macht. Met Samsons verblinding in geestelijk
opzicht, dat wil zeggen met het teloorgaan van zijn redelijk inzicht, verloor hij zijn
fortitudo. Toen Samson zijn blindheid overwon, zijn ratio zich herstelde, nam hij
weer deel aan de macht van God, en kon hij dienen als instrument voor de Goddelijke
wraak. Wraakintenties zijn verbonden met theater: het zinnespel van de Filistijnen
had tot doel de vergelding op de Joden te vervolmaken. De tragedie waarin het eindigt,
vormt de wraak van God. Er ontstaat een dubbelzinnige werkelijkheid waarin
machtsvoltrekking afhankelijk is van het vermogen schijn van werkelijkheid te
onderscheiden. De Filistijnen zijn tot dat onderscheid niet in staat door hun gebrekkige
rationele inzicht en het tekortschieten van Dagons occulte middelen. Fadaël loopt
vooruit op de openbaring van het Nieuwe Testament: wie Christus kent, leeft in de
overtuiging dat Gods macht uiteindelijk alle vijanden zal verdelgen. In de volgende
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4 Het publiek
De toeschouwer ervaart voortdurend een discrepantie in kennis tussen zichzelf en
de personages. Hij weet hoe het verhaal afloopt en kent bovendien de typologische
betekenis van de gebeurtenissen: het verhaal van Samson vindt zijn vervulling in
Christus, de geïncarneerde goddelijke waarheid20. De kennis van het publiek is
superieur aan die van de Dagonisten, die - zo leerde de rei uit het derde bedrijf - niet
deelachtig zijn aan de waarheid. Zij missen het redelijk inzicht en zijn onwetend
omtrent de openbaring. Maar ook de kennis van de Joden wordt overtroffen door die
van de christelijke toeschouwer. De procédés waarmee Vondel bereikt dat het publiek
de kloof in kennis ervaart, zijn dramatische ironie21, emblematische beeldspraak en
allusies op de bijbel en de klassieke literatuur. Bij de allusies gaat het om motieven
of hun betekenissen die niet gekend kunnen worden door de personages, maar wel
door het publiek.

Dramatische ironie
Meteen bij zijn spectaculaire opkomst aan het begin van het stuk wordt het
machtsvertoon van Dagon geïroniseerd. Hij somt Samsons gewelddaden jegens de
Filistijnen op en roemt over de nederlaag van de richter. Dagon verwacht dat zijn
macht enorm zal groeien. Maar vanaf de eerste zin kan de toeschouwer weten dat
Dagons heerschappij niet al te veel voorstelt: ‘Ick, die den ysren staf, van roest half
opgegeten, Beneden, zwaeie, [...].’ De scepter is een zinnebeeld van macht; metaal
dat aangetast is door roest kan staan voor de vanitas-gedachte22. Het contemporaine
publiek zal de macht waar Dagon prat op gaat, als ijdel beoordeeld hebben. Later in
zijn monoloog bevestigt Dagon deze interpretatie: hij is bang dat de Joden hem nog
eens de nek zullen breken en van het altaar stoten (r. 79-84). Door zijn vertrouwdheid
met de bijbel weet het beoogde publiek dat die gebeurtenissen inderdaad plaats zullen
vinden, met het instorten van de heidense tempel.
Alle Filistijnse personages zijn onderwerp van dramatische ironie. Wat de
Filistijnen opvatten als tekens van hun triomf, vormt in de ogen van het publiek het
voorspel van hun ondergang: de vermeende misleiding van Samson door de Vorstin
en Samsons uitdossing als vorst23. De interpretatie van de dubbelzinnige uitspraak
‘Het Joodtsche treurspel zal gansch Palestine heugen’ door de Vorstin en de
Aertspriester maakt duidelijk dat zij hun omstandigheden onjuist beoordelen. Samson
doet de uitspraak in de scène met de Vorstin, waarin zij de richter overhaalt tot
deelname aan het zinnespel (r. 960-961); de Aertspriester neemt kennis van de
voorspelling in de vorm van een orakelspreuk bij monde van de Koorwaerzeggerin
(1276; 1292). Vorstin noch Aartspriester doorzien dat de voor hen ongunstige
strekking hier voorspellende waarde heeft. Voor het publiek is de betekenis van de
uitspraak beslist niet problematisch. In het vierde bedrijf raadt de Tuchtknaep Samson
aan eer te betuigen aan Dagon. De afgod is immers zo veel machtiger dan de Joodse
God (r. 1189-1190). Maar Samson kondigt aan dat hij met het instorten van de tempel
Gods macht zal laten zien (r. 1195-1196). De Tuchtknaep acht dat onmogelijk:
Spat Dagons kerck aen duigen dezen dagh,
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Onbewust bevestigt de Tuchtknaep de juistheid van Samsons voorspelling. De Vorst
zweert ten overstaan van de rei Samson te laten begraven in het voorvaderlijk graf.
Als er ergens een sterker God dan Dagon is, mag deze het hemelgewelf in het midden
van de feestvreugde op de hoofden van de Filistijnen laten neerkomen, zo luidt de
eed (r. 599-603).
Vooral het pleidooi van de Vorst voor het toneel (r. 668-698) krijgt vanuit de
optiek van het publiek een ironische strekking. De beweringen van de Vorst komen
overeen met opvattingen van Vondel zelf, maar in de mond van de Filistijn krijgen
ze betekenissen die zich tegen de spreker keren24. De opening van de toneelclaus,
‘Tooneelspel heeft voorheene ons meer dan eens bedrogen/Met schijn van waerheit
[...]’ (r. 668-669)25 krijgt met betrekking tot het zinnespel voor de Filistijnen een
onverwachte betekenis. Zoals ik boven liet zien was het Filistijnse spel niet bedoeld
tot stichting maar was het gericht op bedrog en misleiding. Het vormt een parallel
met het verraad door Delila, maar nu zijn het de bedriegers die worden bedrogen.
Samson verkleed als vorst is in de ogen van de Filistijnen een toneelfiguur, maar het
publiek weet dat zijn kostuum overeenkomt met de herwonnen richterlijke
waardigheid. Bovendien komt Samsons bespotting overeen met de smaad die Christus
ten deel viel als ‘koning der Joden’. Beiden werden door hun belagers beschimpt als
schertskoning en beiden beschikten in werkelijkheid over vorstelijke waardigheid.
Wanneer de Vorst vervolgens opsomt wat er in het algemeen op het toneel te zien
is, zal het publiek hierin de eigen nabije tragedie van de spreker herkennen:
[...] men ziet een hof verwildert,
Verwart, en overendt, geverft met prinssenmoort
daer wort van schennisse en wraeckgierigheit gehoort.
Men ruckt gekroonden, en gezalfden, van hun stoelen.
Hartstoghten, onderlinge aen 't barrenen, aen 't woelen
Onrvouwen zich, [...]
(r. 672-677)

Als Samson de pilaren omtrekt, vinden de Filistijnse vorsten de dood onder het puin
(de ‘prinssenmoort’; het van hun stoelen rukken van gezalfden en gekroonden). Er
zal sprake zijn van schennis: een Jood, een in Filistijnse ogen ongelovige, acteert in
de tempel van Dagon26. Zowel de Filistijnen als Samson handelen uit wraakgierigheid.
Samsons hartstochten blijken wat later in het stuk zo heftig dat ze zijn
humeurenhuishouding danig verstoren (r. 1157-1158). De vorst loopt in de beleving
van de toeschouwers zonder dat hij dat kan weten, vooruit op ‘het treurspel van de
groten’, zoals de bode in het vijfde bedrijf de fatale afloop noemt (r. 1572-1573).
Voortdurend ervaart het publiek dat het uitmunt in kennis ten opzichte van de
heidenen. Vondel bereikt dat effect door middel van dramatische ironie. We zullen
nu bezien hoe een poëtisch embleem een beroep doet op het rationele inzicht van de
toeschouwers en hoe dat leidt tot het onderkennen van goddelijke macht en het besef
van de eigen deelname daaraan.
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Poëtische emblematiek
Aan het einde van het vierde bedrijf ontstaat een scherp contrast tussen de triomf
van de Dagonisten en Gods vermogen om met Zijn vijanden af te rekenen. De
Aartspriester en koorzanger beschrijven in een beurtzang de Filistijnse triomftocht.
De koorzangers heffen een lofzang op de macht van Dagon aan (r. 1425-1448). Ieder
strofe begint met de regel: ‘Groot is Dagon, 't hooft der Goden’, en handelt vervolgens
over de overwinning op de vijand. Met een emblematische voorstelling, de zon die
schijnt uit het sterrenbeeld Leeuw, getuigt de rei vervolgens van de macht van God
en Diens overwinning op de Filistijnen (r. 1449-1479):
Wanneer de zon, aen 't nedervaeren
En daelen, uit den Leeu met kracht
Haer straelen schiet op 't aerdtsch geslacht,
De Leeu zijn kracht begint te baeren
Dan valt haer gloet te sterck:
Gelijck in 't dierenperck
De koning van de dieren,
Van zenuwen en spieren,
Gebit en klaeu voorzien
Verslint wat weer wil biên.
De zon wint kracht in 't leeuwenbloet.
Dan zwicht het al voor haeren gloet.
(r. 1449-1460).

Het zelfde beeld sluit de reizang af:
De zon zal gloeien uit den Leeu.
Dan zal men alle Filisteenen
Zien heenesmilten, dootgescheenen:
Dan smilt Godts zon een' bergh van sneeu.
(r. 1476-1479).

Deze passage kan op twee niveaus geduid worden.
Allereerst op het niveau van de handeling: het sterrenbeeld Leeuw heeft betrekking
op Samson. Bij zijn wraakactie lijkt hij op een leeuw. De kooraelen voorspelden dat,
voorafgaand aan de rei:
Haelt uw hart op, gy genooden,
Die ten offermaeltijt zult
Samson zelf op treurtooneelen
Zien zijne eige treurrol speelen.
Schrickt niet, zoo hy briescht en bruit.
(r. 1444-1448)

Die vergelijking wordt later herhaald in het relaas van de bode: de blinde vorst scheen
‘zelf een fiere leeu’ (r. 1579) en verderop noemt hij Samson een dode leeuw (r. 1637).
De zon kan kan staan voor God, Die Zich in Samson manifesteert. In
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astrologische beelden loopt de rei vooruit op Samsons wraakactie aan het einde van
het stuk27.
De tweede betekenis bevindt zich op typologisch niveau. Leeuw en zon kunnen
betrekking hebben op Christus, de zegevierende leeuw uit de stam Juda (Apokalyps
5: 5) en de zon der gerechtigheid uit Malachias (4: 2) en de adventsliturgie28. In de
‘Inhoudt’ en ook in het stuk wordt verschillende keren gerefereerd aan het raadsel
van de leeuw, ‘Uit de verslinder komt voedsel en uit de sterke komt zoetheid’
(Richteren, 14). De oplossing betreft de honing van een bijenzwerm, die zich in het
karkas van een door Samson gedode leeuw gevestigd heeft. De diepere, christelijke
betekenis onthult Vondel in de eerste zang van zijn Altaergeheimenissen: Christus
die zijn lichaam opoffert als voedsel voor de ziel, wat opnieuw gestalte krijgt in de
eucharistie (WB-ed. IV: 652-709, r. 337-360; 524-535; 681-686).
Waarschijnlijk drukt het astrologische beeld een bepaald aspect van Christus
uitdrukt. In de Mundus Symbolicus van Picinelli (1681) staat de zon in Leo afgebeeld
en krijgt de voorstelling de betekenis van Christus Judex, Christus als rechter bij het
Laatste Oordeel. Het motto ‘Geminat incendia’, hij verdubbelt de vuren, komt overeen
met de zeer sterke gloed (r. 1452) en de kracht die de zon wint ‘in 't leeuwenbloet’
(r. 1459) bij Vondel. De woedende leeuw staat bij Picinelli voor de toorn van God29.
Dat stemt overeen met de voorstelling van de wrekende Samson als leeuw, in wie
de goddelijke toorn zich manifesteert, en met r. 1454-1468 van de rei30 (hierboven
geciteerd).
De christologische strekking van de beeldspraak wordt ondersteund door de laatste
regels van de Samson, waarin de rei verzucht:
Och gave Godt dat een verlosser mocht verschijnen,
Die grooter vyanden dan alle Filistijnen
Verdelghde door de maght en nadruck van zijn doot.
Wy brengen op dien wensch dit lijck [Samsons lijk, H.v.D.] in 's vaders school31.

De astrologische beelden van de rei kunnen op twee niveaus geduid worden: op het
niveau van de handeling als metaforische omschrijving van de concrete gebeurtenissen
die zich uiteindelijk zullen voltrekken; op typologische wijze, als een aanduiding
van Chrisus Judex. De rei maakt duidelijk dat de ondertitel van het drama, Heilighe
wraeck, betrekking heeft op de door God gewenste wraak door Samson en op de
goddelijke vergelding bij het Laatste Oordeel.
Het zinnespel waarin Wellust, Dagons instrument, triomfeert over Kracht, wordt niet
uitgevoerd. In de plaats daarvan komt het Joodse treurspel als manifestatie van Gods
macht. De zon in het dierenriemteken Leo bevat op verborgen wijze de typologische
betekenis van die tragedie: de ultieme vergelding bij het laatste oordeel. Alle
belangrijke gebeurtenissen in de Samson vinden hun voltooiing in dat beeld. Samson
herwint fortitudo en vormt opnieuw een voorafbeelding van Christus. God bestraft
de hoogmoed van Zijn tegenstrevers, nu en later. De heidense wrekers zijn vernietigd
en de heilige wraak wordt in haar beide aspecten, van het oude en het nieuwe verbond,
uitgebeeld. De goddelijke eigenschappen, wijsheid, goedheid en macht, komen in
het beeld tot uitdrukking, op een wijze die overeenstemt met de opdracht aan Van
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God de Zijnen biedt met inzet van Samson (Opdr. r. 7-9) en Gods macht openbaart
zich in de kracht van Samson (Opdr. r. 10-11), als richter en als prefiguratie.
Dat juist een astrologisch beeld gekozen is om de essentie van het drama tot
uitdrukking te brengen, kan in verband staan met het pleidooi van de Filistijnse vorst
voor het toneel in het derde bedrijf. Eén van zijn argumenten is de Egyptische
wijsheid, waaraan het toneel zo rijk is:
[...] toneelspel leent een' schat
Van wijsheit by de naelt van Memfis, Zonnestadt,
De hooge rijxschool der befaemde Egyptenaeren,
Die op de wolcken treên, en kost noch arbeit spaeren,
Om vrou natuur, van lidt tot lidt, geheel t'ontleên.
Zoo zamelden zy al wat kenbaer is by een,
Een' schat van wijsheit, opgestapelt van veele eeuwen.
(r. 689-695)

De Vorst duidt op de wijsheid die te vinden is in de zogenaamde hermetische
literatuur. Deze kende in de renaissance met name bij de neo-platonici een grote
belangstelling. Zoals inmiddels genoegzaam bekend gaat het hier om teksten,
toegeschreven aan de Egyptische god Thoth, secretaris der goden en god van de
wijsheid. In de oudheid ontstond een gelijkstelling met de Griekse god Hermes. In
deze identificatie werd Hermes om zijn wijsheid vereerd met het epitheton
Trismegistus (‘drie maal groot’). Tussen 200 en 300 n.Chr. ontstond een corpus
teksten in het Grieks, dat op zijn naam gesteld werd. Dit Corpus Hermeticum vertoont
een mengeling van verschillende Griekse filosofische stromingen en judaisme. Velen
in de renaissance namen aan dat het hier Egyptische wijsheid betrof, die lang voor
de gebeurtenissen van het Nieuwe Testament de meest elementaire christelijke
waarheden bood32. De Egyptische wijzen zouden die waarheden hebben weten te
ontdekken in de schepping en ze verborgen hebben in het raadselschrift van de
hiërogliefen33. Het Corpus Hermeticum is voor een belangrijk deel van astrologische
aard en de dierenriem heeft er een cruciale betekenis. Dat de Egyptische geleerden
volgens de Vorst ‘op wolcken treên’ (r. 629) duidt misschien op de bijzondere
astrologische deskundigheid die hun op grond daarvan in de renaissance werd
toegeschreven.
Het bestuderen van de natuur, waarin de Egyptenaren, blijkens de woorden van
de Vorst excelleerden, vormde in de renaissance een belangrijk bestanddeel van de
filosofie, de wetenschap die toen het terrein bestreek van alles wat kenbaar is door
de rede (Smitt, Skinner 1992: 209). Het is mogelijk dat Vondel aangestuurd heeft
op ontraadseling van de natuurbeelden in de rei, om het publiek te laten ervaren dat
rationeel inzicht leidt tot kennis van Gods wijsheid, goedheid en macht. In
overeenstemming met de slotrei van het derde bedrijf is het de rede die hier tot God
voert. Dat het de Vorst was die sprak over de Egyptische wijsheid, onderstreept nog
eens de ironie die bepalend is voor de interpretatie van zijn opvattingen over toneel:
de rei van het derde bedrijf maakte immers duidelijk dat de Filistijnen niet beschikken
over het inwendige gezichtsvermogen dat rationele kennis van God mogelijk maakt.
Opnieuw ervaart het publiek de superioriteit van zijn redelijk inzicht. Met behulp
van de rede kunnen de toeschouwers het astrologische beeld ontraadselen en komen
tot kennis omtrent God.
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In paragraaf 2 zagen we dat in het drama kennis van God ook voortkomt uit de
openbaring: in het vijfde bedrijf verkondigt de engel Fadaël dat Samsons leven en
dood vooruit wijzen naar een verlosser ‘Die stervende den Doot den dootsteeck noch
zal geven’ (r. 1677) en een wet van liefde in zal stellen; ‘Samsons grafschrift’
verheerlijkt de daden van de held, zoals die uit de openbaring, de bijbel, bekend zijn.
Dit epitaaf vormt de uitvoering van Fadaëls opdracht tot het aanbrengen van een
verheerlijkende inscriptie (r. 1680-1683). Het is ook de vervulling van Samsons wens
uit de eerste wraakmonoloog, waar hij Gods engel vraagt:
Berekme een heerlijck vorstengraf:
Een lijckgraf, daer geen Memfis naelden,
Zoo hoogh gesteigert door de lucht,
Zoo wijt en zijt alom berucht,
Noch voor noch na my, prijs by haelden.
(r. 1104-1108)

De vorst noemde ‘de naelt van Memfis, Zonnestadt’ (r. 690) als bron, waaraan het
toneel zijn wijsheid ontleent. De wijsheid van het grafschrift, de typologische
betekenis van Samsons leven en sterven, overstijgt die van Egypte. Zij is rechtstreeks
van God afkomstig, terwijl de Egyptenaren hun kennis af moesten leiden uit de
natuur. Natuurfenomenen als de zon in het sterrenbeeld Leeuw getuigen op indirecte
wijze van God. Het grafschrift maakt deel uit van de openbaring, de directe
manifestatie van God. Samsons wens is in alle opzichten ingewilligd.
Zowel uit het astrologische beeld als uit het grafschrift vallen Gods eigenschappen
en in het bijzonder de werking van Gods macht af te leiden. Uit het eerste door middel
van de rede, uit het tweede op grond van de openbaring. Dat komt overeen met de
beschouwing van de slotrei in het derde bedrijf. God wordt gekend door middel van
de rede en de openbaring. De gelovigen, die beschikken over de rede en de openbaring
mogen zich gelukkig prijzen in vergelijking met de redeloze en onwetende heidenen
(r. 1027-1031). De toeschouwers en lezers van het drama zijn bijzonder bevoorrecht:
zij kennen de openbaring in haar voltooiing van het Nieuwe Testament.

Allusies
De Samson bevat verwijzingen naar de klassieke literatuur en de bijbel die niet gekend
kunnen worden worden door de personages, maar wel door het publiek.
In zijn proloog stelt Dagon Samsons schermutselingen met de Filistijnen voor als
een strijd tegen reuzen: de richter verbrijzelde met een ezelskaak de hoofden van de
‘vreeselijcke en hooghgewasse reuzen’ (r. 93). In de slotrei van het eerste bedrijf
komt de reuzenkracht van de Filistijnen opnieuw aan de orde, in verband met de
heidense tempel. Die vormt in de ogen van de Joodse vrouwen een teken van Dagons
macht:
Wat 's dit een heerelijcke kerck!
[...]
Wat galeryen zienwe hier!
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De marmerpijlers draegen boogen
Ten trots gewelft. wat staet het dier
Zoo groot een kerck in top te bouwen
Tot aen de statren. reuzekracht
Heeft uit de rots arduin gehouwen,
Dit uitgevoert met volle pracht.
(r. 146-156)

Het woord ‘reuzekracht’ wordt door middel van enjambement sterk benadrukt.
Waarschijnlijk hebben we bij Dagon en in de rei te maken met een verwijzing naar
de strijd tussen reuzen en goden, zoals Ovidius die beschreef in de Metamorfosen
(I, 151-162). Om zich een weg te banen naar de hemel stapelden de giganten gebergten
op elkaar tot sterrenhoogte. De beschrijving van de Dagontempel lijkt te verwijzen
naar dat bouwwerk. Met een bliksemstraal smeet Jupiter de reuzen op aarde. Daar
werden ze onder hun eigen vracht verpletterd. Het einde van hun onderneming komt
overeen met de ondergang van de Filistijnen. In zijn verslag van het ineenstorten van
de tempel noemt de bode het gebouw ‘een werckstuck van de reuzen’ (r. 1560). De
strijd tussen giganten en goden was een geliefd thema in de zeventiende eeuw34, ook
bij Vondel. Het staat bij hem in verband met de zonde van de hoogmoed35. In de
Samson is dat het geval in het bodeverslag:
De reuzen in 't geberght zien uit, en wat gezwollen
Van hovaerdye op dees triomffeest roemt en store
Ontzinckt de moed, zoo laegh als Dagon nederploft,
Begraven onder puin met beckeneel en schedel.
(r. 1601-1604).

In de eerste wraakmonoloog kondigde Samson aan, dat ieder die ‘met een trotse
kruin/De godtheit dreighde, en terghde met zijn' horen’ (r. 1165-1165) neergebliksemd
zal worden. God wreekt zich op degene die Hem hoogmoedig naar de kroon steekt.
Als Dagon Samsons acties tegen zijn aanbidders omschrijft als een strijd tegen reuzen,
diskwalificeert hij zijns ondanks in de ogen van het publiek zijn machtsstreven. Aan
dat streven ligt hoogmoed ten grondslag. In het ‘Berecht’ bij Lucifer (WB-ed. V:
607-614, r. 12-20) noemt Vondel de reuzenstrijd als heidense parallel van Lucifers
opstand. Ook die betekenis is in de Samson aan de orde. Dagon en zijn aanbidders
worden immers voorgesteld als de duivel en zijn trawanten.
De allusie op de reuzenstrijd diskwalificeert Dagons triomf, zonder dat de spreker
zich daarvan bewust is. Het publiek ervaart dat zijn inzicht superieur is aan dat van
de afgod. De verwijzing draagt bij aan de dramatische ironie die ten grondslag ligt
aan de uitbeelding van de Filistijnse personages.
Na de Delila-episode vergelijkt de Tuchtknaap Samsons lot met dat van Josef,
gevangen in de put en verkocht als slaaf. De rei memoreert dat deze benarde
omstandigheden uiteindelijk leidden tot Josefs positie als onderkoning (r. 419-424).
Door zijn kuisheid kan Josef opgevat worden als een positieve pendant van Samson.
Josef hield stand bij de erotische aanval van Potifars vrouw, terwijl Samson zijn
wellust niet wist in te tomen36. Naast dat verschil is er een betekenisvolle
overeenkomst. Samson en Josef vormen beiden prominente voorafbeeldingen van
Christus. De
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uitbeelding van Josefs lijden in de Joseph in Dothan is geënt op de passie van
Christus37. De bespotting die Samson, verkleed als vorst, ten deel valt (r. 1523-1538),
het plaatsen van een schertskroon op zijn hoofd (r. 1523-1538), en het kruisgewijs
omtrekken van de pilaren (r. 1589-1590) wijzen respectievelijk vooruit naar de
bespotting van Christus, de doornenkroon en het kruisoffer. Josef kreeg als figura
van Christus de volle aandacht in de tweede zang van de Altaergeheimenissen. De
betekenis van zijn lotgevallen: Jezus zelf is in Josef uitgebeeld
Hy wert gehaet, verkocht, gesleurt, gevangen
En onderdruckt: maer berstende uit het graf,
En stijgende by Godt; verworf den staf,
Die wetten stelt den hemel, helle en aerde:
(WB-ed. IV: 718-719, r. 264-268)

Evenals Samson kan Josef kan vooruitwijzen naar Christus Judex.
Hier overtreft de kennis van het publiek die van heidenen en Joden: de toeschouwer
en lezer kennen de gebeurtenissen in het Nieuwe Testament en zij doorzien volledig
de overeenkomsten tussen Josef en Samson die in het tweede bedrijf ter discussie
staan. De allusies op het lijden van Christus in de Samson komen overeen met de
christologische parallellen in het Josef-verhaal.
Wie de Samson leest of aanschouwt, kan ervaren dat zijn redelijk inzicht uitstijgt
boven dat van de goddeloze Filistijnen én dat van de Joden. Kennis en redelijk inzicht
worden gemobiliseerd bij de interpretatie, door middel van dramatische ironie, het
interpreteren van verbale emblematiek en allusies op de klassieke literatuur (de
reuzenstrijd) en de bijbel (de geschiedenis van Josef; de parallellen tussen Samsons
einde en het lijdensverhaal van Christus). De duiding van het astrologische zinnebeeld
leidt onontkoombaar tot het onderkennen van Gods eigenschappen, goedheid, wijsheid
en macht, waarbij het laatste attribuut overweegt. De beoogde lezer of toeschouwer
zal zich ervan bewust zijn dat hij als gelovig Christen deelachtig is aan de verlossing
en de definitieve overwinning op Gods vijanden, waarop de rei van Jodinnen nog
slechts kon hopen (r. 1688-1691).

5 De Samson en de Bespiegelingen van Godt en Godtsdienst
Vondel zal gelijktijdig gewerkt hebben aan de Samson en de Bespiegelingen38. De
eerste regels van de opdracht aan Van Outshooren bij de Samson rechtvaardigen het
vermoeden dat er verband bestaat tussen het toneelstuk en het leerdicht. De opening
lijkt te verwijzen naar de titel en de bronnen van de Bespiegelingen, en het is mogelijk
dat ze refereert aan het uitgangspunt van het leerdicht:
Hoewel Godt niet dan louter Godt en wezen is, nochtans bespiegelen de
Godtgeleerden dit eenigh wezen in verscheide eigenschappen, hem toege-eigent.
Onder deze eigenschappen blijcken zijne wijsheit, goetheit en mogenheit, [...]
(Besp. r. 1-5).
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Aquino en de kerkvader Lactantius39. Op verschillende plaatsen in het leerdicht
benadrukte Vondel dat Gods essentie ‘louter’, dat willen zeggen ongemengd en
ondeelbaar is. Maar de mens is niet in staat om Gods wezen te doorgronden; alleen
God kent Zichzelf volledig. Voor het menselijke verstand openbaart God Zich in
eigenschappen, Zijn schepping ingeplant, te weten Zijn goedheid, wijsheid en macht.
Dat God voor de mens alleen maar kenbaar is in Zijn attributen is niet in strijd met
Zijn ongemengde wezen. Het is inherent aan de onvolkomenheid van het menselijke
verstand. Dat kan slechts onderscheidend te werk gaan40. De mogelijkheden van de
rede komen uitvoerig aan de orde in het leerdicht: boek I toont Gods noodzakelijkheid
aan door middel van rationele godsbewijzen, boek II beredeneert Gods eigenschappen,
boek III demonstreert hoe God dank zij de rede gekend kan worden uit Zijn schepping
en boek IV verdedigt de godsdienst op grond van rationele afwegingen.
We zagen dat de kenbaarheid van God door de rede een gedachte is, die in de Samson
een uitwerking vindt. In deze uitwerking zijn opmerkelijke overeenkomsten met de
Bespiegelingen te vinden.
Wat de rede vermag wordt in het leerdicht verschillende malen gedemonstreerd
met de wijsheid van Hermes Trismegistus41. We zagen hierboven dat diens Egyptische
wetenschap een motief vormt in de Samson en dat de betekenis van de astrologische
beeldspraak in de rei van het vierde bedrijf waarschijnlijk met deze wetenschap
verband houdt. Hermes muntte volgens het leerdicht uit in het bespiegelen van de
natuur (IV, r. 1100-1103) en komt door zijn wijsheid tot exact dezelfde bevindingen
als de slotrei van het derde bedrijf door aan de rede: er is slechts één God en de mens
beschikt over een onsterfelijke ziel die hem met God verbindt (II, r. 511-542; III, r.
1137-1144).
Rationele beschouwing van de natuur en openbaring vullen elkaar aan: wanneer
Mozes de mens had gewezen op een God
Wiens naem in 't voorhooft van natuur niet wort gelezen,
Wiens eigenschappen niet gelijcken naer den aert
Der Godtheit, ons door 't licht van reên geopenbaert;
De redelijcke mensch moght Mozes pen met reden
Verwerpen als onnut, en valsch en overstreden
Van logentael: nu stemt de leidsman der Hebreen,
In 't eeren van dien God, met reden overeen.
(Boek V, r. 34-40)

De rei van Joodse vrouwen beschikte over kennis van de goddelijke waarheid door
zijn redelijk inzicht en door de openbaring in Mozes' boeken (Samson, r. 991-1038).
Boek V handelt over de openbaring die haar vervolmaking vindt in Christus:
Zijn mont ontvout waerin 't waerachtigh heil bestaet;
Hoe verre' de jonge wet in kracht te boven gaet,
En in volkomenheit van haer geboôn en zeden
d'Aeloude wet, die noit de harten heeft besneden.
(V, r. 1423-1426)
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In het enige woord ‘Bemin’ formuleert deze wet haar hoofdgebod, ‘Het welck de
gansche wet, en alle Godts profeeten/Voltreckt,’ (V, r. 1173-1174). De in dat gebod
besloten wijsheid overtreft die van Jerusalem (de oud-testamentische wijsheid van
de Joden), die van Athene (de wijsheid van de antieken) en die van Zonnestad (de
wijsheid van Hermes Trismegistus, geboekstaafd in de hiërogliefen van Heliopolis)
(V, r. 1455-1474). Dat stemt overeen met het drama, waar Fadaël voorspelt dat de
oud-testamentische wraak vervangen zal worden door een wet van liefde, en waarin
het grafschrift van Samson melding maakt van diens daden en dood als een
voorspelling van de verlosser. Het epitaaf vormde de vervulling van zijn wens een
vorstengraf te verwerven dat de Egyptische gedenknaalden overtreft (Samson r.
1104-1108).
De Bespiegelingen leren hoe het gebrek aan rationed inzicht als dat van de Filistijnen
beoordeeld moet worden. Dat gebeurt door middel van dezelfde opposities - licht en
donker; zien en blind zijn - als in het drama. Dat Gods ongemengde wezen niet
volledig gekend kan worden door de rede vormt geen excuus voor Godloochenaars:
Maer evenwel kan men hier mede niet ontrennen
De mooghelijckheit van Godt en zijnen aert te kennen,
Door 't licht van vrou natuure en reden, voor zoo veel
Godt door zijn eigenschap en wercken zich ten deel
Te kennen geeft, oock zulx, dat willens zienden blinden
Geen onschult voor hun schult en blintheit kunnen vinden;
[...]
Wie midden op den dagh genoeghte in 't duister raept,
En in een nachtspelonck de klaere zon verslaept,
Beklaegh' zich niet, wanneer het licht, aen 't onderduicken
Beschimpt die zulck een' glans verzuimen te gebruicken.
(Besp. I, r. 141-145; 150-154)

Wat Vondel hier betrekt op de sceptici en sophisten uit de oudheid, is ook van
toepassing op de verblinde, in duisternis gevangen Filistijnen in de Samson. De mens
die de mogelijkheid van zijn ratio niet benut is schuldig en strafbaar42.
In de discussie over de maatstaf van de rede bracht de Vorst de opvatting naar
voren dat religie de staat dient. Dat acht Vondel in boek IV van de Bespiegelingen
inherent aan afgoderij. Deze is
By weerltschen gedicht, gelijck een' nutten droom
Om 't volck, den staet ten dienst, te leiden bij dien toom:
(Besp. IV, r. 101-102)

De ware godsdienst is daarentegen gericht op God en leert God dienen, zowel in het
hart als uitwendig:
Want godtsdienst ziet op Godt, en leert den ongezienen
En eeuwigen, in 't harte en oock uitwendigh dienen.
(IV, r. 103-104)43.
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In dezelfde passage stelt Vondel dat ware godsdienst onverbrekelijk samengaat met
wijsheid (r. 95-98) en in het verlengde ligt van kennis omtrent God (r. 105-106). De
kennis van God waaruit de godsdienst voortvloeit ‘ontschuilt het oogh der blinden’,
de redeloze afgodendienaars (r. 106). Dat alles stemt overeen met de inzichten van
de rei uit het derde bedrijf: God kennen, aanschouwen en aanhangen is de
consequentie van het redelijk inzicht (Samson, r. 1003-1014). Dat is tevens het
onderwerp van het vierde boek van de Bespiegelingen.
De heidense bovennatuurlijke kennis van de orakels wordt in boek V toegeschreven
aan de duivel (‘den mont des afgronts’, r. 356). De geboorte van Christus betekende
het einde van de orakelmacht (boek V, r. 3337-372). In de Samson vertegenwoordigde
de Koorwaerzeggerin deze macht. Het gespook in de tempel en de dubbelzinnige
uitspraak van het Dagonistische orakel vormden geen belemmering voor de uitvoering
van Gods wraak. Het optreden van de Koorwaerzeggerin toonde de machteloosheid
van de hellevorst, Dagon.
De moraal-theologische beschouwingen van de Bespiegelingen werken door in het
drama. Het toneelstuk lijkt een demonstratie van opvattingen uit het leerdicht. Het
zijn Gods wijsheid, goedheid en macht ‘die zich in Samson levendigh [in levenden
lijve, H.v.D.] openbaeren’, zo stelt de opdracht (r. 4-5). In verschillende personages
laat Vondel het verband zien, tussen ratio en de onderkenning van de laatstgenoemde
goddelijke eigenschap: de macht. Wie het rationed inzicht mist, is niet deelachtig
aan die macht (Samson, verleid door Delila; de Filistijnen); wie beschikt over het
redelijke inzicht richt zijn ziel op God en deelt in Diens overwinning op de kwade
machten (Samson na zijn herstel; de Joden). Evenals in het leerdicht is het de ratio
die tot God voert, en de openbaring die het redelijk verworven inzicht completeert.
Het publiek hoeft niet slechts passief kennis te nemen van deze demonstratie. We
zagen in paragraaf 4 dat de duiding door de toeschouwer wordt gestuurd met literaire
middelen die een beroep doen op kennis en begrip bij de toeschouwer: dramatische
ironie; emblematiek die onthulling vereist, en allusies. De toeschouwer is zich bewust
van de superioriteit van zijn kennis, zeker ten opzichte van de heidenen, maar ook
ten opzichte van de Joden. Hij leeft immers al onder de genade van de verlossing,
die de voltooiing vormt van de oud-testamentische gebeurtenissen van het stuk. Wie
de astrologische constellatie van de zon in de Leeuw op het niveau van de handeling
en op dat van de typologie doorgrondt, ervaart dat hij dankzij de ratio God in Zijn
eigenschappen kan kennen uit Diens schepping. Hij zal voorts beseffen dat hij evenals
de Joden in het stuk participeert in de overwinning op het kwade. De christelijke
toeschouwer/lezer heeft echter het voorrecht dat het nu de definitieve afrekening
betreft, namelijk die door Christus bij het Laatste Oordeel.
De demonstratie van een aantal moraal-theologische opvattingen uit de
Bespiegelingen en de literaire manipulatie die de lezer en de toeschouwer het heilzame
effect van deze ideeën laat ervaren, vormen volgens mij de intentie van de Samson44.

6 Conclusie
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Ik keer terug naar het begin: de analyses van Smit (1962) en Langvik-Johannessen
(1963).
Ik analyseerde talige representaties van emblemen in overeenstemming met de
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voorstellen van Scholz-Heerspink en Daly. Dat leidde tot andere bevindingen dan
die van Smit. Er bestaat mijns inziens geen spanning tussen een peripeteïsch en een
emblematisch principe, die veroorzaakt zou worden door Vondels neiging het
incidentele te herleiden tot zijn universele betekenis; een neiging, die ten koste zou
gaan van de kracht van de peripeteia. Het is de vraag of het stuk zo exclusief terug
te voeren valt op één grondgedachte, in casu de aristotelische peripeteia. De intentie
van het stuk lijkt meer dynamisch van aard: het publiek ziet de onderlinge samenhang
tussen ratio, kennis van God en participatie in Diens macht, en wordt bovendien
aangezet tot interpretatieve activiteit, die deze samenhang daadwerkelijk laat ervaren.
Langvik-Johannessens typering van Samson als schouwende held, die een rol
speelt in het theatrum mundi, vormde de aanleiding van mijn onderzoek naar de
soorten en gradaties van inzicht in het stuk. Ik kon de samenhang tussen verschillende
niveaus van begrijpen en macht beschrijven, mede op grond van de analyse van
verbale emblematiek.
Het leerdicht Bespiegelingen van Godt en Godtsdienst kan beschouwd worden als
de moraal-theologische achtergrond van het drama. Het drama biedt met de
geschiedenis van Samson een demonstratie van beschouwingen uit het gedicht en
het zet bepaalde literaire middelen in om het publiek een aantal inzichten uit de
Bespiegelingen te laten ervaren.

Bibliografie
G. Bartelink, ‘De demonologie van het vroege christendom’. In: G. Rooijakkers
e.a., Duivelsbeelden. Een cultuurhistorische speurtocht door de Lage Landen.
Baarn 1994, p. 21-53.
H. van Dael, ‘Een toonbeeld van gehoorzaamheid. Ripa en Vondels Jeptha of
Offerbelofte’. In: De zeventiende eeuw 11 (1995), p. 89-96.
H. Van Dael, ‘De dwaze Salomon en de wijze Vondel. Een interpretatie van
Vondels Salomon. In: TNTL 112 (1996), p. 201-226.
P. Daly, ‘The poetic emblem’. In: Neophilologus 54 (1970), p. 381-397.
P. Daly, Literature in the light of the emblem. Structural parallels between the
emblem and literature in the sixteenth en seventeenth centuries. Toronto etc.
1979.
P. Daly, ‘Emblematic language and iconographic effects in some plays by
Shakespeare’. In: B. Scholz en J. Becker (red.), Artistieke talen in de renaissance.
Utrecht 1982, p. 37-56.
L. van Gemert, Tussen de bedrijven door? De functie van de rei in
Nederlandstalig toneel 1556-1625. Deventer 1990.
L. van Gemert, ‘Renaissancetragedies: emblemen op het toneel?’ In: De
zeventiende eeuw 7 (1991), p. 101-112.
A. Henkel en A. Schöne, Emblemata. Handbuch zur Sinnbildkunst des XVI.
un XVII. Jahrhunderts. Stuttgart 19783.
E. Iversen, The myth of Egypt and its hieroglyphs in the European tradition.
Copenhagen 1961.

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 3

J.W.H. Konst, Woedende wraakgierigheid en vruchtelooze weeklachten. De
hartstochten in de Nederlandse tragedie van de zeventiende eeuw. Assen etc.
1993.
E.M. Moormann en W. Uitterhoeve, Van Achilleus tot Zeus. Thema's uit de
klassieke mythologie in literatuur, muziek, beeldende kunst en theater. Nijmegen
1987.

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 3

172
K. Langvik-Johannessen, Zwischen Himmel und Erde. Eine Studie über Joost
van den Vondels biblische Tragödie in gattungsgeschichtlicher Perspektive.
Oslo enz. 1963.
E. Oey-de Vita en M. Geesink, Academie en schouwburg. Amsterdams
toneelrepertoire 1617-1665. Amsterdam 1983.
Ovidius, Metamorphosen. Vert. M. d'Hane-Scheltema. Amsterdam 1993.
J.A. Parente, Religious drama and the humanist tradition. Christian theater
in Germany and the Netherlands 1500-1680. Leiden etc., 1987.
F. Picinelli, Mundus symbolicus in emblematum universitate formatus [...]. 2
dl.. Keulen 1681.
K. Porteman, Joachim von Sandrart Joost van den Vondel Caspar Barlaeus.
De maanden van het jaar. Wommelgem 1987.
C. Ripa, Iconologia of uytbeeldinghe des verstands. Vert. D.P. Pers (Amsterdam
1644). Ed. J. Becker. Soest 1971.
M. Schilling, Imagines mundi. Metaphorische Darstellungen der Welt in der
Emblematik. Frankfurt a.M. 1979.
C.B. Schmitt en Q. Skinner (red.), The Cambridge history of renaissance
philosophy. Cambridge 19923.
M. Scholz-Heerspink, ‘Vondels Gysbrecht van Aemstel as emblematic and
figural drama’. In: Spektator 4 (1974-75), p. 570-581.
A. Schöne, Emblematik und Drama im Zeitalter des Barock. München 1964.
W. Scott (ed. en vert.), Hermetica. The ancient Greek and Latin writings which
contain religious or philosophic teachings ascribed to Hermes Trismegistus. 4
dl.. London 19682.
R.B. Sharpe, Irony in the drama. An assay on impersonation, shock and
catharsis. Westport 19752.
W.A.P. Smit, Van Pascha tot Noah. Een verkenning van Vondels drama's naar
continuïteit en ontwikkeling in hun grondmotief en structuur. 3 dl.. Zwolle
1956-62.
R. van Stipriaan, Leugens en vermaak. Boccaccio's novellen in de
kluchtliteratuur van de Nederlands Renaissance. Amsterdam 1996 (1996 a).
R. van Stipriaan, ‘Gysbreght van Aemstel als tragische held’. In: De zeventiende
eeuw 12 (1996 b), p. 359-377).
J.J.M. Timmers, Christelijke symboliek en iconografie. Houten 19938.
E.M.W. Tillyard, The Elizabethan world picture. Harmondsworth 198111.
I.M. Veldman, ‘Seasons, planets and temperaments in the work of Maarten
van Heemskerck. Cosmo-astrological allegory in sixteenth-century Netherlandish
prints. In: Simiolius 11 (1980), p. 149-176.
J. van den Vondel, De werken. Volledige en geïllustreerde tekstuitgave. Ed.
J.F.M. Sterck e.a.. 10 dl. met reg.. Amsterdam 1927-1940 (WB-ed.).
J. van den Vondel, Twee zeevaart-gedichten. Hymnus, ofte Lof-Gesangh, over
de wijd-beroemde scheeps-vaert der Vereenighde Nederlanden (1613). Het Lof
der Zee-vaert (1623). Ed. M. Spies. 2 dl.. Amsterdam etc. 1987.
F.A. Yates, Giordano Bruno and the hermetic tradition. London 1964.

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 3

Eindnoten:
* Met dank aan dr. A.J. Gelderblom en prof. dr. L. van Gemert voor hun inspirererende
commentaren bij een eerdere versie van dit artikel.
1 Voor deze bijdrage heb ik gebruik gemaakt van de tekst in de WB-editie (dl. IX, p. 174-239).
2 Smit 1956-1962, dl. III, p. 112-168.
3 Het betreft het verzoek aan de Vorst om genade door de Joodse vrouwen (scène IIc), de discussie
tussen Vorstin en Vorst over toneelspel in de tempel (IIIa) en het twistgesprek tussen de
Aertspriester en de Koorwaerzeggerin (IVb).
4 Langvik-Johannessen 1963, p. 188-207.
5 De rede kan in de Samson opgevat worden als het analyserende menselijke verstand, dat kennis
omtrent God mogelijk maakt. Zie paragraaf 5 van dit artikel.
6 Een jaar voor publicatie van de Samson (1660) had Vondel zijn leerdicht voltooid. Dat blijkt
uit de opdracht ‘Aen den heilgeerigen lezer’ (WB-ed. VIII: 735-736), welke voorafgaat aan
Onderwijs van het geloofspunt der H. Dryeenigheit (1659): ‘zoo achtten wy niet onstichtigh in
het licht te geven dit onderwijs, gelijck het getrocken is uit het vijfde boeck mijner bespiegelingen
van Godt en den Godtsdienst, die noch ongedruckt zijn.’ (r. 17-20). In 1662 zouden de
Bespiegelingen in druk verschijnen.
7 Zie in dit verband ook Van Gemert (1991). Schöne (1964) meent dat bedrijven en reien in de
door hem bestudeerde drama's zich tot elkaar verhouden als de pictura en subscriptio in een
embleem. Het bedrijf functioneert als de emblematische afbeelding; de rei vormt daarbij het
expliciterende bijschrift. Van Gemert toont aan dat die opvatting het zicht ontneemt op reifuncties
die niet passen in Schönes emblematische model. De verhouding tussen bedrijf en rei is als
argument voor de emblematische structuur van een drama niet bevredigend.
8 Daly sluit met zijn opvattingen nauw aan bij het ideaaltype van een embleem, beschreven door
Schöne (1964).
9 Rens (1969-1970: 150-152) bespreekt de oppositie ‘licht-donker’ in de Samson.
10 De functie van slotrei van het eerste, derde en vierde bedrijf is die van normsteller. Over deze
reifunctie: Van Gemert, 1990: 65-76. De slotrei van het tweede bedrijf is vooral gericht op
emotionele betrokkenheid. Hij gaat uitvoerig in op de inwilliging van Samsons wens, begraven
te worden bij zijn vader. De rei bespiegelt de troost en verzachting die Samson daaraan kan
ontlenen. Zie in verband met deze functie: Van Gemert 1990: 86-88. Hoewel het door Van
Gemert onderzochte corpus geen stukken bevat die na 1625 verschenen zijn, lijkt haar typologie
van reifuncties ook bruikbaar voor latere drama's. In de Samson kan geen steun gevonden voor
de opvatting van Smit (1962), dat de rei in de drama's van na 1660 zijn functie van normsteller
verliest en nog slechts plichtmatig reageert op een voorafgaand incidenteel motief. Zijn
nuancering voor de reien in de Samson is te zwak: het motief van de tegenstelling tussen geloof
en heidendom in de reien van het eerste, derde en vierde bedrijf is niet slechts secundair, maar
wel degelijk normbepalend.
11 Langvik-Johannessen (1963) vergelijkt de Waerzeggerin met Samson: evenals de richter
overschrijdt zij de grenzen van het menselijke weten. Voor haar is dat mogelijk dank zij de
occulte middelen van de heidense zwarte kunst. Samsons inzicht daarentegen komt voort uit
goddelijke openbaring (p. 204-205).
12 Als we ervan uit mogen gaan dat de nolle eik aanwezig was op het toneel, hebben we te maken
met een emblematisch requisiet. Hierover: Schöne (1964: 208-213); Daly (1982: 44-54).
13 In de ‘Inhoudt’ vermeldde Vondel als zijn bronnen het bijbelboek Richteren en de Antiquitates
Judaicae van Flavius Josephus. Smit (1962: 112-114) noemt nog een derde bron, namelijk de
Annales ecclesiastici veteris testamenti van Salianus (1620). In het notenapparaat geeft Smit
aan wat Vondel aan Salianus ontleend lean hebben.
14 In de Iconologia van Ripa - door mij geraadpleegd in de vertaling van Pers (1644; ed. 1971) is de eik op veel plaatsen gerelateerd aan de fortitudo (Dapperheyt. Sterckheyt). Deze
personificatie draagt een eikentak ter aanduiding van fysieke kracht en sterkte van het gemoed.
Zoals de eik de stormen weerstaat, stelt de deugd de mens in staat zonden en gebreken te weren,
zo leert het bijschrift. Er is ook een etymologisch argument: robur (‘sterk’) duidt in het Latijn
de eik aan met zijn belangrijkste eigenschap, ‘gelijck oock de stercke Mannen robust werden
genaemd’ (Ripa/Pers, 1971: 81-82). Verder staat de eik voor de deugd en haar
onoverwinnelijkheid. Hoe meer de eik mishandeld wordt, hoe sterker hij groeit (p. 84 en 86).
‘Onoverwinnelijcke kracht of Dapperheid’ draagt een schild met een afbeelding van een
eikenboom, die met zijn diepe wortels en brede kroon sterker groeit wanneer hij gesnoeid wordt
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(p. 260). Zijn bladerkroon staat voor kracht (p. 513). Dit betekeniscomplex was Vondel
vertrouwd, als kenner en gebruiker van de Iconologia (zie: Leeuwendalers, WB-ed. V, p. r.
70-89 en de annotatie bij r. 70; Aenleidinge ter Nederduitsche dichtkunste, WB-ed. V, p. 487,
r. 113-115; Porteman, 1987: 27-28, 63; Van Dael, 1995) maar ook als vertaler van Vergilius’
Georgica. Daar staat de eik met zijn hoge kroon en wortels die reiken tot ‘het hart van Pluto’
pal in de stormen (Lantgedichten, boek II, r. 424-433, WB-ed. VI: 245). In Joseph in Dothan
(WB-ed. IV: 71-147) voorspelt de rei in het derde bedrijf Josephs moeizame maar zekere opgang
tot vorstelijke waardigheid. Deze ontwikkeling wordt uitvoerig vergeleken met de groei van
een eik, tegen weer en wind in (r. 815-850).
De storm als beeld voor heftige emotie vormt een renaissancistische gemeenplaats die berust
op de veronderstelde analogie tussen de macrokosmos van het universum en de microkosmos
van de mens (Tillyard 1981: 100-101). Het beeld van de storm in Samson is verwant aan de
emblematische voorstelling van het schip, met als afgeleide betekenis ‘de ziel die door de wereld
gaat’. Het schip dat vóór het bereiken van de haven vergaat, staat voor de ziel die niet bestand
is tegen de gevaren van de wereld (Schilling, 1979: 154-158). Een uitwerking vinden we bij
Vondel aan het slot van zijn Bespiegelingen van Godt en Godtsdienst (WB-ed. IX, p. 651, r.
1983-1992).
Een overbekende emblematische voorstelling. Schöne (1964) behandelt verbale varianten uit
het werk van Gryphius en Lohenstein (p. 100; 133-134) en hij laat representaties zien uit bundels
van Junius (p. 100) en De Boria (p. 134). De kenspreuk van Willem van Oranje berust op dit
beeld: ‘Saevis tranquillus in undis’. Op het titelblad van het zeer verspreide Eikon basilike, vel
imago regis Caroli (London, 1648), de verdediging van Karel I van Engeland, zien we het
rots-embleem ook.
Smit (1962: 140-141) beschreef de tegenstelling tussen schijn en waarheid: in de ogen van de
Filistijnen is Samson een verklede vorst, een toneelpersonage. Maar de waarheid is dat hij de
vorstelijke waardigheid van het richterschap herwonnen heeft. De functie van de dramatische
ironie die aldus ontstaat, komt hieronder aan de orde, in paragraaf 4.
Langvik-Johannessen is van mening dat Vondel met de Samson een representatie beoogt van
het werelddrama, waarin volgens Vondels bekende dictum ieder zijn eigen rol speelt: ‘De
weerelt is een speeltooneel,/Elck speelt zijn rol en krijght zijn deel.’ (WB-ed. III, p. 512). Dank
zij zijn schouwende vermogen is Samson zich ervan bewust dat de theaterwerkelijkheid van
de Filistijnen slechts schijn is en dat hij de hoofdrol vervult in een machtig kosmisch drama (p.
202-203). Zie hierboven paragraaf 1.
Het orakel als spreekbuis van de duivel, de dubbelzinnigheid van zijn uitspraak en zijn
machteloosheid komen overeen met de christelijke demonologie. Bij Lactantius en Augustinus
behoren orakels tot het domein van de duivel. Ze zijn volkomen nutteloos omdat hun
voorspellingen veelal onwaarheden betreffen, en omdat hun uitspraken zo dubbelzinnig zijn,
dat iedereen ze op zijn eigen manier kan uitleggen (Bartelink, 1994: 21; 30; 46-48).
Emblematiek en typologie berusten beide op analogie. Typologische motieven kunnen in
Vondels werk eigenschappen van poëtische emblemen hebben. Deze motieven hebben bij
Vondel echter een bijzondere status: ze betreffen personen, gebeurtenissen en motieven uit het
Oude Testament waarvan de betekenis zich pas volledig ontvouwt bij de verlossing door Christus.
Zij kunnen derhalve geïnterpreteerd worden in heilshistorisch perspectief, dat wil zeggen als
tekens van de Goddelijke Voorzienigheid. Wie deel heeft aan de verlossing heeft meer kennis
omtrent Gods plan met de schepping dan degenen die geen weet hebben van Christus'
menswording. Deze kennisvoorsprong speelt bij de duiding van typologische motieven een rol.
Met name het leerdicht Altaergeheimenissen (1645) (WB-ed. IV, p. 641-830) biedt inzicht in
Vondels opvattingen omtrent typologie. Zie voor de betekenis van typologische motieven in
Vondels Salomon: Van Dael, 1996: 212-215.
Dramatische ironie kan gedefinieerd worden als: ‘the device and the feeling produced when
the audience is “let in on” something in the stage situation of which one or more of the characters
are not yet aware’. (Sharpe, 1975: 42). Ironie wordt ervaren bij waarneming van twee of meer
contrasterende of tegenstrijdige niveaus van waarheid die zich gelijktijdig voordoen. Het punt
van waarneming bevindt zich op afstand van de manifestatie van de tegenstrijdige
waarheidsniveaus (ibidem). Dat punt valt bij een drama samen met de positie van de toeschouwer.
Een voorbeeld: de rei in het tweede bedrijf van Jeptha of offerbelofte (WB-ed. VIII: 769-850)
bespiegelt de vergankelijkheid met een reeks poëtische emblemen, waaronder de roest die het
metaal verteert en het zijn glans ontneemt.
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23 Sharpe (1973: 18-41) laat zien dat het vertolken van rollen het middel bij uitstek vormt voor
het realiseren van dramatische ironie. Met name is dat het geval, wanneer een toneelpersonage
een andere rol aanneemt, bijvoorbeeld om op te treden in een toneelstuk binnen het toneelstuk.
24 Langvik-Johannessen (1963: 202): ‘Jeder neue Satz, der mit allgemeiner Gültigkeit zur
Verteidigung der Bühnenkunst ausgesprochen wird, wird gerade kraft dieser Gültigkeit und auf
dem Hintergrund des eigentlichen Samson-Dramas gegen diejenigen gerichtet, die den Satz
formulieren, nämlich die Filister selbst.’ Of de uitspraken van de Aertspriester algemene
geldigheid hebben, betwijfel ik. Hij veronderstelt een krachtige uitwerking van het toneel op
het publiek: de mensen klappen, juichen en lachen luid schaterend, zodat het lawaai de
‘schouburg uitberst, dat het over wal en water/En merckt en hoftin, klinckt, en weêrgalmt langs
de kust.’ (r. 797-801). Dit wijkt in ieder geval af van Vondels opvattingen. In zijn aristotelische
drama poogde hij de emoties vrees en medelijden op te wekken. Deze worden in de katharsis
getemperd. Aan het einde van het stuk moet het publiek een innerlijke balans hervinden. Zie
Konst (1993: 194-202).
25 De uitspraak komt overeen met een citaat uit het werk van Plutarchus, die op zijn beurt de sofist
Gorgias aanhaalt, in het ‘Berecht’ van Salmoneus (WB-ed. V: 710-716, r. 154-161). Toneel is
een vorm van bedrog die wijzer maakt en tot juist gedrag leidt. Voor de vorst valt waarheid
echter niet te onderscheiden van bedrog. Interessant is in dit verband de opvatting van Van
Stipriaan (1996a) over het paradoxale karakter van het Plutarchuscitaat: wijsheid en bedrog
worden hierin met elkaar verbonden. Het is aan de oordelende toeschouwer bij een drama om
tot het juiste onderscheid te komen (p. 202-203). Door de uitspraak in de mond van de Vorst
te leggen wordt haar paradoxale karakter aangescherpt: het publiek zal wijsheid putten uit de
dramatische gebeurtenissen, maar de Vorst wordt erdoor misleid.
26 Meteen na de beschouwing over het toneel noemt de vorst in de discussie met de Vorstin dit
als één van zijn bedenkingen tegen het optreden van Samson in de tempel (r. 709-715).
27 Mogelijk bestaat hier een verband met de Galenische temperamentenleer. De zon en het
sterrenbeeld Leeuw zijn verbonden met de eigenschappen van de cholera, de gele gal, namelijk
droogte en hitte. Het vuur is het element dat aan deze eigenschappen gerelateerd is. De
hartstochten wraakzucht en toorn zijn voor de mens bij wie de gele gal overheerst kenmerkend
(Veldman, 1980).
28 ‘O oriens, splendor lucis aeternae, et sol justitiae, veni et illumina sedentes in tenebris, et umbra
mortis (Breviarium Romanum, 21 december). Timmers, 1993: 39.
29 ‘Nam ira Divina, instar irritati leonis [...]’.
30 Picinelli steunt met zijn verklaring van de astrologische constellatie op Hebreeën 10: 26-27:
‘Want als wij, na de kennis van de waarheid ontvangen te hebben, moedwillig zondigen, blijft
er geen offer voor de zonde meer over, maar alleen een schrikwekkend uitzicht op een oordeel
en een begerig vuur, dat de vijanden van God wil verteren’. Naar dat oordeel en die straf verwijst
ook Vondel.
31 Al eerder, in De helden Godes (1620) beschreef Vondel Samson als een voorafbeelding van
Christus Judex:
Hy vyerde Dagons feeste, en packte trans aen trans
Met menschen, die in plaets van Samsons kunst t'ervaren
Met hem versmachten door 't verwricken der pilaren
‘Een ander Samson quam verlossen sterck en fel,
Het menschelijck geslacht van duyvel, dood, en hel.
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(WB-ed. II, p. 351, 32-36).
De tweede Samson is Chrisms als voltrekker van de ultieme vergelding op Gods vijanden bij
het Laatste Oordeel.
In 1614 wist Isaac Casaubonus aan te tonen dat de hermetische geschriften niet afkomstig waren
van een Egyptenaar uit een vroeg verleden, maar dat zij enkele eeuwen na Christus geschreven
zijn (Yates, 1964: 398-403).
Zie hierover: Iversen, 1961; Yates, 1964; Scott, 1968, vol. I: 1-111.
Moormann en Uitterhoeve, 1987: 103.
In Het lof der zee-vaert (r. 61-102) voert Vondel aan dat het grote, onhanteerbare zeeschip een
produkt van hoogmoed zou kunnen zijn. Hij leidt dat negatieve argument in met het verhaal
van de reuzenstrijd. Zie ed. Spies (dl. I: 16-17 (tekst); dl. II: 78 (commentaar)).
Hoewel Josefs kuisheid niet genoemd wordt, zal het publiek zich beslist bewust geweest zijn
van het verschil met Samson in dat opzicht. In de Samson wordt alleen gerefereerd aan de
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gebeurtenissen in Dothan en die aan het hof van de farao. Maar de verleidingspoging door
Potifars vrouw vormt de derde cruciale gebeurtenis in Josefs leven. Het beoogde publiek van
de Samson was zo vertrouwd met de geschiedenis van Josef, dat de twee genoemde evenementen
de wederwaardigheden in Potifars huis beslist geactualiseerd zullen hebben. Zie in dit verband
Parente (1987: 110-121) over de humanistische traditie in de dramatische uitbeelding van Josefs
leven. De drie Josef-drama's van Vondel, Joseph in Dothan, Joseph in Egypten en Sofompaneas
werden regelmatig opeenvolgend uitgevoerd, op de wijze van een trilogie. Dat gebeurde drie
maal in 1660, het jaar waarin de Samson in première ging (Oey-De Vita en Geesink, 1983).
Zie voor de parallellen tussen Joseph in Dothan en Christus' passie: Smit (1956-1962), dl. I:
336-338. Parente (1987: 116-121) toont een nauw verband aan tussen Joseph in Dothan en
Christus patiens, de dramatische uitbeelding van het lijdensverhaal door Hugo de Groot.
Zie n.6.
Zie voor de bronnen p. 406 van de WB-editie, dl. IX en de annotaties bij de tekst.
Zie bijvoorbeeld boek I, r. 129-145; r. 366-384.
Bk II, r. 511-542; 735-749; Bk III, r. 1137-1144; r. 1168-1178; Bk IV, r. 1091-1124; Bk. V, r.
65-70; 1455-1460.
Dezelfde opvatting in boek I, r. 381-384; 1379-1394.
Zie ook boek V, r. 127-128: Lykurgos, Numa en Sertorius worden genoemd als misleiders van
het volk. Zij stelden de afgoderij in dienst van de staat.
Aan het einde van boek V hekelt Vondel Macchiavelli omdat de Florentijn de christelijke
godsdienst ondergeschikt achtte aan de staatsraison (r. 1965-1982).
Zie Van Stipriaan, 1996 b. Hij laat zien hoe literaire en historische analogieën in de Gysbreght
van Aemstel voor het publiek betekenis hebben, maar voor de personages in feite niet. Juist
deze parallellen sturen de interpretatie van de lezer/toeschouwer. Zij doen een beroep op zijn
oordelend vermogen en brengen hem tot inzichten, die binnen een contemporain
moraal-filosofische kader als heilzaam beschouwd kunnen worden. Zie voor de rol van de
oordelende toeschouwer ook de dissertatie van Van Stipriaan (1996 a).
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Stand van zaken:
De literaire avantgarde bij benadering
§ 1 Inleiding
In De impact van literatuuropvattingen in het literaire veld (1993) betogen C.J. van
Rees en G.J. Dorleijn ondet meer dat in het proces van waardetoekenning aan teksten
de institutie litetatuurbeschouwing een dominerende rol speelt. Het beeld dat
recensenten en essayisten van literaire teksten geven, blijkt namelijk te worden
overgenomen door andere instanties en personen. Een blik in de ‘meterkast’ (= de
schematische voorstelling van het literaire veld) van Van Rees en Dorleijn leert ons
dat zij niet alleen recensenten en essayisten, maar ook academische
literatuurbeschouwers onder het hoofd ‘literatuurkritiek’ hebben geplaatst. Daarmee
geven zij aan dat academische literatuurbeschouwers eveneens voor symbolische
productie ofwel voor beeldvorming zorgen. Volgens Van Rees en Dorleijn bestaat
er dus een onderscheid tussen academische literatuurkritiek en literatuurwetenschap.
De literatuurwetenschap, zoals zij die voorstaan, reconstrueert en systematiseert de
denkbeelden die over literatuur bestaan en/of doet onderzoek naar de rol die instituties
spelen bij het toekennen van waarden aan teksten. Een dergelijke aanpak vereist van
iemand die onderzoek doet dat hij of zij een metastandpunt inneemt.
In mijn analyse van theorieën met betrekking tot de literaire avantgarde uit het
interbellum, heb ik zo'n metastandpunt ingenomen. Ik beperk mij hier overigens tot
wat wel wordt aangeduid met de term ‘historische avantgarde’, waaronder het
dadaïsme, het surrealisme, het expressionisme en de verschillende futurismen
ressorteren. Voor zover ik mij een uitstapje permitteer naar vormen van ‘modernisme’,
gebeurt dat om te laten zien dat bij de bestudering van deze verschijnselen een
soortgelijke gang van zaken valt waar te nemen als bij het onderzoek naar de
historische avantgarde. Volgens sommige literatuurwetenschappers is het onderscheid
tussen avantgarde en modernisme trouwens ook niet groot. Zo verdedigde Astradur
Eysteinsson in The Concept of Modernism (1992) het standpunt dat het historisch
avantgardisme als een meer radicale, norm doorbrekende variant van het modernisme
kan worden beschouwd. Waarbij Eyssteinsson overigens wel aanttekent dat de
verhouding tussen avantgardisten en modernisten niet, zoals in de literatuurwetenschap
nogal eens gebeurt, in een hiërarchische relatie tot elkaar dienen te worden geplaatst
in de zin dat de historische avantgarde slechts de wegbereider is geweest voor
modernistische meesterwerken als Ulysses van James Joyce.
Ik heb denkbeelden over de literaire avantgarde uit het interbellum willen
reconstrueren en systematiseren. Die denkbeelden zijn hoofdzakelijk afkomstig van
mensen die hun onderzoek een wetenschappelijke status hebben gegeven, zij het
meestal niet in de zin van Van Rees en Dorleijn. Hun opvatting over wetenschappelijk
onderzoek heeft doorgaans het karakter van een zoeklichttheorie, een theorie die tot
taak heeft een bepaald literair domein, zoals hier de literaire avantgarde, beter te
begrijpen door het op een bepaalde manier in beeld te brengen. Zoals voor elke
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vorm van onderzoek geldt ook hierbij dat er sprake is van een min of meer afgebakend
onderzoeksterrein, een of meer onderzoeksvragen en theorieën of benaderingswijzen
waarmee die vragen kunnen worden beantwoord. In mijn analyse van de studies die
zijn gewijd aan de literaire avantgarde uit het interbellum zal ik nagaan welke
veranderingen zich in de loop der tijd hebben voorgedaan wat betreft objectskeuze,
vraagstelling en vooral benaderingswijze. Daarbij zal ik aangeven in welke mate
studies over de historische avantgarde die pretenderen een metastandpunt in te nemen
in feite niet toch aan beeldvorming doen.

§ 2 Onderwerpen en type vragen
In de loop der tijd hebben allerlei verschuivingen en concentraties in het onderzoek
naar de literaire avantgarde plaatsgevonden. Zulke verschuivingen en concentraties
hebben zich vooral voorgedaan bij de keuze van het object. Zo ontstond er in 1996
een ‘boom’ aan vooral biografisch getinte studies over Paul van Ostaijen. Ik noem
slechts de in dat jaar door Marc Reijnebeau bezorgde Ik heb je nog steeds zeer lief:
Paul van Ostaijen en Emma Clement: een liefde in brieven (1922-1928) en Dichter
in Berlijn: de ballingschap van Paul van Ostaijen (1918-1921). Dit alles ter
gelegenheid van het honderdste geboortejaar van Van Ostaijen. Een dergelijke
explosieve toename aan publicaties over één auteur heeft een incidenteel karakter.
Wat ze uiteraard niet minder waardevol maakt.
Structureler lijkt de toename van het aantal studies over de rol van vrouwen in de
avantgarde. Ongetwijfeld als gevolg van maatschappelijke veranderingen, is steeds
meer aandacht ontstaan voor de positie van vrouwelijke auteurs en beeldende
kunstenaars. Dat heeft geresulteerd in onder meer een door Françoise van
Rossum-Guyon geredigeerd nummer van Avant Garde Critical Studies: Femmes
Frauen Women (1990), in een heruitgave van Til Brugmans Schijngehakt. Grotesken
en novellen (1994) en in een biografie van deze schrijfster van de hand van Marleen
Slob: ‘De mensen willen niet rijpen, vandaar’ (1994). Hier geldt dat beeldvorming
rond bepaalde schrijfsters het uitgangspunt van het onderzoek heeft gevormd.
Eigenlijk is beeldcorrectie een beter woord. Dat Til Brugman die toch zoveel
avantgardisten persoonlijk kende, zoals Van Doesburg en Schwitters, nauwelijks
gebruik maakte van hun tijdschriften lag bepaald niet aan haar, zoals doorgaans wordt
aangenomen, meent Slob (1994: 26): ‘Brugman zal heus wel gewild hebben, maar
kreeg nauwelijks toegang tot de tijdschriften van de avant-gardisten, die van utopische
en op zijn zachtst gezegd vrouwonvriendelijke ideeën vervuld waren’. Zelfs het latere
werk van Til Brugman, dat als traditioneel te boek staat, wordt door Slob bij de
avantgarde ingelijfd, zoals de roman Bodem (1946): ‘Het archaïsche is in Bodem
echter zo ver doorgevoerd dat het groteske dimensies aanneemt en zo sluit dit boek
dan toch ook aan bij Brugmans avant-garde werk. Ook de voorkeur voor in onbruik
geraakte of anderszins onbekende woorden die er uit spreekt, is aan de avant-garde
te relateren’ (idem: 66).
De vraag of een auteur al dan niet tot de avantgarde mag worden gerekend, is er
een die regelmatig terugkeert in het avantgarde-onderzoek. Zoals men zich ook
steevast afvraagt of een tekst uit het interbellum modernistisch of traditionalistisch
moet heten. Onderzoek naar de dichter Martinus Nijhoff laat dit duidelijk zien. In
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de door Francis Bulhof uitgegeven bundel Nijhoff, Van Ostaijen, ‘De Stijl’ (1976)
betoogde A.L. Sötemann dat de vormgeving van Nijhoffs gedichten weliswaar tra-
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ditioneel is, maar dat deze gedichten op houdelijke gronden, zoals het gevoel van
vervreemding dat eruit spreekt, tot het modernisme kunnen worden gerekend. En
J.D.F. van Halsema stelde in de door J.B. Weenink geredigeerde bundel Modernisme
in de literatuur (1991): Nijhoff heeft het accent van het emotieve in de poëzie verlegd
naar het cognitieve, waardoor hij in de modernistische traditie kan worden geplaatst,
zoals die door Douwe Fokkema en Elrud Ibsch is omschreven in Het Modernisme
in de Europese letterkunde (1984), maar die zij ten onrechte alleen als een
prozatraditie opvatten. W. Bronzwaer kwam tot een soortgelijke conclusie in Het
eerste spoor. Opstellen over literatuur en moderniteit (1991): de vormgeving van
Nijhoffs De wandelaar kan niet modern kan worden genoemd, maar dit geldt wel
voor de beleving van het subject in het gedicht. Ook de essayist Robert Lemm komt
in Ontijdige bespiegelingen. Over moderniteit en traditie in de literatuur (1996) tot
de slotsom dat Nijhoffs gedichten pendelen tussen modern en traditioneel; volgens
hem is Nijhoff echter een orthodox wereldbeeld blijven koesteren.
Aan de vraag of een auteur een avantgardist of een modernist mag heten, ligt
duidelijk een classificerende doelstelling ten grondslag; tegelijkertijd echter wordt
een bepaald beeld van de betreffende schrijver gecreëerd en een positieve waarde
aan diens werk toegekend.

§ 3 Benaderingswijzen
§ 3.1 Van structuralisme, via semiotiek naar tekstsociologie
De jaren zestig en zeventig waren de jaren waarin het onderzoek naar literaire
structuren in Nederland tot ontwikkeling kwam. Dit type onderzoek, dat vooral werd
gepropageerd in het tijdschrift Merlyn, zou hier en daar sporen nalaten bij de
bestudering van de historische avantgarde, zoals in het proefschrift van Hannemieke
Postma: Marsmans ‘Verzen’ / toetsing van een ergocentrisch interpretatiemodel
(1977). Wat onder zo'n ergocentrisch interpretatiemodel moet worden verstaan, zegt
Postma in de inleiding van haar boek, dat zevenentwintig interpretaties van Marsmans
Verzen bevat: ‘Met “ergocentrische benadering” wordt hier bedoeld dat het onderzoek
gericht is op het (zo volledig mogelijk) doorgronden van het werk als zodanig - en
niet op de psychologie van de auteur, op de sociale of (literair) historische onder- en
achtergrond daarvan’. Elk gedicht wordt op zichzelf beschouwd en de woorden
waaruit een gedicht is opgebouwd, bijvoorbeeld bepaalde metaforen, krijgen een
betekenis toegekend op basis van de functie die zij binnen de algehele tekst vervullen.
Voor onderzoek naar de primaire teksten van avantgardisten greep men vaak terug
op een model dat werd ontwikkeld in de kring van Russische Formalisten en Praagse
Structuralisten. De naam van Roman Jacobson valt in dat verband nogal eens. Zo
gebruikte E.M. Beekman in Homeopathy of the Absurd (1970), een studie die gewijd
is aan Van Ostaijens groteske proza, een genre dat ryperend wordt geacht voor de
avantgarde, Jacobsons structuurmodel van de taal om te betogen dat Van Ostaijens
proza èn poëzie metonymisch van aard zijn. Ook voor de beschrijving van concrete
poëzie, evenals de groteske een voor de avantgarde kenmerkend geacht genre, vond
men Jacobsons model zeer geschikt. In het door Richard Kostelanetz uitgegeven The
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Avant-Garde Tradition in Literature (1982: 317) beargumenteerde Rosmarie Walrop
haar keuze aldus: ‘Since concrete poetry investigates language ele-
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ments, it seems natural to turn to linguistics for a method of interpretation and
analysis’.
Redeneringen als die van Walrop zijn ook door anderen opgezet, maar dan om te
verdedigen dat men zich bij de beschrijving van concrete gedichten beter van de
semiotiek kan bedienen. Aart van Soest, schrijver van onder meer Semiotiek (1978),
zette in het tijdschrift Bzzlletin (1982: 89) uiteen waarom de semiotiek de voorkeur
geniet boven de linguïstiek als beschrijvingsmodel van dit type poëzie: ‘De
semiotische analyse kent betekenis toe aan niet-lineaire talige eenheden boven de
zin uit, en ook aan niet-talige elementen in de tekst. Een analyse die aldus de
linguïstiek te boven gaat, geeft, veronderstel ik, niet alleen beter rekenschap van de
werking van het gedicht, maar blijft zelfs ook dichter bij de werkelijkheid van de
interpreterende activiteit.’ Hoe die ‘werkelijkheid van de interpreterende activiteit’
er precies uitziet, zegt Van Zoest niet. Maar voor hem staat hoe dan ook vast: ‘De
linguïstiek kan taalverschijnselen beschrijven, ze interpreteren, er de functie van
vaststellen. Semiotiek doet hetzelfde (in syntaxis, semantiek en pragmatiek) maar
doet het met structuren, en wel met structuren die aan de linguïstiek ontsnappen.’
Het avantgardistische object vraagt zogezegd om een bepaalde onderzoeksmethode.
Die mening is ook Eric Vos toegedaan, getuige zijn zijn dissertatie Concrete Poetry
as a Test Case for a Nominalistic Semiotics of Verbal Art (1992). En Clara Orban,
auteur van The Culture of Fragments. Words and Images in Futurism and Surrealism
(1997: 2), beroept zich voor haar standpunt op Joanna Drucker, die in Visible
Language (1991) had gesteld dat de geschiedenis van de semiotiek nauw gelieerd is
aan de historische avantgardebewegingen: ‘She points out that in the early part of
the century, artists paid particular attention to the specificity and formal properties
of the media (letters, sentences, color, line, etc.) thus making semiotic analysis a
natural model for studying these artists' production’.
Het is niet alleen het gebruik van niet-talige tekens in avantgardeteksten dat een
semiotische benadering rechtvaardigt, het beroep daarop wordt ook gelegitimeerd
met een verwijzing naar een andere eigenschap van dit type teksten, namelijk dat zij
zijn samengesteld uit allerlei discoursen die de een of andere ideologie representeren.
In Semiotik des Avantgardetextes. Gesellschaftliche und poetische Erfahrung im
italienischen Futurismus (1980) bijvoorbeeld stelt de schrijfster van het proefschrift,
Helga Finter, dat de Italiaanse Futuristen die discoursen in hun poëzie integreerden,
die het gezicht van de consumptiemaatschappij bepaalden, zoals reclameteksten.
Door te stellen dat avantgardeteksten voor een groot deel zijn samengesteld uit
allerlei maatschappelijke discoursen die een ideologie representeren, kritiseert een
auteur als Finter de aloude wetenschapsopvatting, zoals die door de Hongaarse
filosoof Georg Lukàcs en de Franse socioloog Lucien Goldmann is verdedigd, die
zegt dat avantgardistische teksten een buitentalige werkelijkheid of de structuur
daarvan weerspiegelen. Lukàcs had nog in de jaren dertig uitingen van Surrealisten,
Modernisten en Expressionisten als vormen van onechte avantgarde gekritiseerd,
omdat deze schrijvers met hun montage- en simultaniteitstechnieken slechts de
buitenkant van een verbrokkelde kapitalistische samenleving weergaven, en niet het
wezen ervan, datgene wat die verbrokkeling veroorzaakte. Goldmann kritiseerde
Lukàcs' concept onder meer op grond van diens al te zeer op de inhoud van
avantgardeliteratuur gerichte weerspiegelingsconcept. Volgens Goldmann moest de
relatie tussen avantgardeliteratuur en de maatschappij waarin deze ontstaat, worden
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rair werk en de mentaliteitsstructuur van een maatschappelijke groep. De door
Goldmann aangebrachte homologie tussen literatuur en maatschappij staat echter
niet zo heel ver af van het door Lukàcs ontwikkelde weerspiegelingsconcept. Evenals
Lukàcs postuleert hij een vrij directe relatie tussen een tekst- en een
maatschappijstructuur, net als Lukàcs meent hij dat de wereldbeschouwing het best
valt af te lezen uit het werk van grote schrijvers en evenals deze meent hij dat in zo'n
werk altijd sprake is van een eenduidige wereldbeschouwing, bijvoorbeeld kritiek
op verloren gegane maatschappelijke waarden.
Zowel het weerspiegelingsconcept van Lukàcs als de structurele homologie van
Goldmann kregen zware kritiek te verduren van zowel methodologen als sociologen.
Ook Goldmanns opvatting dat in een literair werk sprake is van slechts één
wereldbeschouwing kwam onder vuur te liggen. Het werk van avantgardisten, evenals
dat van modernisten als Proust en Joyce en bij ons Ter Braak, laat zien dat dit
meerdere visies op de werkelijkheid naast elkaar toelaat. Wat niet betekent dat latere
sociologen, zoals P. Zima en Em. Kummer, helemaal breken met de
structureelgenetische opvattingen van Goldmann: diens karakterisering van de
ontwikkeling van het moderne kunstwerk wordt doorgaans overgenomen en ook het
corpus van teksten dat wordt onderzocht is overwegend hetzelfde. Een verschil is
echter dat zij avantgardistische en modernistische teksten niet langer zien als een
directe vertaling van een wereldbeschouwing, maar dat zij deze opvatten als een
indirecte reactie op ideologieën, omdat avantgardisten en modernisten ideologisch
geladen teksten verwerken en van commentaar voorzien.
Door het intertekstuele karakter van avantgardistische teksten te benadrukken,
maakte men de weg vrij voor een intertekstuele onderzoeksmethode. De grondlegger
daarvan, M. Bachtin, had het standpunt verdedigd dat elke literaire tekst een samenspel
is van verschillende ‘stemmen’. Die stemmen kunnen in een verschillende relatie tot
elkaar staan, meende hij. Voert één stem de boventoon dan hebben we te maken met
een wat hij noemde monologische tekst, zijn de stemmen gelijkwaardig dan is er
sprake van een dialogische of polyfonische tekst. Het kenmerk van moderne literatuur
nu is, volgens Bachtin, dat deze dialogisch van aard is: verschillende stemmen staan
daarin naast en tegenover elkaar, zonder dat de een de ander overheerst.
In verschillende proefschriften hebben academici zich van Bachtins
benaderingswijze bediend. Ralf Grüttemeier schreef op deze basis Hybride Welten
(1994), handelend over de Nieuwe Zakelijkheid in Nederland, en in De stad als tekst
(1991) verdedigde Jef Bogman de stelling dat Van Ostaijens Bezette Stad als een
dialogische tekst dient te worden beschouwd. Bogman (1991: 156) schrijft: ‘In Bezette
Stad plaatst Van Ostaijen twee ideologieën tegenover elkaar: een
katholiek-nationalistische (‘VIVE LA NATION’) en een nihilistische (‘LEVE DE
GEKREPEERDEN’). Door de manier waarop hij ze met elkaar confronteert krijgt
geen van beide de gelegenheid de ander te overheersen.’ En bij de zin ‘U zal veel
worden vergeven / want / gij hebt veel films gezien’ uit ‘OPDRACHT aan Mijneer
Zoënzo’ tekent Bogman aan dat twee woorden uit de filmwereld binnendringen in
een bijbelcitaat:‘ “liefgehad” wordt vervangen door “films gezien”, maar zonder de
taal van de Bijbel ondergeschikt te maken aan die van de film, of omgekeerd’.
Bogmans conclusie luidt: ‘In Bezette Stad maakt Van Ostaijen geen gebruik van
personages als woordvoerders en beperkt hij zich tot het weergeven van verschillende
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op microniveau kan de tekst van Bezette Stad dialogisch genoemd worden: door het
consequente gebruik van de associatie en het citeren zonder aanhalingstekens wordt
ook in detail geen tekst ondergeschikt gemaakt aan de andere. Door geen gebruik te
maken van beelden wordt, zoals Van Ostaijen zelf aangaf, het verschil tussen het
vergelijkende en het vergelekene vermeden; door het achterwege laten van
aanhalingstekens wordt het gebruikelijk niveauverschil tussen citaat en niet-citaat
(waarbij het ene in het andere wordt ingebed) opgeheven’.

§ 3.2 Kritische literatuursociologie
Binnen de zogeheten kritische literatuursociologie richt men zijn aandacht eveneens
bij voorkeur op de historische avantgarde. Dat heeft alles te maken met de binnen
deze vorm van literatuursociologie heersende overtuiging dat avantgardistische
teksten, meer dan andere tekstsoorten, aanwijzingen bevatten over de manier waarop
veranderingen in de maatschappij worden ervaren. Leden van de zogeheten
Frankfurter Schule, onder wie Max Horkheimer, Theodor Adorno en Walter Benjamin
waren met dit type onderzoek in de jaren dertig begonnen. Die onderzoekstraditie
van de Frankfurter Schule is in Nederland voortgezet door de essayist Cyrille
Offermans. Een goed voorbeeld daarvan vindt men in De kracht van het ongrijpbare.
Essays over literatuur en maatschappij (1983). Daarin interpreteert Offermans Van
Ostaijens Het bordeel van Ika Loch als een miniatuurmodel van de moderne
cultuurindustrie. Wat aansluit bij een door Horkheimer en Adorno gedane bewering
in Dialectiek van de Verlichting (1944; Ned. vert. 1987), namelijk dat de Westerse
consumptiemaatschappij mensen het gevoel geeft dat zijzelf een keuze maken bij de
aanschaf van iets, terwijl die keuze in feite al eerder door die industrie voor hun is
gemaakt.
Avantgardistische kunstwerken worden zeer frequent gerelateerd aan
maatschappelijke verschijnselen, zoals aan de technologie en de metropool. Zie
bijvoorbeeld Metropolis (1988, red. M. Müller/B. Rebel) en Technology (1992, red.
Leigh Landy). Sommige sociologen zijn van mening dat er een direct verband kan
worden aangebracht tussen enerzijds inhoudelijke en formele vernieuwingen,
anderzijds technologische ontwikkelingen, zoals op het gebied van film en fotografie,
en de ontwikkeling van steden als Parijs en Berlijn. Themata, ideeën en vormen in
avantgardistische kunstwerken, waarbij men moet denken aan vervreemding van het
individu en een groot taalbewustzijn als gevolg van het transnationale karakter van
genoemde steden, vormen een antwoord op de ontwikkelingen van de metropool,
meende Raymond Williams in The Politics of Modernism (1989). Een soortgelijk
verband werd al eerder gelegd door Walter Benjamin, die in Het kunstwerk in het
tijdperk van zijn technische reproduceerbaarheid (1970; 1e dr. 1936) had betoogd
dat veranderingen in de literatuur afgeleid kunnen worden uit de opkomst van de
reproductietechnieken. Volgens Frank Hellemans, wiens proefschrift Mediatisering
en literatuur (1996) aansluit bij studies als die van Benjamin, Williams en vooral de
publicaties van Jean Weisgerber - ik noem slechts diens standaardwerk Les
avantgardes littéraires au xxe siècle (1984) en Avant-garde / modernisme (1989) -,
heeft de moderne technologie invloed uitgeoefend op de poëtica's van
avantgardistische auteurs. Marinetti, zo betoogt Hellemans, heeft zijn futuristische
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van de woorden uit hun traditionele syntactische verband, en Van Doesburg zou zijn
‘X-Beelden’ hebben gevormd naar analogie van Röntgens x-stralen en wel om de
onzichtbare essentie van de werkelijkheid weer te geven.
In Theorie der Avantgarde (1974), een studie die toonaangevend zou worden voor
het beeld van de historische avantgarde, heeft Peter Bürger gebruik gemaakt van
Benjamins allegoriebegrip om de montage in avantgardistische kunstwerken te
beschrijven. Tegelijkertijd echter distantieerde hij zich van diens monocausale
verklaringsmodel. Naar zijn mening moet de historische avantgarde worden gezien
als een aanval op de status van de kunst in de burgerlijke maatschappij: Het Dadaïsme,
de radicaalste beweging binnen de Europese avantgarde, oefent niet langer kritiek
uit op de aan haar voorafgegane kunstrichtingen, maar op de ‘institutie kunst’ zoals
deze zich in de burgerlijke maatschappij heeft gevormd, dat wil zeggen kunst zoals
die tot aan het begin van de twintigste eeuw werd vervaardigd op grond van het
principe dat een kunstwerk los staat van de maatschappij, een eenheid vormt en
gekenmerkt wordt door een persoonlijke signatuur. Een van de wezenlijke bedoelingen
van de avantgarde was kunst in de maatschappij te integreren, zo luidt een van Bürgers
stellingen, een stelling die door Kees van Wijk (1980) als uitgangspunt is genomen
om het avantgardetijdschrift i 10 te onderzoeken.
In feite geeft Bürger een immanente verklaring voor de opkomst van de literaire
avantgarde. ‘Literaire instituties’ beschouwt hij als normenstelsels die direct op elkaar
reageren en die normenstelsels, zoals die van de historische avantgardisten, meent
hij te kunnen afleiden uit manifesten en andere poëticale geschriften. Ten aanzien
van de door Bürger aan de historische avantgarde toegeschreven intenties heeft A.
Eysteinsson in The Concept of Modernism (1990) zijn bedenkingen naar voren
gebracht en ook H. van den Berg heeft in Tijdschrift voor literatuurwetenschap (1996:
216-230) krititiek geleverd op het door Bürger ontworpen beeld dat dada in het
algemeen een antimimetische literatuuropvatting huldigde, terwijl bij het begrip
‘institutie’ vraagtekens zijn geplaatst door aanhangers van de institutionele sociologie,
zoals door H. Verdaasdonk en Kees van Rees in Institution & Innovation (1994, ed.
Klaus Beekman), volgens wie ‘instituties’ boekbeoordelende instanties zijn die tussen
de producent en de consument van literatuur staan en naar soort en kwaliteit
classificeren, zoals gebeurt in de boekhandel, in de literatuurkritiek, in het
literatuuronderwijs en in literaire tijdschriften.

§ 3.3 Reconstructiebenadering en institutionele sociologie
Steeds vaker is men poëticale geschriften bij het onderzoek naar de literaire avantgarde
gaan betrekken. Dat gebeurde op verschillende manieren en met verschillende
doelstellingen. Globaal gesproken laten zich drie soorten activiteiten onderscheiden:
het (her)uitgeven van manifesten, het reconstrueren van auteurs- en tijdschriftpoëtica's
en onderzoek naar avantgardistische poëtica's als instrumenten voor beeldvorming.
Het (her)uitgeven van literaire programma's van de historische avantgarde komt
voort uit een voor de hand liggende doelstelling: het beschikbaar stellen van
tekstmateriaal dat vaak onbereikbaar is doordat het in allerlei kleine tijdschriftjes
opgeborgen ligt. Het gaat echter nooit zomaar om een verzameling manifesten. Aan
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bij Historische Avantgarde (1982) bijvoorbeeld zeggen de samenstellers, onder wie
F. Drijkoningen, dat zij de belangrijkste bewegingen aan bod laten komen en dat die
bewegingen in een ‘internationaal kader’ staan. Ook De Vries en Vancrevel hebben
Nederlandstalige avantgardisten in een internationaal verband geplaatst in
Surrealistische Ontmoetingen. Documenten en manifesten van het surrealisme in
Nederland (1988). Alleen al door de opvattingen van auteurs als Van Doesburg en
Van Ostaijen in een internationale context te plaatsen, veelal op grond van uitlatingen
die avantgardisten in hun manifesten hebben gedaan, wordt er een bepaald licht op
de Nederlandstalige avantgarde geworpen.
Om erachter te komen welke poëtica door een avantgardist werd verdedigd of
door een literair tijdschrift werd uitgedragen, reconstrueert men opvattingen over
literatuur en probeert die op één noemer te brengen. Die reconstructiebenadering
kent in feite al een relatief lange traditie. Van vrijwel alle belangrijke Nederlandse
avantgardisten zijn de literatuuropvattingen inmiddels wel gereconstrueerd - en dat
geldt evenzeer voor de zogeheten modernisten -, soms zelfs meerdere keren, zoals
die van Nijhoff, Van Ostaijen en Marsman. In zijn proefschrift Vorm of Vent.
Opvattingen over de aard van het literaire werk in de Nederlandse kritiek tussen de
twee wereldoorlogen (1969) heeft J.J. Oversteegen de poëtica's van alle drie de
auteurs aan een reconstructie onderworpen, Paul Hadermann bezag in zijn dissertatie
Het vuur in de verte (1970), zoals de ondertitel luidt: Paul van Ostaijens
kunstopvattingen in het licht van de europese avant-garde, Jaap Goedegebuure
schreef een proefschrift onder de titel Op zoek naar een bezield verband. De literaire
en maatschappelijke opvattingen van H. Marsman in de context van zijn tijd (1981)
en W.J. van den Akker promoveerde in 1985 op Een dichter schreit niet. Aspecten
van M. Nijhoffs versexterne poetica. Ook in het onderzoek naar avantgardistische
tijdschriften gaat het er vaak om de poëtica die achter zo'n tijdschrift schuilgaat te
reconstrueren. Zo kwam Marco Entrop in zijn onderzoek naar het tijdschrift Mécano,
waarvan hij verslag deed in Reviews, Zeitschriften, Revues (1994, ed. Sophie Levie),
tot de conclusie dat Van Doesburg / Bonset een synthese tussen Constructivisme en
Dadaïsme tot stand heeft willen brengen.
In de academische literatuurbeschouwing mag gerust van een trend worden
gesproken waar het de reconstructie van avantgardistische poëtica's betreft, een trend
die nog lang niet ten einde lijkt, getuige publicaties als die van Karl Riha en Jörgen
Schäfer, DADA total. Manifeste, Aktionen, Texte, Bilder (l994), Hubert van den Berg,
Holland's bankroet door dada. Documenten van een dadaïstische triomftocht door
Nederland (1995), Wolfgang Asholt en Walter Fähnders, Manifeste und
Proklamationen der europäischen Avantgarde (1909-1938) (1995) of ‘Die ganze
Welt ist Manifestation’. Die europäische Avantgarde und ihre Manifeste (1997) en
Hubert van den Berg en Ralf Grüttemeier, Manifeste: Intentionalität (1998).
Een van de redenen waarom men poëtica's van avantgardisten reconstrueert, is dat
men zo tot een beter begrip van avantgardistische literatuur meent te kunnen komen.
Een andere reden waarom men dit doet, is om een avantgardist maatschappelijk te
kunnen plaatsen. Zo heeft Erik Spinoy in Ons Erfdeel (1996) de stelling verdedigd
dat de intellectueel Van Ostaijen een representant was van de ‘kennisklasse’, dat hij
als zodanig ingeklemd zat tussen de heersende burgerij en de opkomende massa en
haar cultuur, en dat zijn literatuuropvatting moet worden beschouwd als een
strijdmiddel om sociale legitimatie.
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des Anarchismus in der Programmatik des Dadaismus in Zürich und Berlin (1998)
reconstrueert Hubert van den Berg de opvattingen van een aantal dadaïsten, waarbij
hij zich afvraagt hoe deze dadaïsten anarchistische teksten hebben gerecipieerd. Hier
en daar bedient hij zich daarbij van de institutionele benadering. Namelijk daar waar
hij laat zien hoe het beeld dat wij van dada hebben, in de loop der tijd is vertekend.
Zo is het beeld dat de dadaïsten felle tegenstanders waren van de Eerste Wereldoorlog
door hen zelf ontworpen, maar wel achteraf, in geschriften van na de Tweede
Wereldoorlog, en het zijn juist die poëticale geschriften waarop de meeste
academische studies zich voor hun beeld van de avantgarde hebben gebaseerd. Van
den Berg trekt hieruit overigens niet de conclusie dat auteurspoëtica's in het algemeen
onbruikbaar zijn voor wetenschappelijk onderzoek. In tegendeel, zelf wil hij op grond
van nieuw poëticaal onderzoek een ander beeld van de historische avantgarde, in dit
geval dada, schetsen. Van den Berg rekent af met het bestaande beeld dat Dada zo
ongeveer tegen alles zou zijn geweest. Hij verdedigt de stelling dat de dadaïsten
constructiever waren dan algemeen wordt aangenomen.
Naast het hermeneutische onderzoek naar literatuuropvattingen, lijkt steeds meer
belangstelling te komen voor institutioneel onderzoek naar literatuuropvattingen, dat
wil zeggen naar de vraag hoe literatuuropvattingen fuctioneren als instrumenten voor
beeldvorming. Zo heeft Maarten Doorman in Steeds mooier. Over vooruitgang in
de kunst (1994) laten zien dat de retorisch gekleurde manifesten van De Stijl een
strategische functie hadden: met behulp daarvan verschaften de opstellers zich een
positie op het literaire veld, en Nel van Dijk toonde in haar dissertatie De politiek
van de literatuurkritiek (1994) aan dat literatuuropvattingen instrumenten zijn
waarmee een literair criticus zijn eigen reputatie opbouwt.

§ 4 Conclusies
Het onderzoek dat zich richt op de primaire teksten van historische avantgardisten
speelt zich over het algemeen binnen eenzelfde onderzoeksparadigma af. Daarin
worden soortgelijke vragen gesteld, bijvoorbeeld of een auteur al dan niet tot de
avantgarde mag worden gerekend, en daarin huldigt men dezelfde vooronderstellingen,
namelijk dat de aard van de avantgardistische tekst om een specifieke
benaderingswijze vraagt. De beschrijving van het karakter van avantgardistische
teksten is in de loop der tijd veranderd, wat leidde tot achtereenvolgens een
linguïstische, een semiotische en een tekstsociologische aanpak.
Steeds vaker concentreert de aandacht van onderzoekers zich op auteurspoëtica's.
Die verschuiving in het object van onderzoek, dat wil zeggen de overgang van
tekstgericht naar contextgericht onderzoek, heeft in de meeste gevallen er niet toe
geleid dat men voor een institutionele benadering koos. Meestal beoogt het onderzoek
een reconstructie van een literatuuropvatting te geven om zo een nieuw licht op de
avantgarde te laten schijnen ofwel een beeld van de historische avantgarde te vormen
dat wedijvert met bestaande beelden daarvan.
Klaus Beekman
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Grensverkeer
Herfsttij met plaatjes: een eye opener
De rubriek Grensverkeer is bedoeld om boeken uit ‘aanpalende’ wetenschapsgebieden
onder de aandacht te brengen. Nu voldoet Huizinga's Herfsttij der middeleeuwen
(eerste druk: 1919) als historische studie duidelijk aan het eerste criterium, maar dat
boek hoeft toch niet onder de aandacht gebracht? Iedere zichzelf respecterende
literuurhistoricus heeft het toch al in de kast staan of in ieder geval tenminste eenmaal
grondig gelezen? De kans bestaat dat de verschijning van de geïllustreerde
eenentwintigste druk bezorgd door A. van der Lem daarom in literairhistorische kring
grotendeels genegeerd wordt. En dat zou betreurenswaardig zijn, want deze heruitgave
is in een aantal opzichten een openbaring.
Op de eerste plaats is dit de eerste uitgave sinds Huizinga's dood, waarin de
tekstbezorger verantwoording aflegt van zijn handelwijze. Ik heb er nooit bij
stilgestaan dat zoiets voor de heruitgave van ‘moderne’ studies nodig zou kunnen
zijn, maar dat was een misvatting. Ik bezit de jubileumeditie (1969, bezorgd door F.
Hugenholtz). Daarin blijkt - stilzwijgend - ingegrepen te zijn in Huizinga's tekst. Dat
genitiefvormen zijn aangepast, lijkt me tot daar aan toe. Maar dat tijdsaanduidingen
zijn verlengd om ze in overeenstemming te brengen met de tijd van de heruitgave,
is kwalijk; en dat het besluit om Huizinga's spelling fantazie om te zetten in het
gebruikelijker fantasie maar tot halverwege het boek is volgehouden, is rondweg
knullig. En wat te denken van zetfouten als the case commands him voor the cause
commands him, dit ook niet weer te openen voor dit oog niet weer te openen of
observatie voor observantie? (En er zijn er meer, zie p. 9.) Als filoloog heb ik thans
weinig neiging meer om de jubileumeditie open te doen. Ik heb het werk van Van
der Lem niet gecontroleerd, maar dat hij dit soort zaken in het werk van zijn
voorgangers weet aan te wijzen, geeft vertrouwen in zijn eigen tekstbehandeling.
Op de tweede plaats bevat de nieuwe uitgave een Nawoord, waarin de
totstandkoming van Herfsttij besproken wordt. Dat gaf de herlezing van het werk,
in elk geval voor mij, extra reliëf. De afbeeldingen van Huizinga's manuscript, van
zijn titelontwerpen en van het rouwvignet dat hij als nagedachtenis aan zijn vrouw
in het boek wilde opnemen, maar dat behalve in de eerste druk uitsluitend in deze
heruitgave voorkomt, wekten zelfs ontroering.
Daarmee is tevens de allerbelangrijkste reden aangestipt, waarom deze heruitgave
van grote betekenis is. Ze bevat bijna 300 afbeeldingen. Dat is een veelvoud van het
aantal illustraties uit vorige drukken. En zij zijn de belangrijkste meerwaarde van
deze druk boven de vorige. Huizinga bespreekt vele kunstwerken in zijn Herfsttij.
Zoveel mogelijk zijn van die kunstwerken afbeeldingen opgenomen. Huizinga verwijst
bovendien naar vele teksten. Die verwijzingen worden ondersteund door afbeeldingen
van miniaturen bij de betreffende teksten, zeker wanneer Huizinga daar zelf
opmerkingen over maakt, maar ook wanneer hij naar bepaalde (geïllumineerde)
handschriften verwijst. Verder zijn, zoals al aangestipt, een aantal afbeeldingen
opgenomen om Huizinga's eigen omgang met Herfsttij te illustreren en tenslotte lijkt
een aantal afbeeldingen opgenomen te zijn om de lezers een beeld te
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geven van de ‘hoofdpersonen’. Vaak als een historisch personage genoemd wordt,
is daarbij een afbeelding te vinden van een portret, een buste, een penning en
dergelijke. Vooral de Bourgondische hertogen en hun familie zijn vaak afgebeeld
met als absolute hoogtepunt Filips de Goede. Hij komt op minstens zeven afbeeldingen
voor (1.14, 1.16, 2.2, 4.3, 13.4, 17.16 en Nawoord 9).
De afbeeldingen zijn van hoge kwaliteit, ze zijn met zorg en deskundigheid
uitgekozen en van beknopte toelichtende bijschriften voorzien. Heel soms verbaasde
mij de keuze van een afbeelding. Afb. 3.4 bijvoorbeeld is opgenomen ter illustratie
van de mededeling dat de oorlog in de wereld is gekomen met Kaïn en Abel. De
betreffende afbeelding toont een aantal Joden die offeren en op hun altaar is een
afbeelding van Kaïn en Abel zichtbaar. Het gaat hier echter om een - in eerste instantie
niet erg opvallend - deel van een groter geheel. Er zijn toch wel afbeeldingen te
vinden waarop Kaïn en Abel een centralere plaats innemen? Bij de toelichtingen heb
ik soms ook reserves. Die bij afb. 1.4 luidt bijvoorbeeld: ‘De oriflamme was
oorspronkelijk de lijkwade van St. Denis, later een rode vaan met gouden sterren.
De Fransen voeren de oriflamme in de slag bij Poitiers, 1356.’ Op de afbeelding
komt echter geen rode vaan met gouden sterren voor. De banier die nog het meest
op de omschrijving lijkt, bevindt zich aan de linkerkant. Maar daar zijn de Engelsen
afgebeeld (zie ook verder)! De toelichting helpt hier dus niet erg. Maar als geheel
zijn afbeeldingen en toelichtingen een enorme verrijking van Huizinga's tekst.
Die verrijking werkt voornamelijk momentaan: dat wat Huizinga bespreekt, wordt
tevens afgebeeld. Maar de afbeeldingen kunnen ook als geheel of in combinatie
ondersteunend werken en ik betreur het een beetje (hoewel ik het ook wel begrijp)
dat de bezorger zich niet de vrijheid of de ruimte heeft gegund om daar de aandacht
op te vestigen. Ik geef twee voorbeelden.
Hoofdstuk 6 gaat over ridderorden en ridderlijke geloften. Huizinga laat daarin
onder andere zien hoe de ridderorde een van de manieren is waarop het ridderideaal
gestalte heeft gekregen en hoeveel gewicht men die orden toen gaf. De afbeeldingen
ter plekke ondersteunen dat adequaat. Maar ook op bijvoorbeeld de afbeeldingen
4.3, 4.4, 13.4, 13.7, 14.7, 17.13, 19.4, 20.3 en 21.21 komen ridderorden voor, meestal
als detail van een afbeelding die feitelijk een andere functie heeft. Daarom staan ze
ook niet bij hoofdstuk 6. Maar het feit, dat bij dergelijke afbeeldingen het weergeven
van een ridderorde belangrijk werd geacht, is een extra ondersteuning voor Huizinga's
argumentatie. En zou het echt onverantwoord zijn geweest om daar aan het eind van
het hoofdstuk als een P.S. of een noot een opmerking over te maken en de
verwijzingen te geven? Ik denk het niet.
De afbeeldingen 12.8 en 12.9 illustreren Huizinga's bespreking van het tweeluik
van Melun. Hij vermeldt onder andere dat een oude traditie zegt dat Etienne Chevalier,
de opdrachtgever ervan, de Madonna de trekken van Agnes Sorel heeft laten geven,
op wie hij verliefd was. Nu is afb. 2.17 een portret van Agnes Sorel. Een simpele
verwijzing naar die afbeelding zou het de lezer mogelijk gemaakt hebben vast te
stellen dat de genoemde veronderstelling niet ongegrond lijkt. Nu blijft het van toeval
afhankelijk of deze link gelegd wordt.
De illustraties geven ook los van Huizinga's tekst aanleiding tot soms verrassende
observaties. Zo trof mij bijvoorbeeld dat op alle illustraties van de grote slagen tussen
Engeland en Frankrijk uit de honderdjarige oorlog aan Engelse kant boogschutters
zijn afgebeeld, en meestal prominenter dan op andere krijgsscènes (vgl.
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1.4, 2.5, 7.3, 7.4, 7.8). Dat komt overeen met de realiteit: Poitiers, Crécy en Azincourt
zijn gewonnen dankzij de boogschutters.
Er komen een aantal afbeeldingen voor waarop een auteur een boek aanbiedt.
Steeds wanneer de ontvanger een man is, gebeurt dat in een ‘formele’ omgeving
(vgl. 4.3, 4.4, 17.1, 17.16, 21.21, 22.1). Als echter Christine de Pisan een boek
aanbiedt aan de koningin van Frankrijk, gebeurt dat in een privévertrek (8.4). Is dit
toeval of zien we hier een sexegebonden verschil in de omgang met boeken?
De tot nu toe aangestipte zaken betreffen steeds details, die deels zelfs losstaan
van Huizinga's tekst. Maar de illustraties laten zich ook bekijken op hoofdlijnen. Ze
functioneren dan als ondersteuning van of kritiek op Huizinga's beschouwingen. De
ondertitel van zijn werk luidt: Studie over levens- en gedachtenvormen der veertiende
en vijftiende eeuw in Frankrijk en de Nederlanden. De vraag is echter hoe ruim het
bereik van het boek eigenlijk is. Geeft het alle levens- en gedachtenvormen van de
veertiende en de vijftiende eeuw weer, de dominante of slechts een aantal opvallende?
De illustraties geven op die vraag geen antwoord, maar ze laten wel zien, dat bepaalde
gedachtenvormen zich in allerlei stijlen en allerlei kunstvormen uitdrukken, wat
waarschijnlijk een teken is dat ze inderdaad een zeer breed bereik hebben gehad. Zie
bijv. de illustraties bij hoofdstuk 11 over de dood en bij hoofdstuk 13 en 14 over
godsdienstige beleving. Die lopen van enorm beeldhouwwerk in marmer naar simpele
houten beeldjes, van de schitterendste miniaturen en handschriften naar grof
ingekleurde houtsneden en simpel drukwerk.
Van de andere kant suggeren de illustraties dat er een heel duidelijke eigen
‘Bourgondische’ (of neutraler geformuleerd: Noord-Frans/Zuid-Nederlandse) kunst
bestaat, die een eigen behandeling verdient en die met de simpele afgrenzing
middeleeuwen-renaissance eigenlijk niet te beschrijven is. De illustraties tonen, dat
Huizinga - hoezeer hij ook afweek van de toenmalige dominante geschiedbeschouwing
- feitelijk ook in een keurslijf zat en daardoor bepaalde zaken niet goed kon zien.1
Bekijk maar eens hoe unfair de bespreking van de miniaturen met mythologische
figuren uit de Oudheid bij de Epitre d'Othéa à Hector van Christine de Pisan is (blz.
346; afb. op 348-350). De ‘gekraakte’ miniaturen wijken niet opvallend af van vele
andere, maar verschillen wel zeer van de wijze waarop deze figuren in de Oudheid
of tijdens de Renaissance werden afgebeeld. Dezelfde oneerlijkheid, hetzelfde gebrek
aan inlevingsvermogen, blijkt bijv. op alle plaatsen waar Huizinga het allegorisch
denken of uitingen van de séconde rhetorique bespreekt. En ook Huizinga's
hoofdstelling: dat de renaissance pas komt wanneer ‘het getij van dodelijke
levensverzaking’ kentert en dat de laatmiddeleeuwse kunst een sombere
grondstemming heeft, wordt door de illustraties niet ondersteund, althans niet voor
mij. Wat Huizinga schetst is er wel, maar er is zo veel pracht, zoveel schittering en
kleur, zoveel aandacht voor allerlei kleine details van het leven hier op aarde, dat de
behandeling van deze tijd en deze kunst alleen als herfsttij niet bevredigt.
Van de andere kant zijn vele opmerkingen en observaties van Huizinga uitermate
raak, heeft hij een bijzonder oog voor details en bezit hij een onovertroffen vermogen
om kunstvoorwerpen in taal te evoceren. En dat valt in deze herdruk bij voortduring
vast te stellen, omdat de afbeeldingen bij de beschrijving staan. En ook in dit opzicht
staan zijn opmerkingen over kunstwerken niet alleen. Zijn opmerkelijke intuïtie blijkt
verder bijv. op blz. 100 waar hij zegt, dat de cultuurhistorische betekenis van het
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onze tijd. Dat hij gelijk had, is later gebleken.2 En zijn vermogen
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om het bijzondere citaat te kiezen en daarvan in weinig woorden de kern te treffen
blijkt bijv. op blz. 205, waar hij het heeft over mystieke honger en waar hij Ruusbroecs
passage over Christus als lijdend aan vraatzucht citeert, decennia voor G. de Baere
aandacht voor die passage zou vragen.3
En dat brengt me bij het slot van deze korte beschouwing. Ik heb deze nieuwe
druk van Herfsttij vanwege de afbeeldingen gekocht. Maar al kijkend ben ik gaan
lezen en, hoewel ik het boek meende te kennen, heb ik het helemaal opnieuw gelezen.
Dat ik het bij die herlezing met een aantal zaken erg oneens was, zal intussen wel
duidelijk zijn. Maar bewondering overheerste. Veel zaken die ik meende te doorzien,
ben ik in een ander licht gaan bekijken door herlezing van Huizinga's boek. En daarom
is mijn hoop, dat als dit stuk niet leidt tot aanschaf van de nieuwe herdruk, het toch
een aantal mensen zal brengen tot het (her)lezen van Herfsttij der middeleeuwen,
zodat ze voor zichzelf (opnieuw) kunnen vaststellen dat het bij dit boek werkelijk
om een klassieke studie gaat.
Paul Wackers
Johan Huizinga, Herfsttij der middeleeuwen. Studie over levens- en gedachtenvormen
der veertiende en vijftiende eeuw in Frankrijk en de Nederlanden. Bezorging tekst
en illustraties Anton van der Lem. 21e druk. Amsterdam, Contact, 1997.

Eindnoten:
1 Dit is niet bedoeld als kritiek maar als het aanstippen van iets onvermijdelijks. Over tachtig jaar
zal men van onze studies hetzelfde zeggen.
2 Zie bijv. de prachtige studie van M. Girouard: The return to Camelot: chivalry and the english
gentleman, New Haven-London, 1981.
3 G. de Baere, ‘Cristus een ghieregh slockard’ of de wansmaak van Ruusbroec', in: K. Porteman,
W. Verbeke en F. Willaert (red.), Tegendraads genot. Opstellen over de kwaliteit van
middeleeuwse teksten, Leuven, 1996, 83-92.
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Kortaf
Riet Paasman, Levens in letters. Autobiografieën van Nederlandse
schrijfsters. Amsterdam 1996 Dissertatie.
Nederlandse schrijvers gaan zich zelden te buiten aan autobiografieën. Nederlandse
schrijfsters beoefenen dit genre daarentegen met overgave: sommigen (Jeanne van
Schaik-Willing, Lizzy Sara May) schreven zelfs twee autobiografieën. Deze
asymmetrie zette Riet Paasman aan het denken: haar proefschrift biedt analyses van
autobiografieën van Jeanne van Schaik-Willing, Lizzy Sara May, Aya Zikken, Top
Naeff, Hella Haasse, Mischa de Vreede, Nine van der Schaaf, Annie Romein
Verschoor, Henriette Roland Holst-Van der Schalk, Anja Meulenbelt en Clara Eggink.
Sommige van deze autobiografische teksten zijn befaamd, zoals Omzien in
verwondering van Romein-Verschoor, Het vuur brandde voort van Roland Holst en
De schaamte voorbij van Meulenbelt. Andere bleven minder bekend tot zeer
onbekend. Paasman wil deze gemarginaliseerde teksten centraal stellen en zo het
belang ervan laten zien. Verder belooft zij haar narratologische analyses te plaatsen
in het licht van de literatuurwetenschappelijke theorievorming over autobiografisch
schrijven. Vaak is deze theorievorming gebaseerd op teksten van mannelijke auteurs,
waardoor de bekende vicieuze cirkel ontstaat: ‘omdat het werk van vrouwen niet
wordt gelezen is de theorie “mannelijk” en op zijn beurt weer niet van toepassing op
het werk van vrouwen.’ (11) Riet Paasman wil dit werk vanuit een feministische
visie interpreteren om vervolgens de theorie te kunnen herzien.
De dertien genoemde schrijfstersautobiografieën worden door Paasman gelezen
als waren zij fictie. Dat is een verfrissend polemisch gebaar naar de gewoonte om
literaire vrouwenteksten te reduceren tot autobiografische teksten. De beslissing om
nu autobiografische teksten te lezen als waren zij literair, brengt de literaire strategieën
in beeld waarmee de vertelster haar ‘ik’ tot stand laat komen. In die zin sluit Paasman
aan bij de benaderingswijze die te boek staat als het narrativisme, waarin
niet-fictionele teksten, zoals geschiedverhalen, economische prognoses of
natuurwetenschappelijke verhandelingen worden gelezen als literair: met een oog
voor vertelwijze, metaforen, tropen en stijlfiguren, plotstructuren, herhalingen en
tijdsmanipulaties. Bovendien vat Paasman deze teksten niet op als transparante
spiegels van het leven of de ziel van de auteur, maar als teksten die de ‘ik’ van de
autobiografie pas constitueren op het moment van schrijven. De identiteit gaat dus
niet, als een reeds uitgekristalliseerd en kenbaar geheel, vooraf aan het schrijven,
maar komt daarbinnen tot stand, zo is het poststructuralistische uitgangspunt. Verder
gaat Paasman ervan uit dat de autobiograaf dit proces van zelfconstructie niet geheel
beheerst. De tekst ‘verspreekt’ zich, en geeft meer prijs dan de auteur wellicht bewust
kan weten of willen. Daarmee leest Paasman de teksten ook op psycho-analytisch
en deconstructivistisch georiënteerde wijze.
Deze manier van lezen levert buiten-
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gewoon interessante analyses op. Het eerste hoofdstuk is een ‘proeve van vijf
portretten’ en behandelt de twee autobiografieën van Jeanne van Schaik-Willing, uit
respectievelijk 1955 en 1977, de twee van Lizzy Sara May uit 1977 en 1979 en een
autobiografisch geschrift van Aya Zikken. Van Schaik-Willing presenteert zichzelf
als jong meisje als een product van de negentiende eeuw, net als haar moeder getekend
door seksuele onwetendheid, en verder ‘onverantwoordelijk, onmaatschappelijk,
egocentrisch en onervaren’ (15). Uit deze beginsituatie tracht zij zich te ontwikkelen
tot schrijfster. Toch blijkt het terugverwijzen naar ‘de omstandigheden’ keer op keer
een legitimerende strategie, die ook het eigen falen moeten verontschuldigen: in vele
opzichten durft, wil Jeanne van Schaik-Willing de eigen verantwoordelijkheid voor
haar leven, zelfs voor haar levensgeluk, niet op zich nemen. Vaak laat zij het aan de
lezer over conclusies te trekken. Haar tweede (gelukkige) huwelijk ‘overkomt’ haar
evenzeer als haar eerste (ongelukkige) huwelijk en uiteindelijk laat zij na deze laatste
periode te beschrijven ‘omdat het verhaal dan meer de biografie van mijn echtgenoot
zou zijn geworden’. Hiermee, zegt Paasman, ‘snoert de “ik” zichzelf de mond’. (18)
Terwijl van Schaik-Willing zich steeds probeert te presenteren als representatief voor
haar tijd (zij meent de kloof tussen negentiende en seksueel vrijere twintigste eeuw
niet te hebben kunnen overbruggen) vindt Paasman dat ze een heel ander probleem
heeft: ambivalentie, en onvermogen verantwoordelijkheid voor het eigen leven te
nemen. Ik vind dat Paasman hier enigszins vervalt in binair of-of denken. Ik zou
zeggen dat deze - overtuigend aangetoonde - weigering van Jeanne zelf de
verantwoordelijkheid te nemen voor haar levenslot juist volledig past in de dominante
negentiendee-euwse vrouwelijkheidsconstructie. De conclusie zou hier eerder kunnen
zijn dat Van Schaik-Willing representatiever is dan zij zelf doorgrondt, of
representatief in een ander opzicht dan zij voorgeeft te zijn. Paasman leest een
‘subtekst’ in haar autobiografieën naar boven die overeenkomt met het vrouwelijk
gedrag dat Colette Dowling in 1981 het ‘Assepoestercomplex’ noemde: het geloof
van meisjes dat er altijd iemand is die voor hen zorgt, en dat ze zelf nergens iets aan
kunnen doen. Maar dit ‘Assepoestercomplex’ is zowel negentiendeals
twintigste-eeuws. Uit historische bronnen woekert het voort, lijkt mij. Het gaat er
dan om zowel de continuïteit als de specificiteit in historische vrouwelijke zelfbeelden
te ontdekken, zoals die naar voren komen in autobiografieën.
Waar Jeanne Van Schaik-Willing identificatie met de moeder gebruikt als middel
om de identiteit van haar autobiografisch ‘ik’ uit te drukken, in de teksten van Lizzy
Sara May is het vooral de relatie tot de vader, via welke de ‘ik’ een oppositionele en
complexe identiteit vindt. In vele opzichten staat Sara May haaks op Van
Schaik-Willing. Zij levert strijd tegen de conventionele mannelijke vrouwbeelden
van haar vader en de familie van haar man en verzet zich tegen de reductie door
anderen, die van haar een vrouw, lichaam, moeder, jodin, niet-verzetsvrouw,
niet-kunstenaar, niet-intellektueel willen maken. Lizzy Sara May wil haar
lichamelijkheid en seksualiteit zelf op een positieve manier invullen, zonder zich
daartoe te laten reduceren. Weer anders is de autobiografie van Aya Zikken, die zich
in het geheel niet positioneert ten opzichte van haar ouders, maar zich volledig richt
op haar identiteit als schrijfster, en op het haar in literaire kringen opgedrongen
conflict zowel ‘vrouw’ als ‘schrijver’ te zijn. Door het collagekarakter is deze
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autobiografie ook een verzet tegen het gangbare autobiografische model.
Dit eerste hoofdstuk is al een staalkaart van Paasmans analytische subtiliteit. Het
is ook een staalkaart van de enorme verschillen in autobiografische
schrijfstersdocumenten. Elke poging tot generaliseren van vrouwelijk autobiografisch
schrijven is bij voorbaat - goddank - tot mislukken gedoemd, terwijl het wél heel
relevant blijkt om ‘gender’ in te zetten als analytische categorie. Het persoonlijke
van elk van deze door Paasman onderzochte speurtochten naar het eigen ‘ik’ komt
paradoxaal genoeg juist uit de verf door ‘gender’ als een der interpretatiekaders te
kiezen. In de acht hoofdstukken die volgen zet Paasman dan telkens één autobiografie
centraal, die veelal bijzonder spannend onder het mes wordt gelegd. De conclusies
zijn vaak verrassend, juist door de deconstructivistische leeswijze: er staat inderdaad
meer dan er staat. Zo blijkt Anja Meulenbelts Schaamte Voorbij enkele onvermoede
negentiende-eeuwse trekken te bezitten. Henriette Roland Hoists ‘ik’ (Het vuur
brandde voort) blijkt niet zozeer een teveel als wel een tekort aan identiteit te bezitten.
Henriette's identificatie met grote idealen en een hoogdravende toon zijn pogingen
dat gemis aan eigen persoonlijkheid te compenseren. Annie Romein-Verschoor is
zeer defensief: haar tekst is minder het resultaat van een zelfonderzoek, als wel het
middel om dat zelfonderzoek tegen te gaan. Deze conclusies lijken plat, maar Paasman
is er allerminst op uit te ‘de-bunken’ en haar interpretaties zijn altijd uitermate
fijnzinnig. Neemt en lees, zou ik zeggen.
De kracht van Levens in letters zit in de zorgvuldige tekstanalyses. Soms
verdwijnen de teksten zelf wel erg ver achter de analyse. Vooral bij de meer
onbekende teksten, als In de stroom van Nine van der Schaaf, zou je wensen dat
Paasman de gelegenheid had aangegrepen om wat meer van deze autobiografieën te
laten ruiken en proeven. Ook is er niet overvloedig sprake van terugkoppeling naar
de theorie van het autobiografisch schrijven. De analyses blijven nogal op zichzelf
staan. Paasman schakelt ze in het Nawoord naar mijn smaak wat summier aaneen,
waardoor de interessante conclusies van haar vergelijkingen minder impact voor de
theorie van het autobiografisch schrijven hebben dan ze zouden kunnen hebben. Het
doordenken van deze analyses naar de theorie van het autobiografisch schrijven toe
had met andere woorden krachtiger kunnen zijn. Tenslotte vind ik het jammer dat
Paasman niet wat brutaler, ik zou haast zeggen wat imperialistischer is geweest.
Wanneer er vele schrijfstersautobiografieën zijn en weinig tot geen
schrijversbiografieën - wat in Nederland het geval is - dan verklaart dit zeker het
ontbreken van werken over ‘de auteursbiografie’. Vrouwengenres worden immers
vaak niet zo ernstig genomen. Toch zou juist deze situatie ook de mogelijkheid
openen zo'n algemeen werk over ‘de auteursbiografie’ te schrijven, geënt op het werk
van vrouwen, want dat maakt nu eenmaal het leeuwendeel van het corpus uit, en met
mannen als variant, uitzondering, bijzonder geval. Een algemene studie, waarin een
klein hoofdstuk is gewijd aan ‘de man als literair autobiograaf’. Maar wellicht is dat
een mooie taak voor een volgende onderzoeker, die dan nog een groot aantal andere
schrijfstersautobiografieën zal moeten bestuderen die Paasman noodgedwongen heeft
laten liggen. In elk geval heeft Paasman fraai voorwerk voor een dergelijke
onderneming verricht.
Maaike Meijer
Vakgroep Vrouwenstudies Letteren, Utrecht
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Ingrid Wikén Bonde, Was hat uns dieser Gast wohl zu erzählen? oder Die
Jagd nach dem Nobelpreis: zur Rezeption niederländischer Literatur in
Schweden. Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1997. 396 p. (Diss. Stockholm).
ISBN 91-22-01754-2. SEK 280.
‘Nederland heeft het levendigste literaire klimaat van Europa.’ Aldus onlangs een
Zweedse krant, naar aanleiding van de grote Scandinavische boekenbeurs in
Gotenburg, waar de Nederlandstalige literatuur het centrale thema was. De laatste
jaren wordt er meer bellettrie uit het Nederlands in de Scandinavische talen vertaald
dan andersom. Dat is voor een niet gering deel de verdienste van enkele actieve
Zweedse vertalers en pleitbezorgers van onze literatuur. In haar omvangrijke
dissertatie heeft een van hen, de Stockholmse lector Nederlands Ingrid Wikén Bonde,
de receptiegeschiedenis 1830-1995 van de Nederlandse letteren in Zweden vastgelegd.
Naar uit dit werk blijkt, is ook in het verleden de inzet van individuen een zeer
belangrijke factor geweest voor de beeldvorming - die echter van periode tot periode
sterk uiteenloopt.
De inleiding van het proefschrift geeft een kort overzicht van de culturele betrekkingen
tussen de Nederlanden en Zweden van vóór 1830. Deze zijn reeds een eeuw geleden
uitvoerig beschreven in het standaardwerk van Ewert Wrangel, Sveriges litterära
förbindelser med Holland särdeles under 1600-talet (1897, Nederlandse vertaling
1901), dat echter recent is aangevuld in theaterhistorische studies over de rol van
Nederlandse toneelgezelschappen in Scandinavië. Het tweede hoofdstuk behandelt
de geschiedenis van het Nederlands als universitaire studie in Zweden, en de weergave
en weerklank van de Nederlandse literatuur in naslagwerken, culturele publicaties
en in de media. Ook de kandidatuur van Nederlandse schrijvers voor de Nobelprijs
(Streuvels, Timmermans, Van Eeden, Huizinga en anderen, en recenter onder meer
Vestdijk, Boon en Claus) komt aan de orde.
Het derde hoofdstuk bevat een commentaar bij de in een bijlage opgenomen
bibliografie van literaire vertalingen Nederlands-Zweeds, die 665 titels van uitgaven
in boekvorm - exclusief herdrukken - omvat. Aan de hand van een verdeling in
kwaliteitscategorieën wordt aangetoond welke literaire genres in de onderscheiden
periodes het meest populair waren. In het vierde hoofdstuk volgt ten slotte een studie
naar de uiteenlopende receptie van vier naoorlogse auteurs (Wolkers, Boon, Claus
en Annie M.G. Schmidt), gebaseerd op een analyse van recensies en lezersonderzoek.
Het boek wordt afgesloten met de genoemde bibliografie, een uitvoerig
bronnenoverzicht, lijsten van vertalers en uitgevers, en chronologische tabellen.
In de negentiende eeuw werden aanvankelijk vooral didactische en moralistische
Nederlandse werken in het Zweeds vertaald. Later volgden meer historische romans
en werken over het dagelijks leven in Nederland en Vlaanderen, die in recensies
steevast werden vergeleken met de Nederlandse schilderkunst. Rond de eeuwwisseling
kwamen hier boeken rond sociale kwesties als vrouwenemancipatie, vredesbeweging,
socialisme en kolonialisme bij. In dezelfde tijd ontstond ook wetenschappelijke
interesse voor de Nederlands-Zweedse historische en culturele verbindingen en begon
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de academische neerlandistiek. Uit deze hoek kwamen de adviseurs van de Zweedse
Academie inzake de Nobelprijskandidaten.
Martha Muusses, universitair lector Nederlands, zette zich in de jaren 1930-
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1960 met leerboeken en vertalingen in voor de serieuze Nederlandse literatuur. Het
waren echter niet de auteurs van bellettrie die veel succes hadden. In 1939 schreef
Menno ter Braak een verontwaardigd artikel in het tijdschrift Ord och Bild over het
eenzijdige beeld dat de Zweden van de Nederlandse literatuur kregen: auteurs als
Ina Boudier-Bakker, Jo van Ammers-Küller en A.M. de Jong hadden succes, terwijl
literatoren als Vestdijk geheel ontbraken. De betere ontspanningslectuur, vertaald
door een klein aantal actieve vertalers, was in de jaren 1920-1950 de overheersende
categorie. Daarna werd de fakkel overgenomen door de jeugdliteratuur, die thans
meer dan de helft van de vertalingen uitmaakt.
Vanaf de jaren zeventig heeft een combinatie van factoren gezorgd voor een gestage
groei van het aantal bellettrie-vertalingen. Subsidies van de Nederlandse en Vlaamse
overheid; de aanwezigheid van een aantal enthousiaste, academisch geschoolde
vertalers en publicisten; en de steun van bekende Zweedse auteurs als Sven Delblanc.
Vooral Wolkers en 't Hart boekten aanzienlijke successen; van beiden werd zelfs een
roman verfilmd, door de Zweedse regisseur Jon Lindström. Auteurs als Bernlef, Van
Dis, Krabbé, Nooteboom, Van Paemel, Palmen en anderen volgen in hun kielzog,
met variërend succes.
De verdienste van dit boek is allereerst de geweldige informatieve waarde. Het bevat
een schat aan gegevens die anders zeer lastig te achterhalen zouden zijn geweest.
Voorts toont het met de uitgebreide analyse van de vertalingen dat de Zweedse
receptie deels overeenkomt met die in een buurland als Denemarken, maar daar
anderzijds ook duidelijk van afwijkt: Wolkers en 't Hart zijn bijvoorbeeld in
Denemarken zo goed als onbekend. Methodisch is het werk vooral interessant
vanwege het gepresenteerde model voor recensie-analyse. Ten slotte is het, zonder
een success story te willen zijn, een opsteker voor degenen die het wel eens somber
inzien wat de Nederlandse literatuur in het buitenland betreft.
Jammer is dat de opgenomen bibliografie alfabetisch en niet chronologisch
geordend is. Weliswaar staat achterin een chronologische tabel, maar deze is te
beperkt om een overzicht te kunnen geven van de werken die in een specifieke periode
werden vertaald en gelezen. Ook miste ik node een algemeen personenregister. Ten
slotte wordt de keuze van 1830 als beginjaartal nergens verantwoord; vermoedelijk
hangt deze samen met het beginjaar van de Zweedse nationale bibliografie. Maar dit
zijn details. Het proefschrift van Ingrid Wikén Bonde biedt niet alleen een realistische
analyse van de grenzen der extramurale neerlandistiek, maar ook en vooral een
inspirerend beeld van de mogelijkheden daarvan.
Diederik Grit

Karel Porteman, Emblematic Exhibitions at the Brussels Jesuit College
(1630-1685), A study of the Commemorative Manuscripts (Royal Library,
Brussels). Turnhout (Brepols) 1996. ISBN 2-503-50516-3 (gebonden),
2-503-50517-1 (ingenaaid). Prijs: 1750 BEF.
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De Koninklijke Bibliotheek van Brussel bezit een unieke collectie emblemen van
het jezuïetencollege van de Belgische hoofdstad uit de jaren 1630-1685. De collectie
vormt de neerslag van in die jaren georganiseerde affixiones, tentoonstellingen van
emblemen rond een bepaald thema die jezuïetencolleges jaarlijks organiseerden. De
collectie
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werd tentoongesteld in augustus 1996. Karel Porteman bestudeerde deze collectie
als eerste en stelde Emblematic Exhibitions at the Brussels Jesuit College (1630-1685)
samen. In het boek zijn naast de tentoonstellingscatalogus een inleidende studie,
bijdragen over enkele aspecten van de bewaarde manuscripten, afbeeldingen in kleur
van enkele bijzondere emblemen uit de collectie en een lijst met namen van leerlingen
van het Brusselse college opgenomen.
In de ‘introductory study’ schildert Porteman de context waarin de manuscripten
ontstonden. Daarbij schenkt hij aandacht aan de emblematiek, aan de rol daarvan in
het jezuïetenonderwijs, aan het leven op een jezuïetencollege en aan de organisatie
van de affixiones. De emblematiek als genre ontstond in 1531. De Italiaan Andrea
Alciato had een verzameling Latijnse epigrammen geschreven, die door zijn uitgever
werden aangevuld met houtsnedes. De uitgave werd een enorm succes en de titel
Emblemata leverde meteen de naam voor het nieuwgeboren genre.
Gezien hun overtuiging dat via het oog het geheugen meer gestimuleerd werd dan
via het gehoor, is het niet verwonderlijk dat de jezuïeten het embleem bijzonder
geschikt achtten als leermiddel. Bovendien meenden de jezuïeten dat afbeeldingen
de verbeelding prikkelden en zo een sterk effect op de wil hadden. Vanwege het
overtuigende effect dat emblemen daardoor konden hebben, werden ze gebruikt in
het retoricaonderwijs, dat gegeven werd in de laatste jaren van het meestal vijfjarig
curriculum.
Bij de jaarlijkse affixiones konden de leerlingen van de colleges hun kennis van
de theorie van de ars poetica en de ars rhetorica in praktijk brengen. De burgerij
kon tijdens deze open dagen bekijken wat de leerlingen zoal leerden en in wat voor
sfeer zij werden opgeleid. De affixiones van het Brusselse college werden vaak
gekoppeld aan belangrijke gebeurtenissen, zoals de intocht van een nieuw bestuurder
of de viering van een publieke feestdag. Zo werden de banden met het hof en met
de burgerij in stand gehouden.
De affixiones waren de visitekaartjes van de colleges en daarom werd aan de
vormgeving ervan veel geld en aandacht besteed. De tentoonstellingen moesten een
eenheid vormen en het publiek overtuigen. Dat werd bereikt door een homogene
vormgeving en door retorische technieken. Zo werd het thema in alle afbeeldingen
door hetzelfde symbool verbeeld. De emblemen werden na de tentoonstelling bewaard
in speciaal vervaardigde manuscripten. Daarvoor werden de emblemen opnieuw
vervaardigd op een kleiner formaat, in veel gevallen door professionele kunstenaars.
Uit de bijdrage van Dirk Sacré over de formele aspecten van de emblematische
verzen komt naar voren dat de leerlingen het Latijn zeer goed beheersten. Ze speelden
met zowel bekende als onbekende versvormen en ritmes en de verzen zaten technisch
meestal goed in elkaar. De emblemen getuigen van het vakmanschap en de creativiteit
van de leerlingen. Elly Cockx-Indestege laat zien dat de verschillende banden waarin
de manuscripten bewaard zijn een grote homogeniteit vertonen in maten, omslagen
en illustraties. Zij veronderstelt daarom dat de banden alle in dezelfde binderij werden
vervaardigd. Marcus de Schepper maakt duidelijk dat de manuscripten niet altijd bij
elkaar gebleven zijn, maar via verschillende omwegen in de Brusselse Koninklijke
Bibliotheek terecht gekomen zijn.
Op deze bijdragen volgt een aantal illustraties in kleur van bijzondere emblemen
uit de collectie. Daarachter is de catalogus van de tentoonstelling opgenomen. De
emblemen daarin zijn
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chronologisch gerangschikt. Aan het eind zijn ook enkele afbeeldingen opgenomen
van vier affixiones van het jezuïetencollege in Kortrijk. Alle afbeeldingen zijn
aangevuld met uitgebreid commentaar, waarin informatie wordt gegeven over de
betreffende affixio en wordt ingegaan op het thema. In twee appendices zijn
respectievelijk een chronologische lijst van manuscripten en een lijst van namen van
leerlingen opgenomen. Het boek sluit af met een bibliografie en een index.
Emblematics Exhibitions at the Brussels Jesuit College (1630-1685) geeft een
goed beeld van de Brusselse collectie emblemen van de affixiones uit de vijfenvijftig
jaar die de collectie bestrijkt. Het boek is mooi uitgegeven. De inleidende studie is
zeer informatief voor een groot publiek en geeft een goede indruk van het functioneren
van de emblemen. Ook de andere bijdragen geven interessante informatie. De
catalogus biedt een boeiend overzicht van de verschillende affixiones en de thema's
die daarbij centraal stonden. Er zijn slechts enkele puntjes van kritiek. Het is jammer
voor de lezer die de tentoonstelling niet heeft bezocht, dat niet alle afbeeldingen in
kleur zijn. Ook komen de afbeeldingen van de Kortrijkse manuscripten voor die lezer
wel erg onverwacht achter die van de Brusselse aan. Tot slot is het onhandig dat in
de index vrijwel alleen (persoons- en plaats) namen zijn opgenomen en geen thema's
of termen. Maar dat is dan ook alles wat er op deze mooie uitgave aan te merken is.
Simone Veld

Jozef Janssens & Martine Meuwese, Jacob van Maerlant, Spiegel Historiael.
De miniaturen uit het handschrift Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, KA
XX. [Leuven, Davidsfonds/Clauwaert, 1997] (ISBN 90-6306-358-X; f 115,-)
Handschrift KA XX in de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag bevat precies het
gedeelte van de Spiegel historiael, dat door Jacob van Maerlant zelf werd geschreven
(het werk werd voltooid door Philip Utenbroeke en Lodewijk van Velthem). De
codex dateert uit het begin van de veertiende eeuw en bevat 45 miniaturen en 19
gehistorieerde initialen, hetgeen tamelijk zeldzaam is voor een Middelnederlands
handschrift uit die tijd. Dit kwetsbare en kostbare handschrift behoort tot de
topstukken in de Koninklijke Bibliotheek en wordt gewoonlijk niet aan bezoekers
ter inzage gegeven. Dankzij de inspanningen van de Vlaamse literatuurhistoricus Jef
Janssens en de Nederlandse kunsthistorica Martine Meuwese kunnen de vakgenoten
en andere belangstellenden - kunsthistorici voorop! - voortaan echter moeiteloos
kennis nemen en/of genieten van dit fraaie handschrift, in elk geval van alle miniaturen
daarin, zonder het boek zelf geweld te hoeven aandoen (de tijdelijke verwijdering
uit het geklimatiseerde handschriftenmagazijn van de KB en het transport naar de
leeszaal en weer terug zijn niet bevorderlijk voor de conditie van een eeuwenoude
perkamenten codex, laat staan wat sommige bezoekers met zo'n boek doen).
De uitgave bevat twee inleidende hoofdstukken, respectievelijk gewijd aan de
Vlaamse dichter Jacob van Maerlant (ca. 1230-ca. 1293) en aan enkele aspecten van
de decoratie en illustratie van het Haagse handschrift, alsook een beschrijving van
deze codex. Het grootste gedeelte van het boek wordt in beslag genomen door royale
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kleurenreproducties van de bladzijden waarop de miniaturen en initialen voorkomen,
door detailopnamen (eveneens in kleur) en door de uitvoerige toelichtingen. Elke

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 3

199
passage die in het handschrift van een illustratie is voorzien, wordt eerst in haar
context becommentarieerd vanuit een (literair-)historisch standpunt, aansluitend
wordt Maerlants tekst gedetailleerd besproken en tenslotte worden de miniaturen en
initialen nauwkeurig toegelicht.
De reproducties zijn een feest voor het oog! Zeer te prijzen is, dat men nu eens
niet heeft willen volstaan met alleen de ‘plaatjes’ af te beelden. De geheel getoonde
bladzijden (zelfs de bladranden zijn zichtbaar) bieden ook zicht op de omringende
tekst, de rubricatie en de eenvoudige maar smaakvolle penwerkversieringen bij de
kapittelinitialen. De kopiist was een vakman, hoewel hij zich niet in alle opzichten
hield aan de norm voor textualisschrift en hoewel hij soms slordig met de tekst
omsprong. De rubricatie - waaronder de rode hoofdstuktitels die ook door de kopiist
geschreven werden - is zeer verzorgd: afwisselend rode initialen met blauw penwerk
en blauwe initialen met rood penwerk en, eveneens alternerend, rode en blauwe
paragraaftekens. Opmerkelijk is ook de variatie die de kopiist bereikte ten aanzien
van de kolominitialen: de eerste letter van een kolom, uitgewerkt in de bovenmarge,
soms voorzien van een gezichtje, soms alleen van enig penwerk in rood.
De kwaliteit van de afbeeldingen is zeer goed. Curieus bij een prestigieuze uitgave
als deze is echter, dat bij sommige afbeeldingen het scannen niet foutloos is gebeurd.
Op een aantal van de reproducties zijn horizontaal van boven naar beneden zeer
dunne oranjerode lijnen te zien (steeds op 7 à 10 mm van elkaar, de afstand wisselt).
Bovendien zijn op een aantal bladzijden verticale lijnen, met name in de miniatuur,
niet als doorlopende lijnen gereproduceerd, maar als net niet goed op elkaar gestapelde
streepjes (zie voor deze verschijnselen bijvoorbeeld p. 140 (het detail op p. 142 is
wèl correct) resp. p. 114 en vooral het detail op p. 119).
Niet erg gelukkig ben ik met de wijze waarop Jef Janssens van specifieke passages
uit de Spiegel historiael transcripties heeft gemaakt. In de ‘Aanwijzingen voor de
lezer’ (p. 29) wordt gezegd dat de passage die met de miniatuur overeenkomt, letterlijk
wordt weergegeven, ‘zij het in een modern geüniformiseerde spelling om de
begrijpelijkheid te verhogen’. Niet vermeld wordt dat Janssens zich bovendien heeft
ingespannen om bepaalde woorden en soms zelfs hele verzen of zinnen te verklaren.
Ik veronderstel dat het boek vooral bestemd is voor ‘het grote publiek’: de liefhebbers
die in 1996 en 1997 de Maerlant-tentoonstellingen in Den Haag en Damme bezochten
of anderszins belangstelling hebben voor middeleeuwse teksten en miniaturen.
Transcripties en tekstverklaringen zijn voor zulke lezers (en kijkers) inderdaad nodig,
maar liever niet op de manier van deze uitgave. Te vaak voegt de moderne spelling
van de middeleeuwse tekst niets toe aan de verstaanbaarheid daarvan, te vaak zijn
de woordverklaringen niet scherp of zelfs onjuist, terwijl echt moeilijke passages in
het geheel niet worden becommentarieerd.
Om deze helaas forse kritiek te onderbouwen, bespreek ik een korte passage aan
de hand van de transcriptie van Jef Janssens met diens commentaar in vergelijking
met een diplomatisch afschrift van de tekst in het handschrift en een parafraserende
vertaling daarvan (C). De moderne spelling in r. 27 van ‘ward’ (hs.: wart) en ‘wijg’
(hs.: wijch) helpt de lezer niet veel verder en hetzelfde geldt voor ‘bedarf’ voor
‘bedaerf’ in r. 42. Dat moet de editeur zelf ook begrepen hebben, want terecht is
‘wijg’ verklaard met ‘strijd’ en wordt vers 42 geheel toegelicht, zij het niet correct
(vergelijk A met B en C). Over sommige vertalingen of toelichtingen kan men twisten,
daarbij speelt een persoonlijke voorkeur een rol. Maar in andere gevallen is m.i. geen
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keuze mogelijk. In r. 40 kan ‘dat en wort nemmermee’ toch niet anders vertaald
worden dan met ‘dat mag in geen geval gebeuren’, in r. 41 betekent ‘ducht’ vooral
‘gevaar’ of ‘risico’ (en niet ‘angst’), r. 42 interpreteer ik eveneens anders, terwijl in
r. 45 ‘gheene’ voor het aanwijzend voornaamwoord ‘die’ staat (vergelijk de weergave
van de tekst in A, B en C). Merkwaardig is dat de lezer bij de lastige constructie in
r. 36-39 (Ne maer dat...) niet de helpende hand krijgt toegestoken. Ten slotte zij
opgemerkt, dat de emendatie in r. 39 niet wordt aangestipt; terecht overigens verkiest
Janssens ‘bi bedranghe’ (zie A en C) boven ‘bi bedwanghe’ (zie B).
Bij een uitgave als deze zou ik naast de afbeelding van het handschrift een
diplomatisch afschrift hebben opgenomen voor wie de tekst in het handschrift wil
meelezen. De lezer die een minder diepgaande belangstelling voor de tekst koestert
of vooral in de schitterende miniaturen geïnteresseerd is, zal het meest gebaat zijn
bij een vlotte vertaling danwel een parafrase van de tekst in hedendaags Nederlands
(zonder verdere toelichtingen). Natuurlijk is ook een kritische editie mogelijk, maar
die wijkt per definitie in meer of mindere mate af van de brontekst (meelezen in het
handschrift roept dan de nodige vragen op). Bovendien moet de tekst in een kritische
editie nog steeds op tal van plaatsen verklaard worden...
Ik ben me ervan bewust dat deze kritische geluiden geuit worden door iemand
voor wie deze uitgave niet bedoeld is, althans niet in de eerste plaats. Het is mogelijk
dat het geïntendeerde publiek geen problemen heeft met de transcripties. De weergave
van de tekst is trouwens slechts één aspect van de uitgave en ik wil er geen twijfel
over laten bestaan dat dit boek mij veel leesen kijkplezier bezorgd heeft. De
litterair-historische toelichtingen en de samenvattingen van het geschiedverhaal
volgens de Spiegel historiael - alle eveneens van de hand van Jef Janssens - zijn
uitstekend: to the point en tegelijk een prima inleiding op Maerlants tekst en de
daarbij geplaatste miniatuur. Ook het commentaar van Martine Meuwese bij de
miniaturen is voortreffelijk. Natuurlijk valt ook daarbij wel wat aan te merken. Het
aanduiden van afgebeelde personen als een ‘mismaakt’ persoon of een ‘lelijke’ ridder,
krijger of man is vreemd en niet helder: de lelijkheid moet de kijker duidelijk maken,
dat de getoonde personen niet deugen, zoals Meuwese zelf terecht opmerkt in haar
inleiding (p. 16). Waarom dan niet gesproken van een ‘heidense’, ‘slechte’ of
‘kwaadaardige’ ridder? Een andere kleinigheid betreft de ‘boekrol’ waarvan sprake
is onderaan p. 82 en op p. 87. Het gaat om een ‘spreukband’ (wellicht is ‘spreekband’
beter?), vergelijkbaar met de moderne ballonnetjes in onze stripverhalen: ze bevatten
gesproken tekst. Een kniesoor die erover valt. Belangrijker is de vaststelling, dat
Meuwese de kijker bekwaam door de illustraties heen leidt en dat zij ons de ogen
opent voor de voorstelling als geheel en voor soms intrigerende details.
Samenvattend: een goed initiatief, dat - afgezien van enkele zaken die minder gelukkig
zijn - navolging verdient, liefst iets minder kostbaar uitgegeven, zodat ook minder
kapitaalkrachtigen zich de aankoop kunnen veroorloven en een grotere groep van
liefhebbers een zinvolle en plezierige vorm van ‘dachcortinghe’ met dit boek gegund
wordt.
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A: transcriptie-Janssens, p. 57

30

35

40

45

Daar ward die wijg stark ende groot,+
Menig mense bleef er dood;
Maar die Perzen hadden mesval,+
Zij begonsten wijken al.
Zelden was daar te voren
In enen wijg meer volks verloren.
Doe Darius die zijnen zag ondergaan,
Wild' hij hemzelve verslaan+
Of met hen sterven, eer hij vliet;+
Ne maar dat hem een zijn vriend ontried,
Die hem wederwijken dede+
Over die brugge t'ener stede,
Ende hiet die brugge breken ontwee.
‘Neen,’ sprak hij, ‘dat en wordt nemmermee,+
Het ware al te grote ducht,+
Den anderen bedarf weg ter vlucht.’+
Menig verdranc in die Strange,
Die erin vielen bij bedrange,+
Dat up gene brugge was.+
Alexander was blijde das.
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wijg: strijd

+

mesval: ongeluk

+

hemzelve verslaan:
zelfmoord plegen
+
eer hij vliet: eerder dan te
vluchten
+
wederwijken: terugtrekken
+

dat...: dat gebeurt nooit
ducht: angst
+
=de anderen hebben de weg
nodig om te vluchten
+
bij bedrange: door het
gedrang
+
gene: gindse
+
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B: Hs. KAXX, fol. 32vo, diplomatisch afschrift
Daer wart die wijch staerc ende groet
Menech mensche bleuere doot
Maer die persen hadden mesfal
30 Si beghonsten wiken al
Seiden was daer te voren
In eenen wijch meer volcs verloren
Doe darius die sine sach ondergaen
Wildi hem seluen verslaen
35 Of met hem steruen eer hi vliet
Ne maer dattem een sijn vrient ontriet
Diene weder wiken dede
Ouer die brugge teere stede
Ende hiet die brugge breken ontwee
40 Neen sprac hi dat en wort nemmermee
Het ware alte grote ducht
Den anderen bedaerf woch ter vlucht
Menech verdranc indie stranghe
Diere in vielen bi bedwanghe
45 Dat vp gheene brugge was
Alexander was blide das

C: parafrase
Daar werd de strijd zeer hevig,
menigeen vond er de dood.
Het geluk was echter niet met
de Perzen, zij begonnen volledig
terug te wijken. Zelden eerder ging
in een strijd méér volk verloren.
Toen Darius zijn mannen het
onderspit zag delven, wilde hij
de hand aan zichzelf slaan of met
hen sterven, liever dan te vluchten.
Hij zou de dood zijn ingegaan, als
hem dat niet ontraden was door
een van zijn vrienden, die hem ertoe
bracht zich terug te trekken over de
brug die daar lag, en die - vervolgens beval de brug te verwoesten.
‘Nee’, sprak hij [=Darius], ‘dat mag
in geen geval gebeuren, dat zou een
al te groot risico zijn: de anderen
hebben een vluchtweg nodig!’
Menigeen verdronk in de Strange,
zij vielen in het water door het
gedrang dat zich op en bij die brug
voordeed. Alexander verheugde
zich daarover.

Jos A.A.M. Biemans
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Wim Klever, Mannen rond Spinoza (1650-1700). Presentatie van een
emanciperende generatie. Hilversum: Uitgeverij Verloren, 1997. ISBN
90-6550-563-6. Prijs: f 46,- (ingen.).
1997 is een goed Spinozajaar geweest: niet alleen werd er ter gelegenheid van het
honderdjarig bestaan van de Vereniging Het Spinozahuis een groots internationaal
congres georganiseerd, ook zagen verschillende studies over de zeventiende-eeuwse
wijsgeer het licht. Zo verscheen van de hand van Fokke Akkerman een (inmiddels
veel geprezen) moderne Nederlandse vertaling van de Tractatus theologico-politicus
(1670) en Richard Mason schreef over Spinoza's godsbeeld in The God of Spinoza.
Ook Wim Klever, die een lange lijst publikaties over Spinoza op zijn naam heeft
staan en daar ieder jaar een boek aan toevoegt, leverde een bijdrage aan de in dit fin
de siècle opnieuw herlevende belangstelling voor Spinoza.
In zijn Mannen rond Spinoza portretteert Klever elf tijdgenoten van Spinoza, wiens
werken door de zeventiende-eeuwse denker beïnvloed werden. In afzonderlijke
hoofdstukken komen achtereenvolgens aan bod Pieter Balling, Franciscus van den
Enden, Johannes Hudde, Lodewyk Meyer, Adriaan Koerbagh, Johannes Bredenburg,
Jarig Jelles, Abraham Cuffeler, Walter von Tschirnhaus, Petrus van Balen en Burchard
de Volder. Ieder hoofdstuk heeft dezelfde opzet: eerst wordt een korte biografische
schets gegeven en daarna volgen de belangrijkste elementen uit het wijsgerige denken
van de desbetreffende persoon. Daarbij dient dikwijls één werk als leidraad. In het
twaalfde hoofdstuk wordt ter afsluiting een aantal geleerden uit het laatste decennium
van de zeventiende eeuw besproken die eveneens spinozistische invloed ondergingen.
Onder hen bevinden zich onder andere de natuurkundige Christiaan Huygens en
Johannes Duijkerius, auteur van de spinozistische sleutelromans Het leven van
Philopater (1691) en Vervolg van 't leven van Philopater (1697).
Klever wil met deze ‘omcirkelende beweging’ om de hoofdfiguur Spinoza enerzijds
de toegang tot het werk van Spinoza vergemakkelijken. Anderzijds streeft hij ernaar
te laten zien dat de Nederlandse zeventiende eeuw een eeuw was van radicale
verlichting; zij was volgens Klever meer dan slechts een voorloper van de achttiende
eeuw, die doorgaans als de ‘eeuw der Verlichting’ wordt beschouwd. Een hele
generatie was in de zeventiende eeuw immers al bezig te verkondigen dat men diende
te vertrouwen op het eigen verstand en het eigen inzicht, aldus Klever.
Voor neerlandici, die de voorlopers van de Verlichting doorgaans in het buitenland
situeren (Descartes, Pierre Bayle) en bij de Nederlandse Verlichting al gauw aan het
gematigde karakter ervan denken, kan Klevers presentatie van een ‘emanciperende
generatie’ nieuwe perspectieven bieden op de ontwikkeling van de Verlichting in
eigen land. De radicalere kanten van het geestelijke klimaat hier te lande worden
duidelijk zichtbaar en ze worden door Klever met veel enthousiasme beschreven.
Ook het hoofdstuk over Lodewyk Meyer, één van de oprichters van het
kunstgenootschap Nil Volentibus Arduum, is voor neerlandici interessant. Zijn De
Philosophie d'Uytleghster der H. Schrifture (1667),
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een werk waarin een wetenschappelijke schriftverklaring wordt bepleit, komt uitvoerig
aan bod, evenals de narede daaruit, die een theorie over het functioneren van taal en
de betekenis van woorden bevat.
Enige waarschuwingen voor de neerlandici die Klevers studie ter hand nemen,
zijn echter wel op zijn plaats. Klevers mateloze bewondering voor Spinoza, die aan
verafgoding grenst, leidt tot een overmatig gebruik van superlatieven. Iedere
besproken tekst is ‘schitterend’, ‘eminent’, ‘onaantastbaar’ of van ‘ongekende waarde’.
Dit stimuleert de lezer weliswaar de originele teksten zelf te gaan lezen - al was het
maar om te controleren of Klevers hertalingen en parafrases correct zijn - maar helaas
geeft Klever nergens precieze bronvermeldingen. Verder kan de lezer op vele plaatsen
verwijzingen naar studies van Klever zelf aantreffen, terwijl andere fundamentele
publikaties niet vermeld worden. Om een voorbeeld te noemen: in het hoofdstuk
over Franciscus van den Enden, een jezuïet bij wie Spinoza enige tijd onderwijs
volgde, ontbreekt een verwijzing naar het artikel van F. Menens uit 1994 waarin Van
den Endens rol in het ontstaan van het spinozisme aanzienlijk wordt gerelativeerd
(in: Tijdschrift voor Filosofie, vol. 56 (1994), p. 717-738). Ook moeten neerlandici
bereid zijn zich te laten beledigen. In het hoofdstuk over Lodewyk Meyer schrijft
Klever dat hij verbaasd is dat aan Meyers taaltheorie tot op heden nog geen aandacht
werd besteed door historici, neerlandici of Spinozisten. De verklaring moet volgens
Klever gezocht worden in het feit dat ‘deze zogenaamde deskundigen te weinig zelf
de bronnen raadplegen’ (sic! zie p. 84). Een laatste waarschuwing: Klever schrikt er
niet voor terug zijn eigen, ondemocratische, politieke denkbeelden te verwoorden.
Zo prijst hij de politieke opvattingen van Van den Enden, auteur van het
geruchtmakende geschrift Vrye Politijcke Stellingen (1665). Diens mening dat alleen
economisch zelfstandige burgers stemrecht dienen te hebben en kunnen bepalen wat
er in de ‘res publica’ gebeurt, zou volgens Klever richtinggevend moeten zijn voor
de hedendaagse politieke constellatie. Want, zo schrijft Klever, ‘medezeggenschap
in staatszaken door niet-produktieve en alleszins afhankelijke personen doet hen
beschikken over de vruchten van andermans arbeid’ en ‘in onze tijd kan men in
landen met ongelimiteerd stemrecht voor iedereen zien wat de gevolgen zijn van
deze ontwikkelingen’ (p. 44). Met andere woorden: weg met het stemrecht van onder
andere werklozen, huisvrouwen en studenten. Van den Enden kan, meent Klever
zelfs, ons handelen tot ‘revolutionaire correcties’ bewegen (p. 52).
Het boek geeft, ondanks alle genoemde voorbehouden, een aardig overzicht van
een groep overwegend Nederlandse zeventiende-eeuwse denkers van radicalere snit
en is ook voor niet-filosofisch geschoolden lezenswaardig. Maar daar waar Klever
zijn eigen politieke ideeën te berde brengt en academici van andere disciplines
berispend meent te moeten toespreken, raad ik de lezer van harte aan zijn eigen
verlichte verstand te gebruiken.
Lotte Jensen

Wim Hilberdink, Met het intellect van het gevoel. Het vergeten
schrijverschap van Frans Mijnssen. Sittard, Dutch Publishers, 1997.428
p. f 59,95. (ISBN 90-5575-035-2).
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Op 17 januari 1997 promoveerde Wim Hilberdink op een dissertatie over de
toneelschrijver, criticus en vertaler Frans
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Mijnssen (1872-1954) aan de Open Universiteit te Heerlen. Mijnssen zal bij velen,
zelfs bij neerlandici, geen grote bekende zijn. Zijn werk is vergeten en wordt
nauwelijks meer gelezen. Als hij al genoemd wordt, is het vooral vanwege zijn rol
als vriend van andere literatoren, bestuurslid van literaire verenigingen of mecenas.
Naar zijn leven en werk is tot nu toe vrijwel geen onderzoek gedaan, terwijl hij toch
meer dan twintig toneelstukken schreef. Hilberdink heeft als eerste het gehele
toneeloeuvre van Mijnssen onder de loep genomen.
Hilberdink vraagt zich af waarom het schrijverschap van Mijnssen vergeten is.
Daarbij gaat hij uit van vijf hoofdoorzaken van het ‘vergeten worden’: de
individueel-biografische, de historischpolitieke, de ideologische, de
receptie-esthetische en de uitgeversmarkt-mechanistische oorzaken. Deze oorzaken
zijn ontleend aan het boek ‘Ein deutscher Dichter bin ich einst gewesen’; Vergessene
und Verkannte Autoren des 20. Jahrhunderts (1988) van Hans J. Schütz. Hilberdink
heeft voor de beantwoording van zijn vraag gebruik kunnen maken van het uitgebreide
Mijnssenarchief, dat voor een groot deel nog berust bij de erven Mijnssen. Mijnssens
bibliotheek en correspondentie vormden belangrijke bronnen voor Hilberdinks
onderzoek.
Na een inleidend hoofdstuk volgt een hoofdstuk dat een beknopt biografisch
overzicht bevat. Het derde hoofdstuk gaat over de ‘dramatica’ van Mijnssen, het
vierde bevat een systematische benadering van de toneelstukken van Mijnssen. Het
vijfde geeft de waardering voor het werk van Mijnssen tussen 1903 en 1938 weer.
De studie wordt afgesloten met een besluit en voorlopige bibliografieën van primaire
en secundaire literatuur.
Het omvangrijkste gedeelte van het boek wordt in beslag genomen door het vierde
hoofdstuk, waarin Hilberdink Mijnssens toneelstukken analyseert aan de hand van
de in het derde hoofdstuk opgestelde ‘dramatica’ van Mijnssen. Onder dramatica
verstaat Hilberdink hetzelfde als poëtica, maar dan voor drama. Deze dramatica heeft
Hilberdink vooral ontleend aan Mijnssens boekje Over tooneel (1910) en diens artikel
‘Iets over het tooneelstuk en zijne vertooning’ dat in 1920 verscheen in De
socialistische gids. Hilberdink koppelt Mijnssens ideeën over toneel aan het
symbolisme, alhoewel hij niet precies duidelijk maakt wat hieronder verstaan moet
worden. Omdat Mijnssens werk maar moeilijk te verkrijgen is (het werd na 1931
niet meer herdrukt), besteedt Hilberdink in het vierde hoofdstuk uitvoerig aandacht
aan de toneelstukken. Dit komt neer op lange opsommingen van personages en
samenvattingen. De analyses zijn soms lastig te volgen vanwege de vele afkortingen
die Hilberdink gebruikt voor de kenmerken of eisen waaraan volgens Mijnssen
toneelstukken moesten voldoen.
Het vijfde hoofdstuk sprak mij het meeste aan. Het gaat over de waardering van
Mijnssens werk in de periode 1903-1938. Hilberdink heeft dit hoofdstuk uitvoerig
gedocumenteerd met citaten uit brieven van en aan Mijnssen en kritieken. Hieruit
krijgt men een boeiend tijdsbeeld van de literaire wereld en de toneelcultuur van het
begin van deze eeuw. Uit de brieven aan uitgever Van Dishoeck blijkt Mijnssens
relativerende houding. Zo schreef Mijnssen in 1926 aan Van Dishoeck: ‘Zou ik, als
beste klant voor mijn eigen werk, je mogen verzoeken mij nog eens 2 ex. “Ida Wahl”
op rekening toe te zenden.’ De kwestie Ida Wahl wordt uitvoerig beschreven. Zowel
door de literaire kritiek als door Mijnssen zelf werd dit toneelstuk als zijn belangrijkste
werk beschouwd. Het verscheen in gedeelten tussen 1914 en
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1919 in De nieuwe gids en werd in 1920 in boekvorm uitgegeven. In 1922 werd
Mijnssen ter gelegenheid van zijn vijftigste verjaardag gehuldigd. Het was de
bedoeling dat Ida Wahl opgevoerd zou worden door gerenommeerde acteurs. Van
een opvoering kwam het echter pas in 1931, toen het werd opgevoerd door Utrechtse
studenten.
Tot slot een aantal kanttekeningen. Het is jammer dat Hilberdink de verbinding
van Mijnssens toneelopvattingen met het Nederlandse en Europese symbolisme niet
verder uitgewerkt heeft, dit had mijns inziens een mooi hoofdstuk op kunnen leveren.
Ook zijn er nog een aantal biografische kwesties die ik mis in het boek. Hoe is het
bijvoorbeeld te verklaren dat een socialist als Mijnssen die lezingen hield voor de
vereniging ‘Kunst aan het Volk’ er zulke elitaire, symbolistische opvattingen op na
hield? Voorts komt Mijnssens contact met Thomas Mann in het geheel niet aan de
orde, terwijl Mijnssen van plan is geweest om werk van Mann te vertalen. Het
intensieve contact met P.C. Boutens wordt zeer summier beschreven. Hilberdink
werd hierbij wellicht beperkt door de testamentaire bepaling dat Mijnssens mecenaat
nog niet beschreven mag worden.
Op de ‘voorlopige’ bibliografie van Mijnssens werk is een aantal aanvullingen te
geven. Zo schreef Mijnssen in het weekblad De Amsterdammer van 5 juli 1908 een
uitvoerig stuk over Boutens' Spel van Platoon's leven. In De nieuwe Amsterdammer
van 1915 en 1916 staan tal van recensies van de hand van Mijnssen over
toneelopvoeringen en boeken. Wellicht leveren deze stukken aanvullingen op
Mijnssens dramatica. Ook de bibliografie van literatuur over Mijnssen vertoont
lacunes. Zo besprak N.H. Wolf in het tijdschrift De kunst van 24 februari 1917 een
opvoering van Schaduwen. Hilberdinks titelbeschrijvingen laten soms te wensen
over, vooral daar waar de datering van een stuk aangegeven is met ‘[?] april of mei
1926’. Kennelijk is afgegaan op incomplete bronvermeldingen op knipsels. Nu moet
de lezer dit zelf maar zien te achterhalen.
Deze kleinigheden doen echter weinig af aan het feit dat Hilberdink met zijn
proefschrift het weinig bekende werk van Mijnssen ontsloten heeft. Het boek vormt
een interessante aanwinst voor de neerlandistiek. Dit geldt zowel voor het beschreven
leven en werk van Mijnssen als voor het beeld van het literaire leven in Nederland
in de eerste decennia van de twintigste eeuw.
Marco Goud

O. Praamstra (red.), Conrad Busken Huet, Een vastgeraakte lokomotief.
Een portret in brieven. Amsterdam/Antwerpen (L.J. Veen), 1997. ISBN
90 254 2342 6. 318 blz. f 39,90.
Olf Praamstra vindt dat Busken Huet, samen met Multatuli, tot de beste Nederlandse
schrijvers uit de negentiende eeuw behoort. Daar heeft hij volkomen gelijk in. Zijn
bloemlezing uit Huets brieven, met kennis van zaken samengesteld, bewijst dit weer
eens.
Toch is de kwaliteit van Huets schrijverschap niet de leidraad geweest bij de keuze
van de samensteller. Het gaat Praamstra, de ondertitel zegt het al, om een ‘portret in
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brieven’. We zien hier een eigenaardig trekje in de literatuurgeschiedschrijving over
de negentiende eeuw. Natuurlijk, een zeker gevoel van verwantschap is vaak
onontbeerlijk als uitgangspunt voor intensieve studie. Maar kennelijk staat de
negentiende eeuw, ondanks alles, ook nog zo dicht bij ons, dat we als vanzelf
terugvallen op de denkwijzen van degenen die we bestu-
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deren. Geheel in overeenstemming met Huets eigen opvatting dat het leven van een
auteur de belangrijkste sleutel tot diens werk vormt, vertoont een opvallend groot
gedeelte van Praamstra's talloze publikaties over Huet primair een biografische inslag.
Zelfs zijn dissertatie over Huets kritiekopvattingen was tevens een biografie.
Ook deze fraai verzorgde bundel, voorzien van een inleiding en een ‘biografische
schets’, is zelf weer in zijn geheel te lezen als een biografische schets. Praamstra
presenteert de brieven in chronologische volgorde (met een kleine uitzondering aan
het begin: alweer een biografische schets, maar nu door Huet zelf op latere leeftijd
geschreven). De teksten gaan vergezeld van verklarende noten, een namenregister
en een verantwoording van editeurs-ingrepen. Wat dit laatste betreft, heeft Praamstra
naar mijn smaak enkele zeer juiste common sense-beslissingen genomen. Zo heeft
hij de oorspronkelijke spelling gehandhaafd, maar geeft hij geen opgave van alle
doorhalingen en correcties, en hij biedt enkele oorspronkelijk Franstalige brieven
aan in een Nederlandse vertaling. De brieven zijn zo gekozen dat ze tesamen een
goed beeld geven van de verschillende levensfasen en de gevarieerde aspecten van
Huets persoonlijkheid.
Een goed beeld, maar weinig verrassend voor wie kennis heeft genomen van de
bestaande brievenbundels en studies. Men krijgt de indruk - en dit volgt ook wel uit
de degelijke, hier en daar wat didactische toelichtingen - dat het Praamstra's bedoeling
niet zozeer was iets nieuws te brengen, als wel de blijde Huetboodschap in bredere
kring te verspreiden. De tijd zal leren of deze bundel een plaatsje vindt in elk
vaderlands huisgezin. Los daarvan meen ik dat langzamerhand het moment gekomen
is om een andere weg in te slaan. Wat we nodig hebben zijn nieuwe visies op Huets
leven, en vooral op zijn werk.
Gert-Jan Johannes

Periodiek
Nelleke Moser
Thomas Vaessens
Bzzlletin (249, 1997) is een themanummer over Huub Beurskens. Er staan o.m.
bijdragen in over diens gedicht Charme (van Wiel Kusters); over Beurskens en het
groteske (van Yves van Kempen); over het thema van de dood in Beurskens' werk
(van Colette Krijn) en over Beurskens' roman Leila (door Ron Elshout).
Dutch Crossing (1996, 2) bevat twee artikelen over de ‘sinnekens’ in het
rederijkerstoneel: W. Hiisken, ‘Between evil and temptation: “Sinnekens” in
Rhetoricians' drama from 's-Gravenpolder’ en P. Happé, ‘Two Susannas: Dutch and
English plays compared’. Verder bevat dit nummer een recensie van N.F. Streekstra,
Afbeeldingsrelaties; een taalen letterkundig essay over Huygens' Donne-vertalingen
(door Th. Hermans).
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Filter (1997, 3) is een themanummer over Spanje. Twee vertalers van historische
Spaanse letterkunde bespreken hun werkwijze (Barber van de Pol over Don Quijote
en Erik Coenen over de sonnetten van Góngora). Ook historisch van onderwerp is
het artikel van A. Schippers, ‘Wetenschap vertaald - de vertaalschool van Toledo’.
Het Historisch Tijdschrift Holland (1997, 4/5) is een themanummer gewijd aan
publiek vermaak in Holland. Vooral verband met de letterkunde houden de bijdragen
over rederijkers (N. Moser, ‘Succes in de marge. Rederijkers in Kethel aan het begin
van de zeventiende eeuw’), over het theater (B. Pratasik, ‘De moeizame weg van het
theaterleven in de provincie in de achttiende eeuw’) en over film (M. Westhoff, ‘Alex
Benno, exponent van de vooroorlogse Nederlandse film’). Ook bij de recensies is
sprake van letterkunde. In het kader van een uitgebreide bespreking van oudere en
nieuwere studies over graaf Floris V noemt J.W.J. Burgers onder meer Maerlants
wereld van F. van Oostrom. M. van Deursen bespreekt een bundel met 23 artikelen
over de boekhandelaar, uitgever, antiquaar, veilinghouder, bibliograaf, historicus,
verzamelaar en bibliothecaris Frederik Muller: Marja Keyser e.a. (red.), Frederik
Muller (1817-1881). Leven en werken.
Het Jaarboek van de Koninklijke Soevereine Hoofdkamer van Retorica ‘De
Fontein’ te Gent (1993-1994) bevat een tekstuitgave met inleiding en aantekeningen
van Abrahams Offerande uit de collectie van de Haarlemse kamer ‘Trou moet
blijcken’ door G.R.W. Dibbets en W.M.H. Hummelen. In het commentaar
concentreert Hummelen zich vooral op de verwerking van het bijbelse thema en op
de tekst als toneeltekst, terwijl Dibbets ingaat op ‘teksteigenaardigheden’ zoals het
rijm- en taalgebruik. W.L. Braekman schrijft over ‘Suspecte boeken, liederen en
refreinen te Gent omstreeks 1573’. Wat is de relatie tussen valsemunters,
geuzenboeken en rederijkers?
In het daaropvolgende Jaarboek (1995-1996) bestudeert J.P. Westgeest ‘Zeven
verborgen Marialoven van Anthonis de Roovere’, waarbij hij uitvoerig ingaat op de
manier waarop de zogenaamde ‘schaakbordgedichten’ gelezen zouden moeten worden.
J.B. Oosterman levert een uitgebreide en zeer welkome bijdrage over de overlevering,
toeschrijving en plaatsbepaling van het werk van Anthonis de Roovere, met een
overzicht van de gedichten die aan De Roovere toegeschreven worden. Niet alleen
maakt Oosterman de lezer wegwijs in alle vroegen en late handschriften en drukken
waarin werk van De Roovere (en navolgingen daarvan) verscheen, maar hij geeft
ook een compilatie van verspreid gepubliceerde gegevens over De Rooveres leven
en betrekt deze bij de plaatsbepaling van diens werk. Tenslotte bestudeert W.
Waterschoot de rol van de rederijkerskamers bij de doorbraak van de reformatie in
de Zuidelijke Nederlanden. Rederijkers, die door hun geletterdheid, bijbellectuur en
zin voor religieuze problematiek veel belangstelling hadden voor het gedachtengoed
van de reformatie, werden tot aan het eind van de zestiende eeuw in hun activiteiten
beknot.
In het Kafka-katern (1997, 4), het clubblad van de Nederlandse Franz Kafka-kring,
zijn enkele bijdragen over de relatie tussen Kafka en Nederlandse auteurs opgenomen.
René Marres schrijft over Vestdijks lezing van Der
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Prozeß; Jaap Timmers en Niels Bokhove schrijven over Achterbergs gedicht ‘Kafka’;
Koen Hilberdink schrijft over Paul Rodenko en Kafka en Hans Anten over Bordewijk
en Kafka.
Kreatief (1997, 5) bevat een bijdrage van Jos Muyres over een mogelijke breuk in
het oeuvre van Tom Lanoye (‘Drie-hoog-achter op een zolderkamer óf als dekhengst
in een bordeel?’). Romain John van de Maele schrijft in hetzelfde nummer over
‘beweging en stilstand’ in Tantes van Cyriel Buysse.
In Literatuur (1997, 6) beschrijft P. Hofman in ‘De geboorte van Lucebert’ hoe
Lucebert aan zijn pseudoniem kwam. A. Harteloh leest in ‘Reddende engelen’ de
roman Komedianten van Bram van Dort (1903) als een sleutelroman van Amsterdamse
theaterperikelen, waarin de school voor vocale en dramatische kunst die in 1895 door
Cateau Esser werd opgericht, centraal staat. F. van Oostrom beschrijft in ‘De biografie
van een boek: Een parabel over twee eeuwen (medio) neerlandistiek’ de geschiedenis
van een boek uit de KB dat in de achttiende eeuw ontmaskerd werd als een
Nederlandse vertaling van de Lancelot. R. Dekker schrijft over de zeventiende-eeuwse
‘moppentapper’ en jurist Aernout van Overbeke in ‘Hard gelach in de Gouden Eeuw’.
Verder een artikel van R. Jonkers over een middeleeuwse Latijnse vertaling van de
Reynaert (‘De Reynaert in het Latijn: De Reynardus Vulpes van Balduinus’. De
vertaler heeft verwijzingen naar Ovidius en Vergilius ingevoegd, de voorschriften
van de klassieke rhetorica gevolgd en de tekst een moralistische lading gegeven.
Deze aflevering bevat de volgende recensies: P. Peeters en Erik Spinoy (red.), Het
vouwbeen van de lezer (door J. Henderson); L. Kuitert, Het uiterlijk behang. Reeksen
in de Nederlandse literatuur 1945-1996 (door F.A. Jansen); F.J. Lodder, Lachen om
list en lust. Studies over de Middelnederlandse komische versvertellingen (door
Saskia Raue); P. Berendrecht, Proeven van bekwaamheid. Jacob van Maerlant en
de omgang met zijn Latijnse bronnen (door P. Franssen); M. Evers, De vormingsjaren
van A.C.W. Staring. Brieven en documenten betreffende zijn studietijd in Harderwijk
en Göttingen 1784-1789 (door W. van den Berg); H. Nijkeuter, Ben van Eysselsteijn
(1898-1973). Drent uit heimwee en verlangen. Een schrijversportret, de receptie van
zijn werken en zijn verbondenheid met Drenthe (door L. Kuitert).
In Maatstaf (1997, 6) laat Georges Wildemeersch zien dat het verhaal ‘De vrouw
van Bernard’ van Hugo Claus (ook in dit nummer afgedrukt) een belangrijke plaats
innam in het ontstaansproces van Claus' De hondsdagen: ‘Hugo Claus en de vrouw
van Marc, Bernard, Isenborn en anderen’.
Op het gebied van de letterkunde bevat Madoc (1997, 3) een interview met H.-J.
Martin en D. Ganz naar aanleiding van het symposium over middeleeuwse
schriftcultuur dat in juni 1977 in Utrecht georganiseerd werd onder de titel ‘Organizing
the written word: scripts, manuscripts and texts’. Het interview werd afgenomen
door A. Adamska en M. Garrison. J. Deploige gaat in de op mogelijkheden van de
databank van middeleeuwse verhalende bronnen uit de Zuidelijke Nederlanden die
op Internet is verschenen als resultaat van een Gents-Leuvens repertoriëringsproject
(‘Het einde van het klassieke bronnenrepertorium? Narrative sources: de
middeleeuwse verhalende
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bronnen uit de Zuidelijke Nederlanden op Internet’).
Het Mededelingenblad van de Stichting Jacob Campo Weyerman (1997, 3) is
een themanummer ter gelegenheid van het twintigjarig bestaan van de Stichting.
Centraal staan Weyermans ‘Maandelyksche 't Zamenspraaken’, die vanaf 1726 als
apart genre in zijn tijdschriften verschenen. Na een introducerend artikel van F. van
Lamoen, waarin duidelijk wordt dat Weyermans dodengesprekken in een klassieke
traditie passen (‘In de geest van Lucianus’), volgen zeven bijdragen waarin telkens
één samenspraak nader bestudeerd wordt. Er is vooral aandacht voor de relatie met
de realiteit en de identificatie van de door Weyerman opgevoerde personages, de
bronnen die hij gebruikte en zijn stijl. De bijdragen zijn van M. de Niet (‘De Pynbank
van een vruchtelooze Verwachting. Weyerman en de kwellingen van Jacobus III’),
A. Nieuwenboer (‘Weyerman tussen macchiavellisme en vrijdenkerij?’), R. Dekker
(‘Weyerman tussen Van Overbeke en Derrida. De samenspraak tussen Kidi en Saaki’),
R. van Vliet, (‘Glazige weiden. De samenspraak tussen Balsamina en de steenbok’),
B. Sierman (‘Weyerman en Wolsey’), M. Geesink (‘Verscheyde Byzonderheden,
tot nog toe by geen schryvers aangeraakt. Weyerman en Isaac Bullart’) en T.J. Broos
(‘Schilderachtige portretten’).
De volgende boeken worden besproken in Millennium (1997, 2): H. Kienhorst en
G. Sonnemans, Het Tübingse Sint-Geertruihandschrift (deel 3 in de reeks
Middeleeuwse verzamelhandschriften uit de Nederlanden) (door G. Claassens); F.J.
Lodder, Lachen om list en lust. Studies over de Middelnederlandse komische
versvertellingen (door J. Koopmans); Th. Mertens, Boeken voor de eeuwigheid.
Middelnederlands geestelijk proza (door P. van Geest); F.P. van Oostrom en W. van
Anrooij (red.), Grote lijnen. Syntheses over Middelnederlandse letterkunde (door A.
Dabrówka). Ook wordt een tijdschrift besproken: Die Suider-Afrikaanse Tydskrif vir
Middeleeuse en Renaissancestudies/ The Southern African Journal for Medieval and
Renaissance Studies (door I. Bejczy).
In Neerlandica extra muros (1997, 3) een bijdrage van Jan Konst over het
spelkarakter van Daniel Heinsius' Pastorael: ‘Ben ick niet een rustich knecht?’. Konst
concludeert o.m. dat zelfs in deze ogenschijnlijk zo ongecompliceerde tekst veel
klassieke thema's zijn verwerkt.
Verder in dit nummer enkele boekbesprekingen: Anneke Prins bespreekt Een
theatergeschiedenis der Nederlanden onder redactie van R. Erenstein; H. Boukema
bespreekt E.M. Beekman, Troubled Pleasures. Dutch kolonial literature from the
East Indies en A. Agnes Sneller bespreekt Op poëtische wijze, een handleiding voor
het lezen van poëzie onder redactie van E. van Alphen e.a.
In Ons erfdeel (1997, 5) stelt Jeroen Overstijns zich de vraag of Felix Timmermans
het volgende millennium haalt (‘Met wat letterkunde in groot genoegen omsierd’.
Hij vindt dat Pallieter een historisch belangrijk curiosum blijft en Boerenpsalm een
groots boek. Over de poëzie en de essays van Huub Beurskens schrijft Anneke
Reitsma: ‘Het oor te luisteren leggen’. Wim Rutgers gaat in ‘Demonen van het
verleden’ in op het werk van Hugo Pos en Bart Vervaeck bespreekt het werk van
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Peter Verhelst (‘Belachelijk niet te snappen en toch ernstig’).
P. Mommaers besluit in Ons Geestelijk Erf (1997, 1) zijn artikelenreeks over de
begrippen opgaen en nedergaen in het werk van Jan van Ruusbroec met een vierde
aflevering. Terwijl in vorige drie beschouwingen vooral het contrast tussen beide
(mystieke) bewegingen centraal stond, is volgens Mommaers nu het moment gekomen
om ‘te laten zien hoe volgens Ruusbroec het opgaen en het nedergaen, die ongelijk
van aard zijn, toch als gelijc in edelheiden bestempeld moeten worden’. In een ander
artikel zet K. Schepers uiteen waarom de Gheestelike leere en het Ridderboec volgens
hem niet aan de kannunnik Pomerius toegeschreven moeten worden (‘Correcties op
het aan Pomerius toegedachte oeuvre’, waarop G. Warnar in een reactie betoogt dat
daarvoor zijns inziens wél aanwijzingen zijn (‘Een pleidooi voor Pomerius’). Het
nummer bevat een recensie van J. Berlioz e.a., Identifier sources et citations, waarin
‘het gereedschap van de gespecialiseerde mediëvist aan een breder publiek beschikbaar
gesteld wordt’ (door Th. Mertens).
In De Parelduiker (1997,4) beschrijft Marcel van den Boogert hoe Van Deyssel via
Arij Prins het werk van Villiers de l'Isle Adam leerde kennen. Van Deyssel vertaalde
zelfs een verhaal van de Franse schrijver, maar zijn vertaling kreeg veel kritiek
vanwege de vrijheden die Van Deyssel zich permitteerde en de onmiskenbare fouten
die erin stonden. Van den Boogert plaatst Van Deyssels omgang met Villiers de l'Isle
Adam in de context van de verschuiving van het naturalisme naar het symbolisme
in de Nederlandse letterkunde aan het einde van de eeuw. Het tijdschrift De Kroniek
speelde een grote rol bij de introductie van Franse symbolistische auteurs in Nederland
(‘Over buffels en de eisen van correctheid. Lodewijk van Deyssel en Villiers de l'Isle
Adam’). Sj. van Faassen gaat in op de korte briefwisseling tussen Ter Braak en de
Duitse nationalistische schrijver R.G. Binding, die in gang gezet werd met een kwade
brief van Binding aan de Forumredactie, nadat Ter Braak het werk van Binding
negatief besproken had. Beide auteurs hielden vast aan hun negatieve oordeel over
de ander. N. Maas en H.G.M. Prick tonen en bespreken karikaturen van Van Deyssel
(‘Een ongezond portret’) en R. Delvigne schrijft in ‘Stroef gesprek tussen de
schrijfmachines’ over de moeizame betrekkingen tussen W.F. Hermans en S. Vestdijk.
Parmentier, een Nijmeegs literair tijdschrift met overtuiging en lef, timmert aan de
weg met (onder meer) originele en intelligente essays over literatuur. In het eerste
nummer van de achtste jaargang (1997, 1) staat een vergelijking van vier lezingen
van Luceberts ‘het vlees is woord geworden’ door Jan Oegema (‘Wie dit leest is
gek’). Hij legt vier bestaande interpretaties van Fens, Cornets de Groot, De Feijter
en van zichzelf (in De nieuwe taalgids van 1991) naast elkaar en voegt er, in een
verrassende ontknoping, een vijfde aan toe. Vestdijk en Nijhoff figureren in het
mooie essay ‘Het verlangen naar leesbaarheid’ (over Joyce) dat J.H. de Roder bijdraagt
aan dit nummer. Verder begint Dirk van Bastelaere met een serie over ‘De making
van een Faverey’. In het kritische eerste deel staat Rein Bloems Faverey-inlijving
centraal.
In het tweede nummer van deze jaargang (1997, 2) zet Van Bastelaere zijn serie
voort. Hij schrijft in dit deel twee
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over Stefan Hertmans. Voorts in dit nummer een literatuursociologische reactie van
Bert Vanheste op Oegema's bijdrage aan het eerste nummer (‘Van kerststal tot
kristal’).
In Queeste (1997, 2) staat een bijdrage van R. Harper, ‘De koster en de kerkvader.
Jacob van Maerlant en de Stad Gods van Augustinus van Hippo’, waarin hij betoogt
dat Maerlant het werk van Augustinus wel degelijk kende, al verwijst hij er nooit
direct naar. M.M. Kors beschrijft in ‘Gesprekken met afwezigen’ hoe
Middelnederlandse privébrieven in kaart gebracht en onderzocht kunnen worden en
geeft een eerste inventaris van dergelijke brieven. Verder komen de ideeën van een
Middelnederlandse alchemist aan de orde in de bijdrage van V. Fraeters (‘“Bouc der
heimelicheden van mire vrouwen alkemenen”’) en traceert R. Resoort de bronnen
van het anonieme ‘Gedicht tot lof van vroeg trouwen’, dat bij nader inzien ‘Klacht
van laat getrouwd te zijn’ zou moeten heten (‘Nieuwe gegevens rond het “Gedicht
tot lof van vroeg trouwen”’). Het nummer bevat onder meer recensies van H.
Brinkman, Dichten uit liefde. Literatuur in Leiden aan het einde van de middeleeuwen
(door H. Kienhorst); F.J. Lodder, Lachen om List en Lust. Studies over de
Middelnederlandsche komische versvertellingen (door Th. Meder); J. Koopmans
e.a., Rhetoric-Rhétoriqueurs-Rederijkers (door J. Oosterman) en van H. Pleij, Dromen
van Cocagne. Middeleeuwse fantasieën over het volmaakte leven (door C. Santing).
In Septentrion (1997, 4) vergelijkt Kathleen Gyssels de ideeën van Frank Martinus
Arion en de Franstalige dichter Aimé Césaire - twee dichters die opgroeiden op de
Antillen. Ad Zuiderent schrijft kort over de poëzie van Robert Anker en Benoît
Verstraete schetst het werk van Tip Marugg tegen de exotische achtergrond van de
Antillen.
In Spiegel der Letteren (1997, 3/4) gaat D.W. Fokkema nog eens in op het hoe en
waarom van de literatuurgeschiedenis: ‘Apologie van de literatuurgeschiedenis’.
Irene Visser draagt bij met een overzicht van de receptie van het werk van William
Faulkner in de Nederlandse pers (1930-1970). Voor nog meer Faulkner zorgt in het
volgende artikel (‘Louis Paul Boon en William Faulkner’) Marcel Janssens. Hij richt
zich vooral op Boons Menuet (1955). Van J. Konst is de bijdrage ‘Geen kinderhaet
verruckt u toot dees daet’, die handelt over de schuldconceptie in Vondels Jeptha,
Koning David herstelt en Faëton. Hij spreekt van een ‘trilogie van schuldig
vaderschap’. En W. Jonckheere besteedt aandacht aan ‘Apartheid in het Vlaams
proza’. Verder in dit nummer kortere bijdragen over Lippijn (door Janny Schenkel);
over de afkomst van Sanderijn uit Lanseloet van Denemerken (door Willem Kuiper);
over Vlaamse en russische literatuur in 1934 (door Wim Coudenys). De volgende
boeken worden in dit nummer besproken: J. Janssens en M. Meuwese, Jacob van
Maerlant, Spiegel Historiael; P. Davidson en A. van der Weel, A selection of the
poems of Sir Constantijn Huygens; R. van Stipriaan, Leugens en vermaak; P. Peeters
en E. Spinoy (red.), Het vouwbeen van de lezer.
In het Tijdschrift voor tijdschriftstudies (1997, 2) staan vier artikelen die als lezing
gehouden werden op het congres ‘Tijdschrift in debat’ (Nijmegen 1997). M. Mathijsen
geeft op heldere wijze
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inzicht in de wirwar van tijdschriftjes (zoals Argus, Apollo en De Muzen) die
voorafgingen aan De Gids en laat zien hoe deze tijdschriften de literatuuropvattingen
van Bilderdijk gebruikten als tegenwicht tegen de door hen verfoeide ‘huiselijke’
poëzie van Tollens (‘De aanval op de prulpoëten: de rol van tijdschriften in het
Nederlandse poëziedebat tussen 1825-1840’). P. Rietbergen beschrijft de polemiek
die in het tijdschrift De Kroniek onstond naar aanleiding van de esthetiserende
rapportage over het tsaristische Rusland door de kunstenaar Bauer. Diepenbrock en
Van Deyssel verdedigden de esthetische houding, terwijl Van Eeden en Pieter Tak,
hoofdredacteur van het tijdschrift, een socialistische benadering voorstonden
(‘Geschiedenis als argument: het “Bauerdebat” in De Kroniek, 1896’). Verder in dit
nummer: H. Bots, ‘De Journaux de Hollande en hun functie als forum voor het
wetenschappelijk debat tussen de leden van de Republiek der Letteren’ en J. Meurs,
‘Het testament van Richard Wagner: Nederlandse tijdschriften in het fin de siècle
en de toekomst van de muziek’. Er zijn recensies van de volgende boeken: J. Hemels
en R. Vegt, Het geïllustreerde tijdschrift in Nederland. Bron van kennis en vermaak,
lust voor het oog (door N. Maas); R. Aerts, De letterheren. Liberale cultuur in de
negentiende eeuw: het tijdschrift De Gids (door M. Sanders); M. Keilson-Lauritz,
Die Geschichte der eigenen Geschichte. Literatur und Literaturkritik in den Anfangen
der Schwulenbewegungam Beispiel des Jahrbuchs für sexuelle Zwischenstufen und
der Zeitschrift Der Eigene (door N. Maas).
Vooys (1997, 4) opent met een bijdrage van G.F.H. Raat over Rumeiland van Vestdijk.
Hij stelt zich de vraag in hoeverre deze roman past in de traditie van historische
romans. In de bijdrage van Karin Smeets, ‘Verbeelding van vervolging’, over fictie
en werkelijkheid in oorlogsromans, komen Minco's Het bittere kruid en Pressers
anoniem gepubliceerde De nacht der Girondijnen. In ‘De werkelijkheid is het
makkelijkste wat er is’ bespreken Annemarie van den Berg en Ronald Besemer Het
dikke hart van Tonnus Oosterhof. In de rubriek Recensies o.m. een bespreking van
Van Nieuwstadt, De verschtrikkingen van het denken. Over Menno ter Braak door
J. van der Vleuten.
Noot van de rubrieksredactie
Een trouwe lezer van deze rubriek was zo vriendelijk ons erop te wijzen dat wij
in vorige afleveringen van Uit de tijdschriften de volgende publicaties vergaten te
vermelden: Uit Literatuur (1997, 2) de bijdrage ‘De beperkingen van de rede’ van
Ralf Grüttemeier [een recensie van Hans Anten, Het bekoorlijke vernis van de rede.
Amsterdam 1996] en uit Vooys (1997, 2) de bijdrage ‘Het bekoorlijk vernis van de
rede’ van J.M.J. Sicking [een recensie van Hans Anten, Het bekoorlijke vernis van
de rede. Amsterdam 1996].
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[1998/3]
Introductie
Van vorming tot vak
Het valt niet te ontkennen, de Neerlandistiek is een vak met een geschiedenis.
Gewoonlijk laat men de universitaire vakbeoefening beginnen met de Redevoering
over het openbaar onderwijs in de Nederduitsche welsprekendheid waarmee op 23
september 1797 de toen 26-jarige predikant van professie Matthijs Siegenbeek zijn
benoeming tot professor eloquentiae Hollandicae extraordinarius te Leiden
aanvaardde. Helemaal juist is dat niet, want een aantal maanden eerder, om precies
te zijn op 9 juni 1797, had de hoogleraar Grieks E. Wassenbergh te Franeker al een
benoeming tot linguae belgicae professor ordinarius aanvaard. Ook valt er nog wel
wat af te dingen op de vaststelling, dat de Neerlandistiek in 1797 al universitaire
status kreeg. Siegenbeek werd immers aangesteld in een propedeutische faculteit en
had als taak juristen en theologen spreekvaardigheid en enige culturele bagage bij
te brengen. Pas bij de Hoger Onderwijswet van 1876 werd de Neerlandistiek een
zelfstandige afstudeerrichting, compleet met een eigen doctoraat. Van vorming van
niet-neerlandici werd het een vak voor neerlandici. De weg naar professionalisering
en specialisering lag daarmee open. De periode daarvoor behoort eerder tot de
voorgeschiedenis.
Niettemin liet men zich in 1997 niet de gelegenheid ontgaan tot royale terugblikken.
In aanwezigheid van kroonprins Willem Alexander werd op 27 augustus van vorig
jaar te Leiden gecongresseerd rond het thema Tweehonderd jaar neerlandistiek
(1797-1997). Het wel en wee van respectievelijk de taalkunde, de letterkunde en
taalbeheersing vanaf het prille begin tot nu toe werd op die dag door diverse sprekers
belicht. Inmiddels is een aantal van die voordrachten opgenomen in de bundel ‘Eene
bedenkelijke nieuwigheid. Twee eeuwen neerlandistiek’ (Hilversum 1997).
Bescheidener van opzet was het symposium Van vorming tot vak, dat op 12
december van het vorig jaar onder auspiciën van het Huizinga Instituut in Amsterdam
plaats vond. Niet de totale neerlandistiek, maar uitsluitend het literatuuronderwijs
stond daar centraal. De opzet was echter in die zin weer breder, dat niet alleen het
universitaire literatuuronderwijs, maar ook het letterkundeonderricht in het voortgezet
onderwijs aan bod kwam in het zestal verkennende lezingen die dankzij de gastvrijheid
van de redactie van Nederlandse letterkunde in dit speciale themanummer een plaats
krijgen. De typering ‘verkennend’ is op haar plaats, want naar dat literatuuronderwijs
is op beide fronten tot nog toe, wonderlijk genoeg, nog maar weinig diepgravend
onderzoek gedaan. De organisatoren hadden dan ook geenszins de illusie, dat op dit
eendaags symposium het laatste woord over deze weerbarstige materie zou worden
gesproken. De lezingen, afwisselend gewijd aan het literatuuronderwijs op de
universiteit en de middelbare school in respectievelijk de negentiende, de eerste en
de tweede helft van de twintigste eeuw willen vooral uitnodigen tot verder onderzoek.
Een vak met zo'n lange staat van dienst is het omwille van zijn identiteit aan zichzelf
verplicht serieus werk te maken van dat historisch zelfonderzoek.
W. van den Berg
J.J. Kloek
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‘Niet als een bepaald vak van onderwijs’
Het schoolonderwijs in de Nederlandse letterkunde vóór het
schoolonderwijs in de Nederlandse letterkunde
J.J. Kloek
Na het aantreden van de eerste hoogleraren Nederlands zou het nog tientallen jaren
duren voordat de eerste leraren hun opwachting maakten. De verankering van het
vak Nederlands in het voortgezet onderwijs kreeg eerst haar beslag in 1863, dankzij
de bekende onderwijshervorming van Thorbecke. (Het was trouwens eveneens
Thorbecke die de betiteling ‘leraar’, waarmee tot dan toe slechts predikanten werden
aangeduid, invoerde ter onderscheiding van de ‘onderwijzer’ in het lager onderwijs.)
Omtrent het vakkenpakket van het belangrijkste nieuwe schooltype, de Hoogere
Burger School (‘HBS’), bepaalde de wet dat het onder (veel) meer de Nederlandse
taal- en letterkunde diende te omvatten. In 1870 werd de inhoud daarvan nader
gespecificeerd, toen bij Koninklijk Besluit een algemeen reglement voor de
eindexamens werd vastgesteld. Voor Nederlands werd daarbij kennis van spelling,
taal en stijl geëist en vertrouwdheid met de literatuur en haar geschiedenis: ‘Het
examen in de letterkunde omvat de hoofdtrekken der geschiedenis der Nederlandsche
letterkunde en de kennis van haar voornaamste voortbrengselen, meer bijzonder de
17de, 18de en 19de eeuw.’1
Daarmee was de literaire vorming gegarandeerd van - in de woorden van Thorbecke
- ‘die talrijke burgerij, welke het lager onderwijs te boven, naar algemeene kennis,
beschaving en voorbereiding voor de onderscheidene bedrijven der nijvere
maatschappij tracht’.2 Maar hoe stond het intussen met de aanstaande intellectuelen
- ‘het klein getal van hen, die opleiding zoeken tot werkzaamheid of betrekking,
waartoe geleerde vorming vereischt wordt’? Voor hen achtte Thorbecke nog steeds
de oeroude Latijnse school de aangewezen aanloop naar de universiteit. Krachtig
verzette hij zich tegen voorstellen om de instelling van de HBS aan te grijpen om
ook de Latijnse school met haar smalle, eenzijdig klassieke vakkenpakket te
moderniseren. De scholing van de toekomstige elite in de humaniora, zo meende
Thorbecke, mocht niet verwateren. Klaarblijkelijk beschouwde hij niet alleen de
natuurwetenschappelijke vakken maar ook de moderne talen en literaturen, inclusief
die van het eigen vaderland, als bedreigend voor de ware literaire vorming. Er waren
er meer die er zo over dachten. In een gedicht ‘Altiora contra Humaniora’ stelt
Nicolaas Beets met inhumane minachting de HBS-er voor als een platte, prozaïsche,
pedante geest:
[...]
Hij heeft van poëzie geen last;
Zie maar die oogen;
Dien wipneus, daar een bril op past
Van sterk vermogen;
Die dikke lippen, pas omvlast
Met pluis bij pluisje;
Dien kop, als een lokettenkast
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Met wetenschappen volgetast,
Elk in een huisje
Van 't brein, dat nimmer viert of vast,
Maar onophoudelijk gaat te gast
Op worteltrekkingen en brast
Aan kegelsneden,
Nooit door een inval wordt verrast,
En nooit blijft zitten voor den mast
Der hoogste reden;
[...]
‘Wat zal er worden van dien kwast?’
Wie kan 't voorspellen?
Een ‘hooger burger’ is 't alvast.3

Niet meer dan een paar jaar later zou het een (inderdaad nog ‘pluizige’)
dichtersgeneratie van voornamelijk HBS-ers zijn die Beets eigen poëtische reputatie
onherstelbaar aantastte... Toch won - pace Beets - na 1863 de overtuiging snel terrein
dat de Latijnse school, als laatste overblijfsel van het scholaire ancien régime, in de
moderne samenleving een atavisme was geworden. Bovendien waren de meeste
Latijnse scholen hun zgn. Tweede afdelingen, waar moderne vakken konden worden
gevolgd, kwijt geraakt bij de oprichting van een HBS ter plaatse. Het doek voor de
Latijnse school viel in 1876. Ervoor in de plaats kwam het moderne gymnasium, met
royaal ruimte voor de moderne vakken, inclusief Nederlandse taal en letterkunde.
Bij dezelfde wet op het Hoger Onderwijs4 werd aan de universiteiten binnen de
faculteit der Letteren een eigen doctoraat in de Nederlandse taal- en letterkunde
ingesteld. Het een had met het ander te maken. Tot dan toe was alleen voor de leraren
in de Klassieke talen een universitaire studie verplicht geweest. Voor de rest werd
(mede uit economische overwegingen) een met aktes aangevulde
onderwijzers-opleiding voldoende geacht. Maar de leraar Nederlands aan het
gymnasium, zo oordeelde de wetgever in 1876, mocht wetenschappelijk niet ten
achter staan bij zijn collega's classici.5
De wet van 1876 leidde voor de neerlandistiek daarmee tegelijk tot
wetenschappelijke professionalisering en tot het civiele effect van het leraarschap.
Daarmee waren de voorwaarden geschapen voor een duurzaam spanningsveld tussen
een meer academische en een meer pragmatische visie op het vak. Dat manifesteerde
zich al rond 1890, toen de eerste polemieken werden gevoerd over de inhoud,
doelstellingen en methoden van de literatuurlessen op school.
In het licht van deze ontwikkelingen is het begrijpelijk dat de historiografie van
het Nederlands als schoolvak niet verder terugreikt dan het einde van de 19e eeuw.6
Maar is het werkelijk zo dat de geschiedenis pas met de inrichting van de HBS begint?
Of is aan de institutionele historie een ongeorganiseerde ‘prehistorie’ vooraf gegaan?
Bekend is dat er in de eerste helft van de eeuw al wel taalkundeboeken het licht zagen
die bestemd waren voor het voortgezet onderwijs.7 Voor wat betreft het
literatuuronderwijs ligt het onderzoek echter nog braak. In deze bijdrage wil ik
tussentijds verslag uitbrengen van een verkenningstocht die nog niet ten einde is.
Als resultaat kan al wel een positief antwoord geboekt worden op de basale vraag
of er reeds onderwijs in de Nederlandse letterkunde werd gegeven vóór de wettelijke
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verplichting daartoe. Op verdere exploratie wacht nog de volgende vraag: Wat hield
dat onderwijs precies in?
Het is waarschijnlijk niet ondienstig kort de onderwijsconstellatie van de eerste helft
van de negentiende eeuw in herinnering te roepen. Het toenmalige vervolgonderwijs
bestond globaal uit twee schooltypen, de Latijnse school en de Franse school.8 De
eerste bereidde voor op de academische studies, met een programma dat in hoofdzaak
bestond uit klassieke talen, geschiedenis en mythologie en - enige concessie aan de
moderne tijd - de beginselen der wiskunde.
De Latijnse scholen, die in het huidige België niet meegerekend, een dikke zestig
in totaal, maakten bijna zonder uitzondering een periode van gestage neergang door.
Klaarblijkelijk ondervonden ze steeds meer concurrentie van de Franse scholen,
waarvan het aantal waarschijnlijk evenredig toenam. (Preciese cijfers zijn moeilijk
te achterhalen omdat de Franse scholen, in tegenstelling tot de Latijnse, veelal
particuliere instellingen waren.) De Franse school was bestemd voor degenen die
zich niet op een intellectueel of bestuurlijk maar op een praktisch beroep
voorbereidden. Tot het gangbare lespakket behoorden doorgaans, behalve het obligate
Frans en soms een andere taal, vakken als wiskunde, boekhouden, aardrijkskunde
en kosmografie. Maar de breedte en kwaliteit van het onderwijsaanbod waren in
hoge mate afhankelijk van de kwaliteiten van de schoolhouder en - indien aanwezig
- zijn hulponderwijzers, en van wat de ouders vroegen, dan wel zich konden
veroorloven. De verscheidenheid was dan ook groot; het palet liep uiteen van ietwat
opgetuigde gewone lagere scholen tot chique elitekostscholen die een intellectuele,
sociale en sportieve vorming op hoog niveau boden. Deze laatste instellingen, waaraan
soms zelfs een leraar klassieke talen was verbonden, werden doorgaans aangeduid
als ‘Instituut’. Het beroemdste was wel het Instituut Noortheij te Voorschoten, waar
Petrus de Raadt zijn op Europese studiereizen verworven pedagogische inzichten
gestalte gaf.
Door die verscheidenheid is het moeilijk om inzicht te krijgen in de aard van het
onderwijs aan de Franse scholen. De belangrijkste bron van informatie vormen de
door de schoolhouders geplaatste advertenties ter aanprijzing van hun instelling. Het
Nederlands speelt daarin geen grote rol; voor zover het al wordt genoemd, gebeurt
dat onveranderlijk in het kader van het foutloos leren schrijven. Van één Instituut
staat echter vast dat het de nationale literatuur in ere hield en dat is Noortheij. In een
beschrijving die De Raadt van zijn instelling heeft gegeven - als zodanig een unieke
bron! - vermeldt het programma voor de hoogste twee klassen onder meer:
‘HOLLANDSCH: “Geschiedenis der letterkunde mondeling; lezen van stukken uit
klassieke Schrijvers met inachtneming van den stijl; b.v. redevoeringen van v.d.
Palm, Clarisse, v.d. Hoeven; Vondel's Lucifer; gedeelten uit Hooft's Nederlandsche
Historiën; [...]”’9
Maar zoals straks zal blijken waren er naar alle waarschijnlijkheid méér Instituten
en Franse (kost)scholen waar Nederlandse letterkunde op het programma stond.
Gedurende de eerste helft van de negentiende eeuw zijn er diverse voorstellen
ontwikkeld om het voortgezet onderwijs bij wet te regelen, met het doel om enerzijds
de Franse scholen te reguleren en anderzijds de Latijnse scholen op een modernere
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Nederlandse Letterkunde. Jaargang 3

217
veertig begonnen in te zien dat ze om te overleven de bakens dienden te verzetten.
De een na de ander opende daartoe een zogenaamde ‘Tweede afdeling’, waarin de
moderne talen en de natuurwetenschappen werden onderwezen. Deze lessen werden
gegeven door aparte onderwijzers, en stonden doorgaans ook open voor
belangstellende buitenstaanders, hetgeen de kosten drukte. De regering stelde een
symbolische premie op de inrichting van een Tweede afdeling door de betreffende
instellingen toe te staan zich voortaan ‘gymnasium’ te noemen.
Naar deze modernisering van de Latijnse scholen is nog nauwelijks onderzoek
gedaan. De beginfase ervan ligt nog grotendeels in het duister.10 Pas vanaf 1849 wordt
het beeld wat helderder, wanneer het tijdschrift Miscellanea Philo logica et
Paedagogica en later zijn opvolger Bijdragen tot de kennis en den bloei der
Nederlandsche Gymnasiën jaarlijks een ‘Staat der Nederlandsche Latijnsche Scholen
en Gymnasien’ publiceert. Hierin wordt van iedere school vermeld welke docenten
er waren aangesteld voor welke vakken. In een groot aantal Tweede afdelingen, zo
blijkt, werd toen Nederlands gegeven. Maar daarmee is nog niet gezegd dat er ook
aandacht werd besteed aan literatuur.11
Toch lijkt het waarschijnlijk dat het in toenemende mate vanzelfsprekend werd
geacht dat de ‘latinitas’ enige kennis had van de nationale letterkunde. De duidelijkste
aanwijzing daarvoor levert de geruisloze opname in de eisen van het Staatsexamen
voor de universiteiten. Dit Staatsexamen, in 1845 bij KB ingesteld, diende om de
aanstaande studenten te toetsen op hun beheersing van de klassieke talen en ook op
hun elementaire schoolvakkennis. Zo moesten ze er onder meer blijk van geven de
spelling en de grammatica van het Nederlands onder de knie te hebben. Opmerkelijk
nu is dat na een paar jaar, in 1850, de examencommissie op eigen houtje en zonder
aankonding vooraf ertoe overging ook enige vragen te stellen over de geschiedenis
van de Nederlandse literatuur. In het commissieverslag wordt deze beslissing
voorgesteld als niet meer dan voor de hand liggend: ‘Men meende toch te mogen
veronderstellen, dat beschaafde en wetenschappelijk opgeleide jongelieden, die
bepaaldelijk in de geschiedenis der oude letteren geëxamineerd werden [...] niet
geheel vreemdelingen behoorden te zijn in de geschiedenis der vaderlandsche
letterkunde’.12
Tot haar blijde verrassing constateerde de commissie dat de resultaten lang niet
tegenvielen, en ook dat wijst erop dat Nederlandse letterkunde vaste voet had gekregen
in het onderwijs.
Althans op de gymnasia. Maar hoe was het nu gesteld op de Franse scholen?
Daarstraks heb ik het vermoeden uitgesproken dat ook op een aantal daarvan de
nationale literatuur niet geheel buiten beschouwing bleef. Om daar grond aan te
geven is een excursie nodig naar de schoolboeken.
Van de schoolboeken op het terrein van de Nederlandse letterkunde bestaat geen
bibliografie. Bij ontstentenis daarvan kunnen we slechts, gewapend met voor de hand
liggende titelwoorden, bij de NCC te rade gaan - een weg die geen volledigheid
garandeert maar wel snel resultaat. In dit geval een verrassend resultaat: er hebben
in de ‘prehistorie’ van de letterkunde als schoolvak al tenminste een dertigtal
historische overzichten, bloemlezingen en combinaties van beide het licht gezien.13
Al vroeg in de negentiende eeuw moeten er dus scholen zijn geweest waar de aandacht
die aan de Nederlandse letterkunde werd gegeven, het gebruik van een lesboek (en
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gevonden titels is als bijlage achter dit artikel opgenomen. Daarbij is ook de
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laatste in de NCC vermelde druk aangegeven. Verscheidene boeken blijken jarenlang
te zijn meegegaan.
Op wat voor scholen werden zij gebruikt? In ieder geval, zo mogen we aannemen,
op Latijnse scholen met een Tweede afdeling. Het kan nauwelijks toeval zijn dat de
stroomversnelling in de productie nieuwe titels vanaf 1840 samenvalt met de periode
waarin het aantal Tweede afdelingen sterk groeide.15 Maar wanneer we de
achtergronden van de auteurs nagaan, blijkt dat een aantal van hen werkzaam was
aan Franse scholen.16 Zo was D. Buddingh, toen hij zijn Aanleiding (1825) publiceerde,
onderwijzer aan een ‘Instituut’, hield A.J. Lastdrager (1826) zelf een ‘Instituut voor
jonge juffrouwen’, was L.Th. Zeegers (1850) kostschoolhouder en waren N. Anslijn
(1828), W.A. Elberts (1843), G.C. Mulder (1855, 1856) en T. Knuivers (1859)
hoofdonderwijzers. Aangenomen mag worden dat zij hun boek in ieder geval op hun
eigen school hebben gebruikt. En zeker de regelmatig herdrukte titels zullen een
groter bereik hebben gehad dan één school. Scholen met enkele tientallen leerlingen
waren voor de toenmalige begrippen al groot.
Een uitvoerige bespreking van de opzet en inhoud van deze vroege voorouders
van ‘Lodewick’, ‘Calis’ en ‘Dautzenberg’ valt buiten het bestek van deze bijdrage;
ik heb ze bovendien nog niet alle kunnen raadplegen. Wat ze gemeen hebben is het
grote aantal namen en titels waarmee ze de leerling confronteren. Heel karakteristiek
is in dit verband Anslijns bewerking van het handboek van Siegenbeek, waarvan de
tekst drastisch is ingedampt maar waarin geen van de ruim driehonderd besproken
auteurs is geschrapt! Wat verder opvalt - maar in feite werd hiermee de academische
ontwikkeling gevolgd - is dat het domein van de literatuur in de loop der jaren
versmalt van breed retoricaal naar literair in de huidige betekenis van het woord en
dat de Middeleeuwen pas laat aandacht krijgen.17 Voor het overige tekent zich een
bont beeld van vakopvattingen, voorkeuren en didaktische overtuigingen af. De een
streeft een chronologische evenredigheid na, de ander legt een zeer zwaar accent bij
de Gouden Eeuwers en een derde hecht meer belang aan een ruime
vertegenwoordiging van eigentijdse schrijvers. Sommige auteurs beschouwen
tabellarische overzichten als de beste didactiek, anderen zien meer in een verhalende
vorm en weer anderen willen kennelijk zoveel mogelijk de teksten (en waarschijnlijk
de onderwijzer) zelf laten spreken.
Hoe belangrijk het schoolboek ook was, belangrijker was natuurlijk de leerkracht.
Hoeveel leraren hebben niet een onuitwisbare indruk gemaakt? En hoe weinig daarvan
is te boek gesteld! Een enkeling kunnen we uit de schaduw halen. Een overlevering
uit de tweede hand betreft Nicolaas Godfried van Kampen, de latere hoogleraar aan
het Athenaeum te Amsterdam. Van Kampen gaf van 1823 tot 1829 een ochtend in
de week op (alweer) Noortheij aan de meest gevorderde leerlingen les in de
vaderlandsche geschiedenis en letterkunde. Hij had, zo getuigt zijn levensbeschrijver,
veel hart voor het onderwijs en was bijzonder geliefd bij zijn pupillen.18 Wat later,
rond 1840, vond Alexander Ver Huel op het ‘paedagogium’ (een soort privé Latijnse
school) van J.J. de Gelder te Leiden in Johannes Brinkman een leermeester met wie
hij op voet van vriendschap geraakte.19 De meest flamboyante van de pioniers is
ongetwijfeld W.J. Hofdijk geweest, de dichter. Hofdijk deed in 1851, met als formele
kwalificatie slechts een onderwijzersakte 3e rang, zijn intrede als leraar Nederlands
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en Vaderlandse geschiedenis aan het Amsterdamse Gymnasium, dat enkele jaren
tevoren een Tweede afdeling had geopend.20 Zijn onorthodoxe
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wijze van lesgeven is met zwier vastgelegd in de Herinneringen van Aegidius
Timmerman.21 Ook de econoom en Gids-redacteur H.P.G. Quack bewaarde dierbare
herinneringen aan Hofdijk. Vooral diens wijze van voordragen was onvergetelijk:
‘Wij kwamen allen van de “Fransche school” en zeker kenden wij de dichters onzer
17e eeuw. [Maar Hofdijk:] Dat was wat anders dan wij tot dusver hadden gehoord!
Als wij u hoorden ging de ware, de echte poëzie van ons volk voor ons open’.22
Maar er waren er natuurlijk ook die niet voor het vak waren geboren. De latere
rijksarchivaris L.Ph.C. van den Bergh, nog niet geheel vergeten als
volksboekonderzoeker, leeft als leraar slechts voort als de man bij wie klappertjes
in de les werden afgevuurd en die zelfs door zijn leerlingen in het klaslokaal werd
opgesloten...23
Toevallig is voor het jaar dat Quack zich aanmeldde bij het Amsterdams
Gymnasium, 1851, een overzicht van de lessen in de klassen 1-5 overgeleverd.24
Voor wat betreft de Nederlandse letterkunde staat in de eerste klas Tollens'
Overwintering op het programma: ‘lezen en verklaren’. Daarmee is de nationale trots
nog niet voldoende gevoed: in de tweede klasse is Helmers' Hollandsche natie aan
de beurt. Tevens wordt daar een begin gemaakt met de recente literatuurgeschiedenis,
en wel aan de hand van deel 3 van de bewerkte versie van Van Kampens Bloemlezing
uit 1847. (Zie de bibliografie.) In de derde klasse komt de literatuur van de 17e en
de vroege 18e eeuw aan bod en in de vierde die van de rest van de 18e eeuw, beide
aan de hand van de literatuurgeschiedenis annex bloemlezing van Kuyper (1844).
(Dit oversystematisch opgezette handboek deed dus niet alleen dienst bij de cadetten
van de KMA.) In de vijfde klasse behandelde Hofdijk de ‘geschiedenis der letterkunde
van de vroegste tijden tot de 13e eeuw’. Een leer- of leesboek wordt daarbij niet
vermeld en dat is geen wonder: dit tijdvak kreeg in de op dat moment bestaande
literatuurgeschiedenissen nog nauwelijks aandacht. In Hofdijks al genoemde eigen
leerboek, waarvan in 1853 het eerste deel het licht zag, zou de Middeleeuwse
letterkunde een kwart van het totaal uitmaken! Als dichter en ook als schilder streefde
Hofdijk weinig minder dan de onsterfelijkheid na; misschien ligt zijn grootste
historische verdienste wel op het terrein waar hij de minste pretenties had: dat van
het literatuuronderwijs.
De Amsterdamse scholieren werden dus gedurende hun hele gymnasiale loopbaan
in de vaderlandse letterkunde ingevoerd.25 Vergeleken daarmee was het programma
van de Utrechtse leerlingen rond 1860 waarschijnlijk maar schraal.26 Afgaand op de
aan te schaffen boeken bestond het vak Nederlands in de klassen 1, 2 en 3, waar het
door een van de classici werd verzorgd, voornamelijk uit grammatica en
stijloefeningen. Het rooster van de vierde klas vermeldt in het geheel geen Nederlands,
dat van de vijfde (de hoogste in Utrecht) maakt expliciet gewag van wekelijks één
uur Nederlandse letterkunde. Het werd gegeven door rector Ekker zelf, en als
handboek schreef deze de Chronologische handleiding van De Witt Huberts uit 1858
voor. Anders dan Hofdijk prefereerde Ekker klaarblijkelijk een systematisch overzicht
boven een ontwikkelingsgang.
Van de lespraktijken op Noortheij en op de gymnasia van Amsterdam en Utrecht
is zo een glimp op te vangen, maar het zijn uitzonderingen. In de meeste gevallen
vindt de latere onderzoeker de deur van het klaslokaal potdicht. Duidelijk is niettemin
geworden dat toen Nederlands in 1863 bij wet in het Middelbaar Onderwijs werd

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 3

verankerd, het als schoolvak niet uit het niets hoefde te worden ontwikkeld. Natuurlijk,
er veranderde veel. Het vak werd op alle scholen verplicht en - waarschijnlijk
belangrijker - het onderwijs in de literatuur maakte er voortaan onlos-
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makelijk deel van uit. Het aantal te besteden uren werd voorgeschreven. Er werden
eindexameneisen opgesteld. Het vak kon in de toekomst alleen nog maar gegeven
worden door gekwalificeerde leerkrachten. Maar deze institutionalisering kon
betrekkelijk snel en gemakkelijk haar beslag krijgen omdat er zich al een vaktraditie
had gevormd - een traditie die bestond aan Latijnse scholen met een Tweede afdeling
maar naar het zich laat aanzien ook aan een aantal Franse scholen. Een traditie die
werd gedragen door enige tientallen onderwijzers die schoolboeken schreven en
waarschijnlijk een veelvoud aan collega's die die schoolboeken gebruikten. Daarmee
is goeddeels verklaard waarom er in een periode van bloeiend nationalisme zo weinig
pleidooien werden gehouden voor onderwijs in de Nederlandse literatuur. Er waren
in het voortgezet onderwijs wel nijpender desiderata aan te wijzen.
De wet van 1876, met zijn uitzonderingspositie voor de leraren Nederlands, kende
aan de vaderlandse taal en literatuur een meerwaarde toe waarop voorheen alleen de
klassieke talen aanspraak konden maken. Bij deze vakken ging het niet alleen om
de overdracht van vakkennis - hun ware belang lag erin dat zij de geest en het gemoed
vormden. Die claim was niet nieuw; zij was bijvoorbeeld al verwoord door
onderwijzer G.C. Mulder in zijn Leesboek over de Geschiedenis der Nederlandsche
letterkunde (1856). Het bijbrengen van ‘kennis van hetgeen onze letterkunde
merkwaardigs oplevert’, aldus Mulder, dient ‘niet als een bepaald vak van onderwijs’
te worden beschouwd maar ‘als een middel tot vorming van verstand en hart’. Ook
wat dat betreft kon de wetgever steunen op een reeds bestaande traditie.

Bijlage
Literatuurgeschiedenissen en bloemlezingen voor schoolgebruik 1800-1876
1805

Nederduitsche Chrestomathie, of
Voorbeelden van allerlei schrijfstijl, in
proza en poëzy. Nutsuitgave. 2e druk
1831.

1816

N. Anslijn, Keur van Nederlandsche
dichtstukken. 22e druk 1869.

1823

Nieuwe Nederduitsche Chrestomathie, of
Voorbeelden van allerlei schrijfstijl.
Nuts-uitgave. druk 1832.

1825

D. Buddingh, Aanleiding tot de kennis
der letterkundige geschiedenis der
Nederlanden.

1826

[D. Ouwersloot en A.J. Lastdrager],
Bloemen van Nederlandsche dichtkunst,
voor de jeugd. 6e druk 1870.

1828

P. van Genabeth, Zede- en letterkundige
lessen, of Bloemlezing uit Nederlandsche
dichters en proza schrijvers: ten dienste
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der athenaea, kolegien en bijzondere
gestichten van opvoeding. 2e druk 1833.
1828 N. Anslijn, Schets van de Beknopte
geschiedenis der Nederlandsche
letterkunde van den hoogleraar Matthijs
Siegenbeek. Bewerking van Siegenbeeks
universitaire literatuurgeschiedenis uit
1826. Zie ook Mulder 1847.
1828

G. Engelberts Gerrits, Schoonheden uit
de Nederlandsche dichters der 17e, 18e
en 19e eeuw. Voor mijne jeugdige
landgenooten. 5e druk 1867.

1835

J. de Keijzer, Nieuwe Nederlandsche
Chrestomatie, of Voorbeelden van
verschillende soorten van schrijftijl in
proza en poëzy. 7e druk 1861.

1843

W.A. Elberts, Chronologische
handleiding tot de beoefening der
Nederlandsche letterkunde. 5e druk 1869.
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1844

G. Kuyper Hz., Letterkundige leercursus
ten gebruike der Koninklijke Militaire
Akademie. Handleiding tot de beoefening
der Nederlandsche taal en letterkunde,
voor de kadetten van alle wapenen. 6e
druk 1863.

1846

W.C. van Gielen, Beknopte geschiedenis
des vaderlands en der Nederlandsche
letterkunde, ten dienste dergenen die zich
tot het staats-examen voorbereiden.

1846

W. Gleuns jr., Dichtbundel, verzameld
uit de werken der oudvaderlandsche
dichters. Een leesboek tot bevordering
van den goeden smaak en tot oefening in
het kunstmatig lezen. 5e druk 1863.

1847

J.R. Eilers Koch en J.R. Eilers,
Bloemlezing uit Nederlandsche
dichtwerken. Nutsuitgave.

1847

N.G. van Kampen, De Bloemlezing uit
Nederlandsche prozaschrijvers van -,
verkort door D. Veegens. Het
oorspronkelijke werk (1834) was bedoeld
als academisch handboek. Een nieuwe
bewerking door P.A. Thiele en J. ten
Brink zou nog in 1882 het licht zien.

1847

S.I. Mulder, Kort overzigt van de
geschiedenis der Nederlandsche
letterkunde, naar aanleiding van het
grootere werk over dit onderwerp van M.
Siegenbeek.

1850

J.A. Alberdingk Thijm, Gedichten uit de
verschillende tijdperken der Noord- en
Zuid-Nederlandsche literatuur.

1850

L.Th. Zeegers, Nederlandsche
Chrestomathie: bloemlezing uit de werken
van eenige voorname hedendaagsche
Nederlandsche prozaschrijvers en
dichters, ten gebruike der jeugd. 9e druk
1870.

1851

J.M. Schrant, Oud-Neêrlandsch rijm en
onrijm.
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1853

W.J. Hofdijk, Geschiedenis der
Nederlandsche letterkunde voor
gymnasiën en zelfonderricht. 7e druk
1886.

1854

L.G. Visscher, Korte schets van de
geschiedenis der Nederlandsche
letterkunde. 2e druk 1860.

[1855

Start van de reeks Klassiek Letterkundig
Pantheon, onder toezicht van J. van
Vloten, met werken van Cats, Vondel,
Bilderdijk en Van der Palm.]

1855

G.C. Mulder, Beknopte geschiedenis der
Nederlandsche letterkunde, voor
schoolgebruik. 4e druk 1872.

1856

G.C. Mulder, Leesboek over de
Geschiedenis der Nederlandsche
letterkunde voor schoolgebruik. 2e druk
1865.

1856

[Anoniem] Bloemlezing uit
Nederlandsche prozaschrijvers en
dichters, van Hooft en Vondel, tot op onze
dagen. 2e druk 1872.

1858

W.J.A. de Witt Huberts, Chronologische
handleiding tot de beoefening van de
geschiedenis der Nederlandsche
letterkunde. 2e druk 1861.

1859

T. Knuivers, Beknopt overzicht van de
Nederlandsche letterkunde, hoofdzakelijk
bestemd tot zelfoefening van
hulponderwijzers en
hulponderwijzeressen.

1860

E. van Driessche, Geschiedkundig
overzicht der Nederduitsche tael- en
letterkunde, ten gebruike der Athenaea
en collegiën.

1861

J. van Vloten, Bloemlezing uit de
Nederlandsche dichters der negentiende
eeuw; voor hooger en middelbaar
onderwijs, voor rederijkers, en allen die
in de vaderlandsche poëzy belang stellen.
3e druk 1872.

1865

T Knuivers, Nederlandsche
chrestomathie: of bloemlezing uit de
werken van voorname Nederlandsche
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prozaschrijvers en dichters, ten behoeve
van meergevorderde leerlingen.
1865

J. van Vloten, Bloemlezing uit het
Nederlandsche proza der negentiende
eeuw; voor hooger en middelbaar
onderwijs, voor rederijkers, en allen die
in de vaderlandsche letteren belang
stellen. 3e druk 1872.
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1865

J. van Vloten, Beknopte geschiedenis der
Nederlandsche letteren. Een lees- en
handboek voor hoogere burger- en
andere scholen, en alle verdere
belangstellenden. 2e druk 1871.

1866

L.Th. Zeegers, Het gouden tijdperk der
Nederlandsche letteren: bloemlezing uit
de werken der voornaamste schrijvers uit
het begin der 17e eeuw, met inleiding en
ophelderende aanmerkingen. Een
leesboek voor de hoogste klassen der
lagere scholen.

1867

J. ten Brink, Schets eener geschiedenis
der Nederlandsche letterkunde.

1867

D. de Groot, L. Leopold en R.R. Rijkens,
Inleiding tot de beoefening der
Nederlandsche letterkunde. Bloemlezing
uit de voornaamste schrijvers der 16e,
17e en 18e eeuw met ophelderingen en
aanteekeningen. 11e druk 1916.

1867

D. de Groot, L. Leopold en R.R. Rijkens,
Nederlandsche letterkunde. De
voornaamste schrijvers der vier laatste
eeuwen. 10e (?) druk 1916.

1868

G.J. Dozy en F. de Stoppelaar, Proza en
poëzie. Leesboek ten gebruike op de
laagste klassen der gymnasiën en hoogere
burgerschoolen en bij meer uitgebreid
lager onderwijs. 11e druk 1911.

1868

W. Everts, Geschiedenis der
Nederlandsche letteren: een handboek
voor gymnasiën en hoogere
burgerscholen. 7e druk 1914.

1869

W. Doorenbos, Handleiding tot de
geschiedenis der letterkunde, vooral van
den nieuweren tijd. 2e druk 1882.

1871

J.P. de Keyser, Een bloemkrans: keur van
proza en poezie. 17e druk 1924. De latere
drukken herzien door M.J. Koenen, met
als toevoeging aan de titel: voor
gymnasia, hoogere burgerscholen,
kweekscholen, normaalscholen, enz.
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1871

J. van Vloten, Schets van de geschiedenis
der Nederlandsche letteren van de 13e
tot de 19e eeuw. 2e druk 1879.

1871

W.J. Wendel, Schets van de geschiedenis
der Nederlandsche letteren. Een
leiddraad bij het onderwijs op hoogere
burgerscholen, gymnasiën en
normaalscholen. 4e druk 1896.

1872

W.J.A. Jonckbloet, Beknopte
geschiedenis der Nederlandsche
letterkunde. 3e druk 1886.

1872

G.D. Minnaert, Nederlandsch leesboek.
Proza en poëzij der beste Nederlandsche
schrijvers ten gebruike van middelbaar
en lager onderwijs verzameld en voorzien
met eene schets van de geschiedenis onzer
letterkunde. 6e druk 1897.

1873

J.P. de Keyser, Neerlands letterkunde in
de 19e eeuw. Bloemlezing, ten gebruike
bij de beoefening onzer letterkunde.

1873

L.Th. Zeegers, Bloemen van Nederlands
proza en poëzie.
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zich later zijn opluchting dat hij werd ondervraagd over ‘de Camera obscura van Hildebrand
en dergelijken’ (Hartsen 1996, 144).
Het is niet moeilijk trefwoorden te bedenken die bijna onvermijdelijk zijn in de titels van
geschiedenissen van de Nederlandse literatuur. Voor die van bloemlezingen wordt een grotere
creativiteit vereist. (Voor het opsporen van tekstedities voor schoolgebruik is deze methode
uiteraard niet geschikt. Daarvoor kan men beter de koninklijke maar tijdrovende weg door de
Brinkman volgen.) Verder heb ik alle leerkrachten die ik tijdens mijn onderzoek tegenkwam
op hun productie ‘ondervraagd’.
Uit overgeleverde schoolarchieven blijkt het voorschrijven van schoolboeken nog al eens een
punt van discussie te zijn geweest wegens klachten van ouders over de kosten.
De boeken zullen in de eerste plaats bedoeld zijn geweest voor de leerlingen, maar daarnaast
ongetwijfeld ook voor onderwijzers die voor een aanvullende akte studeerden: cf. de titel van
Knuiver (1859). Tevens voorzagen ze in de behoeften van scholieren aan Latijnse scholen oude
stijl, die aan de door het Staatsexamen gestelde eisen slechts door zelfstudie konden voldoen.
Opmerkelijk veel onderwijzers is een plaats gegund in het Nieuw Nederlandsch Biographisch
Woordenboek.
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geschiedenis zou nog lang gebruikelijk blijven.)
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in de moderne vakken. Deze herinnering van Quack vormt een aanwijzing temeer dat op sommige
Franse scholen inderdaad Nederlandse letterkunde werd gegeven.
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gaan.
25 Overigens herinnerde Vincent Loosjes zich in 1888 dat de literatuur pas echt aan bod kwam in
de hoogste twee klassen (Van der Duijs 1890, 67).
26 Berigt omtrent de Latijnsche scholen te Utrecht 1860-1863.
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De instelling van het professoraat en de eerste generatie hoogleraren
Over de inhoud en de functie van het academisch onderwijs in de
Nederlandse letterkunde in de eerste helft der negentiende eeuw
G.J. Vis
Of de doopsgezinde predikant Matthijs Siegenbeek (1774-1854) de eerste is geweest
in de 18e eeuw die zich in het universitair onderwijs heeft beziggehouden met de
Nederlandse taal en letterkunde, is langzamerhand geen vraag meer1. Maar het is
tegelijkertijd zonneklaar dat zijn benoeming in 1797 een novum is geweest: hij was
de eerste die een afzonderlijke universitaire leerstoel ging bezetten in de
neerlandistiek. Als zodanig had hij geen officiële voorganger. De Leidse curator
Laurens van Santen, een vurig patriot, had een belangrijke rol gespeeld bij de instelling
van dit hoogleraarschap, gedreven door de gedachte dat bestudering van de moedertaal
het middel was om het nationale gevoel te versterken (Van den Berg 1989: 322).
Maar de nieuwe leerstoeleenheid miste een reguliere traditie, leerboeken ontbraken,
en toch moest Siegenbeek onmiddellijk aan de slag. Hoe is dat in zijn werk gegaan?
De geschiedenis van de universiteit wordt in de loop der eeuwen gekenmerkt door
een aaneenschakeling van verandering en crisis. Toch zijn er ook constanten. Een
daarvan is de samenhang van onderwijs en onderzoek. Die samenhang was in de 18e
eeuw nog nauwelijks met zo veel woorden geformuleerd, al zou dat weldra expliciet
gebeuren in het begin van de 19e eeuw door het Duitse idealisme. In de loop van die
19e eeuw is de oratie - de inaugurele rede - een wetenschappelijke geloofsbelijdenis
geworden (Otterspeer 1997: passim).
In dit artikel beperk ik mij tot twee vragen: Hoe zag het het onderwijs eruit? En
welke kenmerken hadden de daar vigerende literatuuropvattingen? Ik stel die dubbele
vraag tweemaal: met betrekking tot Siegenbeek, en ten aanzien zijn collega's in de
eerste helft van de 19e eeuw (de zogenoemde Oude School).

Siegenbeek
De doelgroep waarvoor Siegenbeek was aangesteld, werd gevormd door aanstaande
juristen en theologen. Zij moesten worden voorbereid op dat onderdeel van hun
toekomstige werk waarvoor oefening in de welsprekendheid vereist was: de pleitrede
en de leerrede. Daarmee was het volgens Siegenbeek in Nederland slecht gesteld,
zowel bij de rechtbank als in de kerk (De Smedt 1974: 62). Siegenbeek heeft dan
ook in zijn onderwijs de welsprekendheid centraal gesteld. Maar volgens de traditie
was de welsprekendheid-in-engere-zin ingebed in het geheel van vakken die tezamen
de rhetorica uitmaakten. En zo kwam Siegenbeek automatisch bij de letterkunde
terecht. Consequent baseert hij zijn onderwijs op de grondwet van de rhetorica: bij
het maken en beoordelen van teksten dient men allereerst de inventio in acht te nemen,
vervolgens de dispositio en daarna de elocutio. De behandelde schrijvers uit de
geschiedenis van onze letterkunde bekijkt Siegenbeek dan ook allereerst op de vraag
wát zij te zeggen hebben, en dan pas hóé zij het doen.
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In 1797 houdt hij zij inaugurele rede als buitengewoon hoogleraar. Reeds in de eerste
minuut van zijn toespraak geeft hij het kader van zijn werkzaamheden duidelijk aan.
Hij poneert de volgende stellingen: a) de taal van de mens is een van de ‘dierbaarste
weldaden Gods’; b) Quintilianus heeft ons al geleerd dat niets ‘onze zorgvuldigste
beöefening’ meer verdient dan die taal; c) de taal onderscheidt ons, meer dan iets
anders, van de overige schepselen (Siegenbeek 1797: 3-4). Goed bekeken komen
hier - zij het mondjesmaat - onmiddellijk theologie, letteren en filosofie in één adem
aan de orde.
Maar hij poneert nog meer:
- het vak begint met taalkunde en taalbeheersing;
- de taal krijgt een extra dimensie in de welsprekendheid;
- Grieken en Romeinen leveren ons de beste voorbeelden, maar ze worden op de
voet gevolgd door onze Nederlandse voorvaderen: in de rechtspraak, de
godsdienstige praktijk en de staatkunde. Ze stimuleren ons om de
welsprekendheid te beoefenen (id.: 11-27);
- net als in de schilderkunst is de theorie belangrijk, maar belangrijker dan de
theorie is de praktijk2.
Het valt mij op dat Siegenbeek literaire theorie en praktijk koppelt aan ontwikkeling
van verstand en gevoel, maar ook aan die van ‘edele gevoelens en neigingen’ (Vis
1989: 147 v.). Men kan dit voor een deel op conto schrijven van zijn theologiestudie,
maar tegelijkertijd moeten we niet vergeten dat Siegenbeek hier direct teruggrijpt
op Aristoteles3.
In hetzelfde jaar van zijn aaantreden liet Siegenbeek een bloemlezing met inleiding
verschijnen van Proeven van Nederduitsche welsprekendheid, ten gebruike bij zijne
lessen (1797). Maar hij deed meer. Een belangrijk didaktisch document uit zijn
beginjaren is in handschrift bewaard gebleven4. Het is een collegedictaat getiteld:
Lessen over de geschiedenis der Nederlandsche taal, dichtkunde en welsprekendheid
(1801, 1802, 1803)5. Hierin combineert hij het genoemde punt van de rhetorica met
een ander, wellicht nog belangrijker, didaktisch principe: zijn gehoor bewust maken
van eigen kunnen en eigen mogelijkheden door de kennismaking met de nationale
cultuurmonumenten uit het verleden en door de vergelijking met de letterkunde van
andere volken (De Smedt 1974: 55). De titel van de Lessen geeft drie elementen:
taal, dichtkunde en welsprekendheid. Deze volgorde loopt parallel met de aloude
indeling van de genoemde elocutio (taal en stijl), waarbij de taalzuiverheid (puritas)
voorop staat. In de toepassing ervan is Siegenbeek consequent. Elke schrijver, te
beginnen bij Jacob van Maerlant en Melis Stoke, wordt beoordeeld op zijn taal, die
van vreemde smetten vrij moet zijn (hoe minder bastaardwoorden hoe beter). Hij
plaatst de schrijver in zijn tijd en houdt daarbij niet alleen rekening met taalkundige
aspecten, maar ook met politieke, sociale en economische factoren, die hij gebruikt
voor de verklaring van literair-historische gegevens (De Smedt 1974: 61). Siegenbeeks
literaire waardering is gekoppeld aan de maatschappelijke ontwikkeling. Zo heeft,
in zijn visie, de strijd tegen de Spaanse overheersing in de 16e eeuw gefungeerd als
sterke prikkel ter bevordering van het culturele leven, inclusief de letterkunde. Vondel
en Hooft zijn er de directe levende bewijzen van. Zij blinken uit in twee dingen:
originaliteit van ideeën, en oorspronkelijkheid in de verwoording ervan, d.w.z. een
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rijke inhoud (inventio), gepaard aan een voorbeeldige expressie daarvan (elocutio).
In Siegenbeeks woorden: ‘vernuft, verbeeldingskracht en gevoel’ (De Smedt 1974:
740). Siegenbeek is de eerste geweest die de hele lite-
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ratuurgeschiedenis - vooral die van Noord-Nederland - tot object van zijn beschouwing
heeft gemaakt.
Toen hij zijn Lessen in 1826 in drukvorm liet verschijnen, had zijn vriend Jeronimo
de Vries reeds van het handschrift kunnen profiteren bij de publikatie van zijn Proeve
eener geschiedenis der Nederduitsche dichtkunde in 1810. In de gewijzigde
boekuitgave van de Lessen onder de titel Beknopte geschiedenis der Nederlandsche
letterkunde (1826) prijst Siegenbeek De Vries. Ze inspireerden zich beiden op de
theorie van Nieuwland over het belang van de politieke ‘worstelstrijd’ voor letteren
en kunst6. Aan het slot van het boek heeft Siegenbeek het over de relatie
België-Nederland, en spreekt, naar aanleiding van de gewenste ‘ontvonkte ijver en
geestdrift tot handhaving en bevordering van de eer der nationale taal en letterkunde’,
de wens uit ‘dat de meerdere vastheid en uitgebreidheid van den nieuwen
Nederlandschen Staat, en een loffelijke naijver tusschen Noord en Zuid tot middelen
en drangredenen mogen strekken, om door nieuwe en krachtige pogingen den
vaderlijken roem steeds verder uit te breiden en te verheffen’ (id.: 353).
Intussen had Siegenbeek nog een ander belangrijk werk gepubliceerd. Het was
een bekroonde prijsverhandeling over de ‘rijkdom en voortreffelijkheid der
Nederduitsche taal’ (Siegenbeek 1810). De inhoud van deze studie bevat meer dan
de titel doet vermoeden, want dit werk gaat niet alleen over de taal maar ook over
de letterkunde. Het krijgt een zinspreuk mee, ontleend aan Bilderdijk:
Bataven, kent uw spraak en heel heur’ overvloed:
Zijt meester van de taal, gij zijt het van
['t gemoed.7

Een opvallend kenmerk van deze verhandeling van Siegenbeek is de nationale, of
liever ‘nationalistische’ inslag ervan. Siegenbeek is van mening dat het Nederlands
kan wedijveren met andere talen, zoals Duits en Engels. En het Frans is vergeleken
met het Nederlands voor hem zelfs een tweederangs taal!8. Het is duidelijk (vgl. De
Vooys 1952: 160): de dwang van de door Napoleon opgedrongen taal kweekte verzet
en versterkte het nationaal gevoel.
Siegenbeek werkt in zijn Betoog allerlei zaken uit zijn Lessen nader uit9. In zijn
behandeling van de welsprekendheid (in de ruime zin van literatuurtheorie) volgt hij
de leer van Quintilianus. Deze regelgever was hem, zoals we zagen, niet onbekend
(Siegenbeek 1797: 4). Ook maakt hij gebruik van het werk van de 18e-eeuwse
spreekbuis van Quintilianus: Blair10, althans van de Nederlandse ‘vertaling’ van diens
werk11 (Siegenbeek 1810: 174 noot). Traditiegetrouw loopt Siegenbeek, na zijn
uitgebreide beschouwing over de taalzuiverheid (puritas), door naar de tweede eis
van de elocutio: de duidelijkheid (de perspicuitas). Daarna gaat het over de ‘kracht’
en de ‘sierlijkheid’ (het derde hoofdpunt van de elocutio: ‘ornatus’). Hier blijft hij
lang bij stilstaan, en rijkelijk voorziet hij de lezer van citaten uit de Nederlandse
letterkunde. Die sierlijkheid bereikt men door ‘verscheidenheid’ en ‘inrigting en
zamenstel der volzinnen’ (p. 166), maar ook door ‘harmonie der voordragt’12, d.w.z.
klankexpressie13.
Het valt mij bij Siegenbeek op hoe weinig hij de keuze van zijn voorbeelden
onderbouwt. Zijn theorie, zou je kunnen zeggen, wordt rijk geïllustreerd, maar weinig
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Hier is vooral belangrijk wat hij voor het onderwijs voorstelt. School-
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boeken mogen niet, zoals vaak gebeurt, vertaalde teksten bevatten; het moeten
‘oorspronkelijk Nederduitsche geschriften’ zijn. De Nederlandse letterkunde moet
gebaseerd zijn op de vaderlandse geschiedenis. De leesboeken voor de scholen moeten
allereerst plaats inruimen voor zedekundige teksten, grotendeels, zo niet geheel,
teksten van Cats, en verder moeten er teksten in staan van onze grote 17e-eeuwse
dichters; dit alles voorzien van een verklarende woordenlijst (Siegenbeek 1810:
255-9). Siegenbeek legt sterke nadruk op het belang van de Nederlandstalige teksten
in het onderwijs. Dit pleidooi had overigens weinig direct gevolg; op de Latijnse
School zou een effectieve concurrentie met de klassieke talen nog vele jaren op zich
laten wachten (Kloek 1993: passim)15. Aan het eind roept Siegenbeek auteurs op
oorspronkelijk toneelwerk te schrijven, al was het maar om verlost te raken van alle
vertalingen (m.n. uit het Duits). En hiermee zijn we weer terug bij het begin:
vaderlandsliefde.

De Oude School
Aanvankelijk was professor Siegenbeek formeel gesproken de enige in zijn soort in
de Nederlandstalige samenleving. Maar in 1815 werden de Nederlandse universiteiten
van stedelijk-regionale instellingen omgevormd tot nationale instellingen (Jensma
& De Vries 1997: 79). De neerlandistiek bleef geen Leidse aangelegenheid. In
Noord-Nederland kreeg Siegenbeek gezelschap van twee universitaire collega's elders
(in Groningen en in Utrecht)16. De opdracht voor de hoogleraren (in het Noorden)
luidde toen (in het Organiek Besluit): ‘Hollandsche letterkunde en welsprekendheid’
(Vis 1989: 144)17.
De Leidse leerstoeleenheid komt in een duidelijker licht te staan, wanneer we die
vergelijken met wat bij voorbeeld Siegenbeeks Groningse collega Lulofs doet. Deze
schreef handboeken voor de rhetorica, en was een aktief beoefenaar van de uiterlijke
welsprekendheid. Over de inhoud van zijn vak doet hij enkele pregnante uitspraken.
Ik denk aan zijn inaugurele rede. Daarin definieert hij ‘letterkunde’ als ‘die fraaije
kunsten en die wetenschappen [...] welke, of onmiddelijk met de taal zijn verbonden,
of tot de grondige kennis van dezelve onmisbaar vereischt worden’, bv. ‘de dichtkunst,
de welsprekendheid, de vaderlandsche historie- en oudheidkunde’ (Lulofs 1815: 5).
Ik noteer enkele van zijn stellingen:
- Taal en letterkunde kan men op twee manieren beoefenen: ‘werkdadig’
(praktisch) en ‘bloot beschouwend’ (theoretisch); het eerste deed Vondel, Ten
Kate het tweede (id. 5-6)18.
- Het ‘oorspronkelijk [...] karakter’ van de Nederlander, waarin hij zich
onderscheidt van andere volkeren, kenmerkt zich door ‘geestdrift met
bedaardheid, spaarzaamheid met mildheid, moed met geduld en standvastigheid,
hoogachting van hetgene de eigene bodem teelde, zonder vooringenomenheid
tegen het uitheemsche’ (p. 7).
- Neerlandistiek is noodzakelijk voor het Nederlandse volk. Kijk maar naar de
oude Grieken (p. 8-13), de oude Romeinen (13-14), Frankrijk onder Lodewijk
XIV (p. 16), Nederland in de 16e en 17e eeuw (p. 18): ze zijn groot en zelfstandig
geworden door de beoefening van hun eigen taal en letterkunde.
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Lulofs heeft de naam gekregen van ‘een jurist die liefhebberde in de Nederlandse
letteren’ (Otterspeer 1992: 236). Kijkt men naar zijn geschriften, m.n. die over de
rhetorica, dan denk ik dat men hem met zo'n kwalificatie tekort doet.
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Naast Siegenbeek in Leiden en Lulofs in Groningen zien we Adam Simons aktief in
Utrecht. Toen hij in 1816 zijn oratie hield, had hij kennis kunnen nemen van Lulofs'
betoog. Wellicht heeft hij daarmee ook rekening gehouden, en heeft hij zich willen
profileren. In ieder geval gooit hij het weer over een andere boeg. Evenals Lulofs
heeft hij behoefte aan onderscheidingen en definities. Twee dingen zijn nieuw: hij
spreekt expliciet vanuit zijn ervaringen als dichter en hij plaatst de letterkunde in het
kader van de esthetica. Dichtkunst staat het hoogst door de combinatie van gevoel
en verbeelding. Verwant is zij aan de muziek door maat en welluidendheid; niet
minder dan de welsprekendheid is de dichtkunst in staat om de luisteraar te
‘overtuigen’ en te ‘treffen’ (Simons 1816: 6). Vergeleken met de anderen is van
Simons nog betrekkelijk weinig bekend. Wel weten we dat hij in zijn tijd geroemd
werd als inspirerend docent.
Hoe anders dan deze drie stemmen klinkt het geluid van de eerste hoogleraar aan
het Amsterdamse Athenaeum Illustre, J.P van Cappelle. Hij profileert zich door zijn
pleidooi voor een nieuwe stijl van onderzoek. Hij zegt:
- Bekijk de geschiedenis door de bril van het verleden en niet vanuit het heden;
- Maak een scheiding tussen het literaire werk en de biografie van de auteur.
Over de in België, als deel van het nieuwe Koninkrijk, opererende universitaire
neerlandici - allen Noordnederlanders - kan ik korter zijn. De Gentse hoogleraar J.M.
Schrant is in dit verband niet interessant. Hij is wetenschappelijk niet origineel; als
literatuurhistoricus steunt hij geheel op Siegenbeek. Iemand met een eigen geluid
was de Luikse neerlandicus J. Kinker. Uit collegedictaten en correspondentie19 weten
wij dat hij in zijn onderwijs een brug wilde slaan tussen de esthetica van Immanuel
Kant en de lectuur van Nederlandstalige teksten (vooral die welke hij direct van
belang achtte voor zijn studenten) als goede voorbeelden van ‘vaderlandse
letterkunde’.

Samenvatting
Bij de eerste academische neerlandici - uit de periode 1800-1850 - zijn, gelet op hun
opvattingen en praktijken m.b.t. het literatuuronderwijs, de volgende punten dominant.
Unaniem huldigt men het principe van het nationaal belang. Dit fenomeen - noem
het gemakshalve de vaderlandsliefde - komt, expliciet geformuleerd, het sterkst naar
voren bij Siegenbeek, Lulofs en Kinker. Siegenbeeks opvatting van ‘letterkunde’
hield ook in - zoals bij velen destijds - geschiedenis. Volgens zijn geschiedopvatting
moeten de oude partijpolitieke tegenstellingen worden afgeschaft en de nationale
consensus bevorderd (Otterspeer 1984: 47 v.; Vis 1992: 94). Hij sloot zich feitelijk
aan bij de onuitgesproken bedoeling van koning Willem I: één volk, één taal (Van
der Horst 1996: 242).
Centraal staat de beoefening van de klassieke rhetorica. Deze hangt samen met de
hoge waardering - gevoed door de vorming op de Latijnse School (Vis 1993b: 66) die men heeft voor de klassieke oudheid. Maar de manier waarop men de rhetorica
in het onderwijs toepast, verschilt van persoon tot persoon.
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De theoreticus van de rhetorica is Lulofs, en in dat opzicht is hij - mutatis mutandis
- de Vossius van de 19e eeuw te noemen. Zijn handboeken voor de welsprekendheid,
diverse malen herdrukt, zijn door alle neerlandici van het eerste uur gebruikt. Zijn
inaugurele rede is een schoolvoorbeeld van een klassieke redevoering.
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Zijn genoemde toespraak eindigt aldus: ‘wij hopen, wij vertrouwen het: eens zal de
dag verrijzen, waarop uit al de Nederlanden, om welke thans de rozenband van
vereeniging en broederschap gestrengeld is, de geurigste wierook, ter eere der
Vaderlandsche taal en letterkunde, ten hemel zal stijgen. [En] eens zal de dag
verrijzen, waarop geheel Europa onze fraaije Letteren zal bewonderen, en de toonen
der Nederlandsche lier aan de oevers van de Seine, van den Teems, van den Donau,
ja, tot aan de boorden der Newa weergalmen zullen. O, mijn Vaderland, mijn dierbaar
Vaderland, geve God, dat het morgenrood, het heerlijke licht van dien dag spoedig
aanbreke!’ (Lulofs 1815: 59). Lang niet al zijn collega's hebben zijn werk
gewaardeerd, ook al hebben ze zijn handboeken gebruikt. Dit hangt gedeeltelijk
samen met de grote diversiteit tussen de eerste neerlandici onderling.
De hoogleraren van de Oude school hadden hun benoeming te danken aan hun
aktiviteiten in het literaire circuit. Wat ze misten was een gemeenschappelijk verleden
in onderwijs en onderzoek. Daarmee was diversiteit bij voorbaat gegeven. Siegenbeek
- breed maar oppervlakkig - legde, samen met De Vries de grondslag voor de literaire
geschiedschrijving. Lulofs was een grondig beoefenaar van de theorie der rhetorica
en hij propageerde de oraliteit. Simons was een liefhebber van poëzie en kunst met
voorkeur voor de dans der muzen. Van Cappelle is een (onderschat) cultuurhistoricus,
als origineel en kritisch pleitbezorger van een wetenschappelijke studie van de
letterkunde (en mede-grondlegger van de autonomiegedachte). Kinker is,
wetenschappelijk gezien, een grondig onderzoeker van de grenzen tussen theologie,
filosofie en letteren. Zet ik hem naast Siegenbeek dan denk ik: bij hen beiden, de een
theoreticus, de ander man-van-de-praktijk, is in de kiem aanwezig wat tegenwoordig
wel genoemd wordt de faculteit der geesteswetenschappen20.
Het literatuuronderwijs van de hoogleraren van de Oude School schommelde
tussen literatuur en wetenschap, en in dat opzicht verschilden ze niet fundamenteel
van sommige hoogleraren in de Nederlandse letterkunde van de 20e eeuw. Vergeleken
met hun opvolgers was hun aandachtsgebied beperkt: de Middeleeuwen waren taboe,
en de 18e eeuw stond laag aangeschreven. Als onderzoekers waren ze slecht thuis
in de geschreven en gedrukte bronnen - om over de hulpwetenschappen maar te
zwijgen. Wat ze wel hadden, was belezenheid, enthousiasme en creativiteit. Zonder
die eigenschappen en zonder de aktiviteiten die ze hebben ontplooid, zou de Nieuwe
School van de tweede helft der 19e eeuw ondenkbaar zijn geweest. Maar daarover
vindt men meer informatie elders in deze aflevering.

Bibliografie
Berg, W. van den. ‘Over het vaderschap van de Nederlandse
literatuurgeschiedschrijving’, in: Literatuur. Tijdschrift over Nederlandse
letterkunde jrg. 6 (1989): 320-324.
Blair, H. Lectures on Rhetoric and Belles Lettres (1780).
Blair, H. Lessen over de redekunst en fraaie wetenschappen. Naar den Derden
Druk, uit het Engelsch door H. Bosscha. 3 dln. Deventer 1788-1790.
Blair, H. Lessen over de redekunst en fraaie letteren. Uit het Engelsch door H.
Bosscha. 3 dln. 2e dr. Utrecht 1804.

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 3

Blair, H. Lessen over de redekunst en fraaije letteren, of voorschriften over
taal, stijl, welsprekendheid en dichtkunst, naar het Engelsch vert. door H.
Bosscha, uitgeg. door B.H. Lulofs. 3 dln. Groningen 1832-1835. Heruitgave
Utrecht 1845.

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 3

231
Cappelle, J.P. van. Redevoering over de verdiensten der Amsterdammers, ten
aanzien van den opbouw en de volmaking der Nederduitsche taal- en letterkunde,
gehouden ter aanvaarding van het hoogleeraarambt in de Nederduitsche taalen letterkunde aan de doorluchtige Schole der stad Amsterdam, 4-3-1816.
Amsterdam 1816.
Horst, D. van der. ‘Jan Frans Willems. Een Belg die Nederlander wilde zijn,
maar geen Hollander’, in: H.M. Beliën e.a. (red.). Nederlanders van het eerste
uur. Het ontstaan van het moderne Nederland 1780-1830. Amsterdam 1996:
235-244.
Jensma, G. & H. de Vries. Veranderingen in het hoger onderwijs in Nederland
tussen 1815 en 1940. Hilversum 1997.
Kinker, J. Briefwisseling. Uitg. met inl. en comm. door A.J. Hanou en G.J.
Vis. 3 dln. Amsterdam 1992, 1993, 1994.
Kloek, J. ‘Dit hoofdvak van alle beschaafde opvoeding’, in; Literatuur 10
(1993): 267-279.
Korevaart, K. ‘“Eene bedenkelijke nieuwigheid...”. Tweehonderd jaar (Leidse)
neerlandistiek: 1797-1997’, in: Nieuw letterkundig magazijn jrg. 14, 1 (1997):
32-34.
Laan, N. Het belang van smaak. Twee eeuwen academische
literatuurgeschiedenis. Amsterdam 1997.
Leeman, A.D. & A.C. Braet. Klassieke retorica. Haar inhoud, functie en
betekenis. Groningen 1987.
Liauw, M. & L. van de Zande. Aen doorluchtige voorgangers hapert het
niet; een geschiedenis van de neerlandistiek. Utrecht 1996.
Lulofs, B.H. Inwijdingsredevoering over de noodzakelijkheid van de beoefening
der eigene taal en letterkunde voor de zelfstandigheid en den roem van eene
natie. Groningen 1815.
Lulofs, B.H. Nederlandsche redekunst, of grondbeginselen van stijl en
welsprekendheid voor Nederlanders (Tot eene handleiding bij deszelfs
voorlezingen). Groningen 1820 (2e dr. 1831).
Lulofs, B.H. Over Nederlandsche spraakkunst, stijl, en letterkennis, als
voorbereiding voor de redekunst, of welsprekendheidsleer, in derzelver hoogere
beteekenis... Groningen 1823 (2e dr. 1831).
Lulofs 1832, 1845. Zie Blair 1832.
Noordegraaf, J. ‘“Waartoe hij eene uitnemende bevoegdheid had”. Everwinus
Wassenbergh en het begin van de neerlandistiek’, in: Nieuw letterkundig
magazijn jrg. 15, 2 (dec. 1997): 50-53.
Otterspeer, W. 1984. ‘De Leidse school. De leerstoel vaderlandse geschiedenis,
1860-1925’, in: Een universiteit herleeft. Wetenschapsbeoefening aan de Leidse
universiteit vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw. Leiden 1984;: 38-54.
Otterspeer, W. De wiekslag van hun geest. De Leidse universiteit in de
negentiende eeuw. Den Haag 1992.
Otterspeer, W. Het achtste memo. Over begin en einde, over universiteit en
universiteitsgeschiedenis. Leiden 1997. Inaugurele rede RUL.
Schrant, J.M. Redevoering over het beoefenenswaardige der Nederlandsche
tale, zoo om haar zelve, als om hare voortbrengselen. Gehouden, ter aanvaarding

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 3

van het hoogleeraarambt in de Nederlandsche Taal- en letterkunde, aan de
Hoogeschool te Gend. Gend 1818.
Siegenbeek, M. ‘Redevoering over het openbaar onderwijs in de Nederduitsche

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 3

232
welsprekendheid’, in: Id. Twee redevoeringen. Leyden 1800: 1-52. Inaugurele
rede extraordinariaat 1797.
Siegenbeek, M. ‘Redevoering over Pieter Cornelisz. Hooft, beschouwd als
dichter en geschiedschrijver’, in: Id.: 53-108. Inaugurele rede ordinariaat 1799.
Siegenbeek, M. Betoog van den rijkdom en de voortreffelijkheid der
Nederduitsche taal, en eene opgave der middelen om de toenemende verbastering
van dezelve tegen te gaan. In: Werken der Bataafsche maatschappij van fraaije
kunsten en wetenschappen dl. 5 (1810): 1-272.
Siegenbeek, M. Beknopte geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Haarlem
1826
Sjoer, E. Lessen over welsprekendheid. Een typering van de retorica's van de
eerste hoogleraren in de vaderlandse welsprekendheid in de Noordelijke
Nederlanden (1797-1853). Amsterdam 1996. Diss. RUL.
Smedt, M. de. ‘Matthijs Siegenbeek (774-1854) als literair-historicus’, in:
Handelingen der koninklijke Zuidnederlandse maatshappij voor taal- en
letterkunde en geschieenis 28 (1974): 49-81.
Vis, G.J. ‘Van Groningen tot Luik. De beginjaren van het academisch handboek
voor Nederlandse letterkunde en welspekendheid’, in: De negentiende eeuw
jrg. 12, 3(1988): 180-204.
Vis, G.J. ‘Leiden ontzet, Leuven in last. Nederlandse letterkunde aan de
universiteit, 1800-1850’, in: Handelingen der koninklijke Nederlandse
maatschappij voor taal- en letterkunde en geschiedenis XLIII (1989): 141-167.
Vis, G.J. ‘Tussen Amsterdam en Brussel. J.P. van Cappelle en G.J. Meijer:
twee pioniers in de academische neerlandistiek’, in: Verslagen en Mededelingen
van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde jrg. 1992:
79-98.
Vis, G.J. ‘23 september 1797: de doopsgezinde predikant M. Siegenbeek
inaugureert te Leiden als “professor eloquentiae hollandicae extraordinarius”;
de professionalisering van de neerlandistiek’, in: M.A. Schenkeveld-van der
Dussen e.a. (red.). Nederlandse literatuur, een geschiedenis. Groningen 1993:
395-402. (a)
Vis, G.J. ‘De Haarlemse schooljaren van Nicolaas Beets’, in: W. van den Berg
e.a. (red.). Haarlemse kringen. Vijftien verkenningen naar het literair-culturele
leven in een negentiende-eeuwse stad. Hilversum 1993: 59-68. (b)
Vis, G.J. ‘De jongste van de klas. L.G. Visscher (1797-1859): tussen literatuur
en wetenschap’, in: De negentiende eeuw jrg. 19, 2 (1995): 97-108.
Vooys, C.G.N. de. Geschiedenis van de Nederlandse taal. 5e herz. dr.
Antwerpen enz. 1952.
Vries, J. de. Proeve eener geschiedenis der Nederduitsche dichtkunde. Antwoord
op de vraag: welke zijn de vorderingen, welke is de verachtering der
Nederduitsche dichtkunde, gedurende de achttiende eeuw, in vergelijking van
vroegere tijdperken. 2 dln. Amsterdam 1810.
Wiskerke, E. De waardering voor de zeventiende-eeuwse literatuur tussen
1780 en 1813. Hilversum 1995.

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 3

Eindnoten:
1 Zie hierover Noordegraaf 1997.
2 Bovendien doet Siegenbeek de aanbeveling om de ‘verwijfde’ rhetorica te vermijden: geen
‘weidsche woordenpraal en schitterende tooi’, maar ‘mannelijke kracht’, bondigheid zonder
opsmuk (id.: 39 v.).
3 In Aristoteles' Rhetorica omvat het begrip ‘ethos’ niet alleen oordeelkundigheid, maar ook
deugdzaamheid (Leeman & Braet 1987: 67).
4 Het document berust op de Leidse UB (afd. Westerse handschriften) onder de signatuur Ltk
135.
5 Dit vormde de grondslag van zijn Beknopte geschiedenis der Nederlandsche letterkunde (1826).
6 Als voorbeeld geeft Nieuwland de ontwikkelingen omstreeks het eind van de 16e eeuw:
‘spanning, veerkracht en geestverheffing’ hebben toen in de letterkunde geleid tot ‘kracht, leven,
vuur en oorspronkelijkheid’ (Siegenbeek 1826: 345). Hetzelfde gebeurde omstreeks 1800 door
de ‘beroeringen en burgertwisten’: uitingen van ‘gevoel en geestverrukking’ waren het gevolg
(id.: 351). In de inleiding van dit herschreven literairhistorisch collegedictaat richt hij zich tot
de ‘onderwijzers’, die een ‘wezenlijke behoefte’ hebben aan een literatuurgeschiedenis, vooral
als die beknopt is (Siegenbeek 1826: IV). - Het literair-historische werk van het duo
Siegenbeek/De Vries is bepalend geworden voor de verdere 19e eeuw.
7 Dat ‘Bataven’ sloot mooi aan bij de naam van de bekronende Bataafsche Maatschappij van
taal- en dichtkunde. Die maatschappij (tevoren de Hollandsche Maatschappij geheten) had haar
naam sinds kort aangenomen in verband met de politieke situatie (Franse bezetting).
8 Allereerst is het Frans - anders dan het Nederlands - geen ‘oorspronkelijke taal’. En dan de
vraag (ik citeer): ‘Van waar toch dat [...] de Fransche dichtkunst [...] bij de Nederlandsche zoo
merkelijk achterstaat?’. Antwoord: doordat ‘de dichterlijke taal der Franschen [...] in vergelijking
van de onze arm en gebrekkig is’ (p. 94 v.)!
9 Zoals de titel kan doen vermoeden gaat een groot deel van de verhandeling over taalkundige
zaken, syntaxis en semantiek; meer dan de helft van de bijna driehonderd pagina's. De hoofdregel
uit de oude rhetorica om bij de beoefening van de elocutio (taal en stijl) zich allereerst te
bekommeren om de taalzuiverheid (puritas), is door Siegenbeek wel heel royaal in praktijk
gebracht. Wat ons hier uiteraard vooral interesseert, is de vraag naar Siegenbeeks opvattingen
over literatuur en literatuuronderwijs. Impliciet komen die al een beetje aan de orde in het
taalkundige gedeelte, zeg maar de eerste helft van de studie. Daar probeert Siegenbeek te laten
zien dat verbetering van ons taalgebruik - dat sinds de 17e eeuw hard achteruit is gegaan - alleen
mogelijk is wanneer we onze grote Nederlandse schrijvers lezen; zij lieten ons zien wat je met
taal kunt doen: met name Hooft (voor het proza) en Vondel (voor de poëzie). Het is een simpele
gedachtengang: zij konden goed schrijven omdat het Nederlands zo'n voortreffelijke taal is, en
omdat zij zo goed schreven leverden zij zulke mooie proeven van goed Nederlands. Dat laatste
inclusief de literaire kwaliteit. Die vat hij in enkele trefwoorden samen: schilderachtig, beeldrijk
en krachtig (p. p. 99).
10 H. Blair. Lectures on Rhetoric and Belles Lettres. (1780). Siegenbeek prijst Blair om zijn
‘duidelijkheid, volledigheid, gezond oordeel en bevalligheid’ (Siegenbeek 1826: 540).
11 Zie Blair 1788, 1804.
12 Die harmonie heeft voor Siegenbeek betrekking op wat wij samenhang van vorm en inhoud
zouden noemen; daarmee refereert Siegenbeek impliciet aan de functionele vormgeving die in
de rhetorica behoort tot de compositio.
13 Met dit laatste begeeft hij zich op glad ijs. Welluidendheid was een geliefd onderwerp van
Siegenbeek (zie p. 144n). Het gaat daarbij o.a. over ‘nabootsing van zekere geluiden door middel
der letterklanken’, zoals bij Hooft de volgende passage: ‘Daarentusschen loeide de lucht van 't
gedruis, verwekt door de krak, de smak en 't plasschen der omgeworpe boomen en gebouwen’
(p. 177).
14 Hij volgt Blair af en toe op de voet, zoals bij zijn vertalingen uit Demosthenes (p. 49 vv.) en
Cicero (p. 60 vv.), auteurs die Blair (1804, II: 129 vv.; 154 vv.) eveneens citeert en vertaalt.
15 Siegenbeek beveelt de lezer aan om de genoemde poëziegeschiedenis van J. de Vries te lezen
(Vis 1988: 181; Wiskerke 1995: 226). Hij bepleit herdrukken van 17e-eeuwse werken: allereerst
Hoofts Historien. Daarmee slaat men twee vliegen in een klap: vaderlandsliefde en voorbeeldig
taalgebruik. Ook werken van Vondel moeten worden herdrukt.
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16 Binnen het nieuwe Nederlands-Belgische Koninkrijk van Willem I kwamen er in België nog
drie anderen bij (in Gent, Leuven en Luik). Verder kregen enkele zogenaamde athenaea - zoals
het Amsterdamse Athenaeum Illustre, voorganger van de UvA - ook dergelijke leerstoelen.
17 Voor het Zuiden formuleerde het KB van 1816 hetzelfde, zij het dat men de term ‘Hollandsche’
om tactische redenen had vervangen door ‘Nederduitsche’ (id.: 146).
18 Wij zouden zeggen: primaire tegenover secundaire literatuur.
19 Zie Kinker 1992-1994: passim (via register deel III).
20 De ironie van de geschiedenis wil, dat in 1997, uitgerekend tweehonderd jaar na Siegenbeeks
aantreden, de UvA de desbetreffende faculteiten - voor theologie, filosofie en letteren - laat
fuseren tot een ‘faculteit der geesteswetenschappen’.
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Het taalgevoel moet geuren als een roos
Literatuuronderwijs vanaf 1890 tot aan de jaren veertig
Rudolf Geel
Wie gegevens wil verzamelen over het moedertaalonderwijs in het verleden kan
weinig anders ondernemen dan het raadplegen van geschreven bronnen. Onderwijzers
en leraren introduceerden lesmethodes, voerden polemieken en publiceerden
verhandelingen in boekvorm waarin de verschillende onderdelen van dit onderwijs
in een door de schrijver gewenste samenhang werden samengebracht. Dat materiaal
is divers en boeiend. Toch zal iedere onderzoeker bij het bestuderen ervan geregeld
de gedachte niet kunnen onderdrukken dat hij toch informatie tekortkomt over de
dagelijkse praktijk van het moedertaalonderwijs. Hielden leraren zich aan de ideeën
die zij met zoveel verve propageerden? En hoe legden zij het aan hun leerlingen voor
de gekozen of voorgeschreven lesstof te enthousiasmeren? Wat dachten ze over hun
leerlingen? Zelfs in de gevallen waar leraren zich in geschrifte uitlieten over hun
eigen lespraktijk, mogen we niet zo maar aannemen dat het in de klas ook werkelijk
zo toeging als zij beschreven. Theo Thijssen bijvoorbeeld, onderwijzer en schrijver
te Amsterdam, liet in een van zijn publicaties weten dat hij opstellen van zijn
leerlingen onmiddellijk verbrandde. Ze konden beter een nieuw opstel schrijven dan
dat ze het oude terugkregen vol verbeteringen met rode inkt. Thijssen was van mening
dat leerlingen schrijven leerden door te schrijven. Het enthousiasme daarvoor wilde
hij zo min mogelijk in de weg staan.1
Maar kregen de leerlingen in Thijssens klas werkelijk nooit hun opstellen verbeterd
terug? Ongetwijfeld zal de onderwijzer niet zo maar iets beweerd hebben. Maar ik
kan mij ook voorstellen dat hij zich niet altijd hield aan zijn eigen raadgevingen. Hoe
echter precies de verhouding was tussen opstellen die hij wel van verbeteringen
voorzag en aan de leerlingen retourneerde en de schrijfsels die hij aan het vuur
prijsgaf, zullen wij nooit weten.
Ook een zorgvuldige blik op de dagelijkse lespraktijk van de leraar Nederlands
S.S. Hoogstra zou ons veel kunnen leren over het onderwijs aan het begin van deze
eeuw. In 1906 liet hij zich in het weekblad voor Gymnasiaal en Middelbaar Onderwijs
op wel zeer negatieve zin uit over de belangstelling van leerlingen op de HBS. Liet
je die hun gang gaan, dan ‘zaten ze den heelen dag op de fiets, werkten zich een
ongeluk bij het voetbalspel, lagen kalmpjes uren lang in een “luien stoel” sigaretten
te rooken, of zaten biertjes of nog wat ergers te verschalken in een koffiehuis’.
Vanwege deze negatieve visie is Hoogstra van mening dat leerlingen het ‘heilig
moeten’ expliciet moet worden bijgebracht.2 Helaas schrijft hij er niet bij hoe hij dit
aanpakte in de praktijk.

Eenige kennis onzer nationale letterkunde
In een bespreking van een leesmethode voor het voortgezet onderwijs schrijft de
dichter Willem Kloos dat prille jeugd en literatuuronderwijs ‘evenmin met elkaar
iets te maken hebben als zingende kaarsjes en bankpapier.’3 Bij deze opmerkelijke
uitspraak levert Kloos de volgende argumentatie: ‘De jeugd, met haar oppervlakkig
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egoïsme leeft alleen in haar eigen dingen, en zoo ooit aan iemand, dan blijft het den
wat rijperen leeftijd voorbehouden om te doorproeven gevoel en verbeelding en
hooger-begrip van andere menschen.’
Anders gezegd: wie de in taal verwoorde en verbeelde zieleroerselen van anderen
wil begrijpen, moet een zekere leeftijd bereikt hebben. Maar aan welke leeftijd dacht
Kloos toen hij deze passage op papier zette? Waar ging voor hem de ‘prille jeugd’
over in de gewenste rijpere leeftijd? En welke (lees)stof kan de prille jeugd dan wèl
verstouwen als deze leerlingen te jong zijn voor literatuuronderwijs?
Deze vragen zijn van groot gewicht voor degenen die aan het eind van de vorige
eeuw het literatuuronderwijs gestalte begonnen te geven. En ze blijven van belang
gedurende de hele periode waarvan ik de ideeën over literatuur in het voortgezet
onderwijs in vogelvlucht de revue laat passeren.
Voor een goed begrip van wat volgt, dient de lezer te beseffen dat het
literatuuronderwijs op HBS en gymnasium aan het einde van de vorige eeuw vaak
niet of nauwelijks geregeld is. Vreemd is dat niet, want het aantal leerlingen dat in
die tijd HBS of gymnasium bezocht was getalsmatig gering.4 Vergeleken bij de HBS
was het gymnasium nog veel meer een elite-school, voorbehouden aan een kleine
groep leerlingen die moesten worden opgeleid om een wetenschappelijke studie te
gaan volgen. In Het onderwijs in de moedertaal uit 1893 van Gerrit Kalff (op dat
moment nog leraar aan een gymnasium in Amsterdam), de allereerste publicatie
waarin een samenhangende visie op het moedertaal- en dus ook op het
literatuuronderwijs wordt gepresenteerd, komt dat nog ongeregelde karakter van het
moedertaalonderwijs duidelijk naar voren. Kalff presenteert zijn boek niet als een
volledige leermethode. Liever richt hij zich tot zijn collega's als een ‘zoeker’.5 Het
moedertaalonderwijs aan HBS-en en gymnasia is nog te jong om een traditie te
hebben en van een algemeen als deugdelijk erkende methode is nog geen sprake.
Hetzelfde leerboek voor literatuur wordt nu eens in de tweede, dan in de derde of
vierde maar toch wel meestal in de hoogste klas gebruikt. De Camera Obscura wordt
zowel in de derde, als in de vierde, vijfde of zesde klas behandeld. Hetzelfde geldt
voor de treurspelen van Vondel.6
Het door Kalff geschetste beeld van leraren die ieder voor zich doen wat hen
goeddunkt, wordt versterkt in vele publicaties die tussen 1900 en 1940 verschijnen.
Tegelijkertijd onderschrijven de auteurs van deze publicaties onverminderd het belang
van literatuuronderwijs. Alweer in de woorden van Kalff: ‘Eenige kennis onzer
nationale letterkunde wordt terecht beschouwd als wenschelijk voor iemand, wien
men eene goede opvoeding wil geven. Een man van eenige beschaving dient toch
den naam van Maerlant te hebben gehoord; iets van den Vos Reinaerde, van onze
middeleeuwsche liederen te kennen; hij mag niet volslagen onkundig zijn van onze
literatuur der 16de eeuw; van Anna Bijns en Marnix, van de geuzenpoëzie, van
Coornhert, Spiegel en Roemer Visscher; hij moet eenige stukken van Vondel, Hooft
en Breero, een en ander van Staring en Bilderdijk gelezen hebben; de namen van
Potgieter, Multatuli, Beets, Busken Huet, Vosmaer, Bosboom-Toussaint, Van Lennep
en anderen mogen niet louter klanken voor hem zijn.’7
Hoe moeten leraren deze schrijvers behandelen, in het kader van de beoogde
opvoeding? Ook over de praktijk van de literatuurles laten degenen die zich na Kalff
over het literatuuronderwijs uiten zich uitgebreid uit. Kalff, en voor dat standpunt
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vindt hij later vele medestanders, wil literaire schrijvers het liefst behandeld zien via
hun teksten. Daarbij bepleit hij een terughoudend gebruik van literatuurgeschie-

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 3

237
denissen. In de kennis van geboortejaren van ‘zoovele jammerhartige rijmelaars en
prozaschrijvers’ ziet hij niets.8 Dergelijke kennis wekt niet de leeslust van de leerling
en bevordert oppervlakkigheid. Kalff is van mening dat de leerling slechts zoveel
literatuurgeschiedenis aangeboden moet krijgen als noodzakelijk is voor het begrip
van de teksten.
Maar daarbij blijft het niet. Verbonden met het literatuuronderwijs, en vaak
voorafgaand aan het lezen en bestuderen van literaire schrijvers zelf, dus in de lagere
klassen, komt ook de behandeling van de metriek aan de orde. Ook deze kennis vindt
Kalff slechts belangrijk voor zover die nodig is voor een goed begrip van een tekst
die de leraar behandelt. In ieder geval wil hij niet dat deze de leerlingen opsommingen
van versmaten en dichtvormen van buiten laat leren, evenmin als definities van epos,
lyriek en drama. Een behandeling van de stijlleer, die in de vorige eeuw toch hoge
ogen gooit, wijst Kalff af.
Ten slotte, en ook dat is belangrijk omdat vele anderen op dat punt later hun bijval
betuigen, bepleit hij het gebruik van voorbeeldmateriaal, zoals prenten. Expliciet
noemt hij hier de plattegrond die Cornelis Anthonisz in 1544 maakte van Amsterdam,
met behulp waarvan de leraar de leerlingen de wandeling van Kackerlack uit Moortje
kan laten volgen.

Invloed van de Nieuwe Richting
De opvattingen van Kalff zullen veel lezers waarschijnlijk niet vreemd voorkomen;
wellicht doen ze, vooral ouderen, denken aan het literatuuronderwijs dat zij zelf
genoten. Met nadruk zij gesteld dat Kalff in Het onderwijs in de moedertaal een
poging doet orde te scheppen. Daarbij schenkt hij duidelijk aandacht aan de leerling,
die al die literaire werken en kennis tot zich moet nemen. Maar: leerlinggericht
literatuuronderwijs acht hij ook in het belang van de leraar. Wanneer immers de
leraar zijn leerlingen kan boeien, heeft hij meer kans op succes dan wanneer het hem
onverschillig laat hoe hij overkomt.
Omstreeks de tijd waarin Kalff zijn boek publiceert, ondergaat het
moedertaalonderwijs invloed van de nieuwe beweging in het moedertaalonderwijs,
vaak Nieuwe Richting genoemd, die in gang werd gezet door J.H. van den Bosch.
In mijn dissertatie over het schrijfvaardigheidsonderwijs heb ik betoogd dat de invloed
van die beweging op het schriftelijk leren verwoorden van gedachten nogal klein is
geweest.9 De Nieuwe Moedertaalbeweging was sterk geënt op het gedachtengoed
van de Tachtigers. Dit betekende het benadrukken van het individualisme en van de
individuele beleving en verwoording. In het onderwijs vraagt deze instelling om
leraren die dat individualisme bij hun leerlingen durven te propageren. Vandaar de
titel van dit artikel, tekenend voor de opvattingen van de leraren van de Nieuwe
Richting. J.B. Schepers, een uitgesproken adept van Van den Bosch, roept zijn
medeleraren op het mooie te laten zien in de eigen taal en die van anderen: ‘de
rozeknop van het taalgevoel is in iedere jongen, doet die zwellen, breken, zich
ontplooien en geuren als roos.’10 Het zal duidelijk zijn dat niet iedere leraar zo
optimistisch over zijn leerlingen dacht. Het individualisme zoals de Nieuwe Richting
dat propageerde, is moeilijk te hanteren in het onderwijs. Het vraagt niet alleen om
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een sterke persoonlijkheid van de leraar, maar ook om groot enthousiasme en vooral
een sterke geldingsdrang bij de leerling. Gezien de teneur van de beschouwingen
over de Nieuwe Richting die ik onder ogen kreeg, concludeer ik met enige terug-
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houdendheid dat het individualisme van Tachtig bij het literatuuronderwijs op grotere
schaal aansloeg dan bij het schrijfvaardigheidsonderwijs. Tenslotte gaat het bij
literatuur, anders dan bij door leerlingen geschreven eigen opstellen, om teksten die
al gecanoniseerd zijn. Voor een leraar was (en is) het gemakkelijker enthousiast te
worden over gecanoniseerde literatuur dan over het aarzelende werk van een
aankomend literair talent, dat op z'n best een mengeling vertoont van talent en
onrijpheid. Van den Bosch toonde zich in zijn geschriften een falikant tegenstander
van het door de leerlingen in hun opstellen overnemen van aan schriftelijke
voorbeelden ontleende taal. Diezelfde leerlingen moesten natuurlijk wel in contact
worden gebracht met goede literaire teksten. Het is daarom mijns inziens niet
tegenstrijdig met zijn opvattingen dat Van den Bosch, samen met onder meer De
Vooys, betrokken was bij de samenstelling van het Letterkundig Leesboek, een
bloemlezing van literaire teksten die gedurende de eerste decennia jaar van onze
eeuw veel gebruikt werd.
De belangrijkste omslag en vernieuwing in het literatuur-onderwijs, mede
vormgegeven door de Nieuwe Richting, was de erkenning dat het bij dit onderwijs
niet alleen om de ontwikkeling van het intellect gaat. In 1936 verwoordde A.
Zijderveld, toen nog leraar Nederlands op het Barlaeus Gymnasium, dit zeer treffend
in een lezing over leermiddelen ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van de
Vereniging van Leraren in Levende Talen: ‘Doordat men met het letterkundig
onderwijs niet meer voornamelijk beoogt vermeerdering van kennis en scherping
van 't intellect, maar verrijking van gemoed en geest, het wekken en verhelderen van
het aesthetisch-religieus-ethische gevoel, begint voor ons de literaire ontwikkeling
reeds in de lagere klassen: de overtuiging dat het circumstantiële lezen, het levende
lezen van den auteur uit, de enige goede manier van lezen is, wint steeds meer en
meer veld. Zulk leesonderwijs is een voorbereiding voor het letterkundig onderwijs.’11

Geschiedenis en geestelijke ontwikkeling
Het citaat van Zijderveld laat zien dat het onderwijs in de letterkunde steeds
duidelijker op twee pijlers gaat rusten. De eerste daarvan is de literaire geschiedenis,
met daarmee verbonden de vraag hoe je die moet behandelen en vooral ook wat je
ervan moet behandelen.
De tweede pijler is het streven de geestelijke ontwikkeling van de leerling via het
kennisnemen van literaire werken te stimuleren. Daarbij doet de vraag zich voor
welke werken wel en welke niet geschikt zijn voor jeugdige scholieren. Ook voor
dit laatste verschaft de overzichtstoespraak uit 1936 nuttige overwegingen. In het
letterkunde-onderwijs zoals dat gegeven wordt, ziet Zijderveld twee bezwaren. Het
eerste is dat leraren de leerlingen voor vol aanzien en ze onderwijzen alsof ze
volwassen vrouwen en mannen waren. Het tweede bezwaar hangt samen met de
constatering dat ‘menig docent nog te vast zit aan zijn eigen geleerdheid’, zodat de
leerstof te veel herinnert aan de academie of het middelbaar examen en te weinig is
toegesneden op schoolgebruik.12
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Welke stof moet de leraar behandelen? Al in 1899 opperde Van den Bosch het
denkbeeld om een commissie te vormen tot het vaststellen van een lijst van schrijvers
en werken die voor klassikale behandeling in aanmerking zouden kunnen komen.
Anbeek en anderen die zich daar recentelijk sterk voor maakten, waren dus niet de
eersten die iets van die aard voorstelden.
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Degenen die zich ook in onze tijd afzetten tegen het denkbeeld van een boekenlijst
kunnen zich overigens beroepen op een illustere voorganger als Zijderveld, die
meedeelt niet graag lid te willen zijn van een commissie die zo'n lijst moet
samenstellen; de vrijheid te onderwijzen wat hij wenselijk acht heeft hij te zeer lief
dan dat hij een ander de zijne niet zou gunnen.

Taalgevoel als doel op zichzelf
Enkele jaren voor de lezing van Zijderveld verschijnt er, voor het eerst na dat van
Kalff, een boek waarin gepoogd wordt het Nederlandse moedertaalonderwijs in
samenhang te presenteren. Deze studie, Het voortgezet onderwijs in de moedertaal
uit 1932 is geschreven door dr. J. Leest, directeur van de Rijks HBS te Gouda en als
publicist een niet onbekende in het wereldje der Neerlandici. Ook Leest is een echte
leraar. Dit heeft als prettig gevolg dat hij de lezer in de (zonder twijfel enigszins
geromantiseerde) keuken van zijn eigen onderwijs laat kijken. Een korte weergave
van zijn ideeën komt op het volgende neer: in de eerste twee leerjaren, waarin
respectievelijk vier en drie lesuren aan de moedertaal besteed worden, staat het
‘zeggen’ van gedichten en proza, naast bijbelkennis, op het rooster. In het derde jaar
wordt een van de drie beschikbare lesuren besteed aan letterkunde. Behandeld worden
Tollens, Bilderdijk, Staring, Hildebrand, Potgieter, Van Lennep en
Bosboom-Toussaint. Verder krijgen de leerlingen een lijst van aanbevolen
letterkundige werken; ze leren daarvan uittreksels te maken. In het vierde leerjaar
worden de overige belangrijke schrijvers van de negentiende eeuw behandeld, zoals
De Genestet, Alberdingk Thijm, Hofdijk, Busken Huet, Multatuli, Vosmaer, de
Tachtigers en enkele schrijvers uit jongere generaties, voor zover de tijd dat toelaat.
Voor de vijfde klas is de hoofdtaak tijdens de twee beschikbare uren de behandeling
van de literatuur van de middeleeuwen, renaissance, 17de en 18de eeuw. Dit steeds
in het eerste uur en als er dan af en toe in het tweede uur een beetje tijd overblijft
kan die gereserveerd worden voor de ‘moderne schrijvers’. Veel tijd evenwel kan er
nooit overblijven, omdat Leest ook, als dat zo te pas zou komen, aandacht wil laten
besteden aan zaken als ritme en metrum en aan stijlsoorten.
Op het hierboven weergegeven stramien varieert Leest in een toegevoegd ‘leerplan’
nog enigszins, maar uiteindelijk komen zijn ideeën erop neer dat de hele letterkunde
er in korte tijd doorheen moet worden gejaagd, mede gezien het feit dat Leest de te
behandelen werken ook in het kader van hun tijd wil laten plaatsen.
Helaas, Nederland liep altijd voorop in het onderwijs in de vreemde talen en in de
wiskunde. De moedertaal en dus ook de literatuur, kwam er vergeleken met veel
andere landen, bekaaid af.
In het hoofdstuk dat Leest wijdt aan het onderwijs in de letterkunde, doet hij zich
kennen als een man die de literaire kunst hoog in het vaandel heeft. ‘Heeft de taal
bij alle andere gebruik een dienende rol,’ zo schrijft hij, ‘is zij slechts hulpmiddel
tot mededeling van de bewustzijnsinhouden, in de literaire kunst is ze tevens doel.’13
Leest schrijft over de ontroering van de dichter die via nadenken, zoeken en
vergelijken in een vorm moet worden gevat. De literaire kunstwerken die de leerlingen
krijgen voorgelegd, moeten daarbij zo weinig mogelijk taalkundige moeilijkheden
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bevatten, want anders gaat het mis. ‘De weg die vele verklarende en uitpluizende
docenten met hun discipelen door het veld der letteren hebben afgelegd, is bezaaid
met gruis van verbrijzelde kunstwerken, waarvan de schoonheid voor de jonge mensen
voorgoed verloren is gegaan.’14
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Vier jaar na Leest komt ook J.G.M. Moormann met een didactiek voor het middelbaar
[en lager] onderwijs. De moedertaal luidt de titel van dit boek en hij acht het werk
van Leest ‘Goed, bruikbaar voor alle aankomende docenten, mits toegelicht door
een ervaren vakman’.15 Hij zelf dus. Achterin zijn boek geeft hij een paar voorbeelden
van literatuurlijstjes, waarin ook enige modernere werken voorkomen: Boefje
bijvoorbeeld, van Brusse, De geur van kamperfoelie, van A. Nieboer en Het verstoorde
mierennest van Kees van Bruggen, maar ook Westersche Nachten uit 1930 van Theun
de Vries en werken van Coolen, Streuvels, Timmermans en Engelman.

Esthetische interpretatie en literaire historie
Het denken over wat wel en wat niet behandeld moet worden, krijgt een voorlopig
beslag in het rapport Van den Ent, uit 1941. Onder meer W.A.P. Smit en De Vooys
namen zitting in de staatscommissie die in dat jaar het rapport Het onderwijs in de
Nederlandse Taal en Letterkunde op de middelbare school het licht deed zien. Dit
rapport bevat niet zozeer een verzameling voorschriften als wel richtlijnen voor de
inrichting van het moedertaalonderwijs. Het letterkunde- onderwijs beoogt daarbij
‘inzicht bij te brengen in de belangrijkste voortbrengselen van de Nederlandse
letterkunde’.16 Het literatuur-onderwijs moet daartoe gesplitst worden in een
‘aesthetisch interpreterend en een historisch gedeelte’. Over dat
esthetisch-interpreterende aspect, dat ook de ontwikkeling van literaire smaak als
doel heeft, bestaat geen enkel verschil van mening. Maar over de behandeling van
de literaire geschiedenis bestaan de meningsverschillen wel. Sommige leraren slaan
delen van de geschiedenis over omdat hun leerlingen daarmee geen affectie hebben.
De commissie Van den Ent acht dit onjuist: een ‘doorlopend historisch overzicht’
wordt door haar van groot belang geacht; een dergelijk overzicht moet ook in het
eindexamenprogramma van het gymnasium een plaats krijgen.
De commissie Van den Ent bestaat niet voor niets uit geleerden en gaat dan ook
grondig te werk. In de derde klas dient het ‘kenmerkende van proza en poëzie’
behandeld te worden, benevens ‘metrum, ritme, rijm, etc.’.17 Bovendien mag bij de
leerlingen bijbelkennis en kennis van de mythologie verondersteld worden.
Genadiglijk laat de commissie weten dat de scholen zelf mogen uitzoeken hoe ze
die kennis aanbrengen. In de volgende klassen komt de letterkundige geschiedenis
in chronologische volgorde aan bod. Mochten leraren daarbij denken dat oudere
literatuur ver van de jongelui afstaat, dan wijst de commissie op bijvoorbeeld
middeleeuwse dierenverhalen, die gemakkelijk de belangstelling zullen wekken. Bij
de renaissance ligt dat moeilijker, vooral op de HBS, maar toch moeten de drama's
van Vondel de aandacht kunnen vangen. Bovendien zijn die vaak minder moeilijk
dan Boutens en Marsman. Uit kringen van contemporaine auteurs zijn overigens
klachten gekomen over het tekort aan aandacht voor de eigentijdse literatuur. Vandaar
dat de commissie aanraadt een derde van de voor de hele letterkunde beschikbare
tijd te reserveren voor de beweging van Tachting en de letterkunde daarna, met
inbegrip van de Vlaamse literatuur vanaf 1840. De commissie bepleit bij dit alles
ook nog eens overleg tussen Neerlandici en docenten voor vreemde talen om
samenhang op scholen aan te brengen tussen de Nederlandse en West-Europese

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 3

letterkunde. Een tot twee keer per jaar een ‘contactvergadering’ tussen deze
betrokkenen lijkt de commissie daarbij een eis.
Het blijft dus hard doorwerken om alles aan bod te laten komen, voor leraren

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 3

241
zowel als voor leerlingen. Om zoveel mogelijk uit de letterkunde te kunnen
behandelen, moet er gebruik worden gemaakt van bloemlezingen; ook wordt het
samenstellen door de leerlingen van persoonlijke literatuurlijstjes aanbevolen.

Een voorbereiding op het leven
Aan het slot van dit artikel ga ik nader in op een aspect van het letterkunde-onderwijs
dat onder meer bij Leest en Moormann uitgebreid wordt besproken. Het gaat hier
om de karaktervormende waarde die het kennisnemen van literaire werken moet
opleveren. In de woorden van Leest: ‘De taalkunde geeft slechts toevallig en terloops
aanleiding tot zedelike beoordeling van menselike handelingen, de letterkunde geeft
niet alleen die gelegenheid geregeld, maar eist zulke beoordeling herhaaldelik.
Daardoor is zij, meer dan de theoretiese en practiese taalkennis, van gewicht voor
de zedelike vorming der jeugd.’18 De ‘krachtigste factor’ bij die vorming acht hij de
‘zedelike persoonlikheid van de leraar [...], zoals zij zich door het levende voorbeeld
in de dagelikse omgang openbaart.’19 De leraar moet een man zijn van ‘smaak, tact
en karakter en vervuld van liefde zowel voor litteraire schoonheid als voor de jeugd:
eisen’, aldus Leest, ‘even zwaar als onverbiddelik’.20 De leraar heeft niet alleen als
taak de liefde bij zijn leerlingen voor het kunstwerk te wekken, hij moet ook hun
morele belangstelling aanwakkeren en in goede banen leiden. ‘Treffende morele
uitspraken, kernachtige spreuken, lessen van levenswijsheid, die men ontmoet, worden
opgeschreven en onthouden; zij geven aan het gedrag, vooral van jonge mensen,
vaak steun en richting!’
Leest heeft een groot vertrouwen in de morele belangstelling van jonge mensen.
Er schuilt hier echter een kleine adder onder het gras, gezien een door hem onderkende
neiging ‘in het innerlik leven der jonge mensen: hun sterke, vaak overheersende
aandacht voor het erotiese. Vele[n] kunnen onmogelik verhalen of beschrijvingen
lezen, die de verhouding tussen de sexen raken, zonder dat hevige begeerten bij hen
ontstaan’.21 Het gevolg daarvan laat zich niet moeilijk raden. Genoemde begeerten
betekenen een ‘sterke hindernis voor het juist waarderen van een kunstwerk’.
Weliswaar vormen ze voor jongeren (en ook wel voor ouderen, vermeldt Leest er
terwille van de precisie bij) een bron van genot, de ‘bron van zuiver kunstgenot’
blijft er voor hen door gesloten.22 Toch wijst Leest erotisch getinte literatuur niet af,
omdat aan dergelijke literatuur het verschil tussen hoger en lager, tussen juist en
verkeerd genot van letterkunde voor jonge mensen gedemonsteerd kan worden.
Moormann denkt daar niet anders over. Het boek als opvoedkundige hulp. Zo acht
Moormann een bepaald boek, waarin de ondergang van een meisje na een abortus
provocatus wordt beschreven, wel degelijk voor veel leerlingen geschikt. Ernst, aldus
Moormann, ‘moet de grondtoon zijn bij de beschouwing van werken, waar erotische
elementen voorkomen.’23
De school, en in het bijzonder het letterkunde-onderwijs, moeten in de optiek van
Moormann voorbereiden op het leven. ‘We moeten de leerlingen opleiden tot mensen,
die waar van vals kunnen onderscheiden; die de literatuur gebruiken, zoals de goede
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schrijver wil: door het geschrevene doordringen tot de geest van het werk, de geest
van den schrijver.’24
De aard van het denken over de karaktervormende waarde van het
letterkundeonderwijs aan het einde van de vorige en gedurende de eerste veertig jaar
van de twintigste eeuw kan niet beter worden samengevat. De leraar als voorganger
in de
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literatuur en het leven. De ongetwijfeld velen die niet aan deze hooggestelde eisen
konden voldoen, lieten het natuurlijk na over hun falen te berichten. Dit brengt mij
terug bij de in de eerste alinea van dit artikel gestelde vragen.
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‘Voelers’ en ‘weters’
Albert Verwey en de literatuurgeschiedschrijving van Jonckbloet en
Kalff
J.D.F. van Halsema
Inleiding
De laatste tien, vijftien jaar zijn er, na een lange stilte over dit onderwerp, in onze
vakkring nogal wat beschouwingen gewijd aan de geschiedenis van onze
literatuurgeschiedschrijving. Als voorbeeld noem ik het aan de ‘Erflaters van de
Nederlandse literatuurgeschiedenis’ gewijde Literatuur-nummer uit 1989, waarin
de vroegere groten op het gebied van de nationale literatuurgeschiedschrijving, van
Jonckbloet tot en met Knuvelder, werden doorgelicht door een aantal groten uit het
vak-vannu. Ook daarbuitenom hebben onderzoekers als Frits van Oostrom, Margaretha
Schenkeveld en Marijke Spies zich in verschillende publicaties met dit onderwerp
beziggehouden.
Als je van deze publicaties in vogelvlucht kennis neemt, springen er een paar zaken
uit waarover kennelijk een zekere consensus bestaat. Ik noem er een paar. Dat
Jonckbloet een objectieve vorm van wetenschappelijke geschiedschrijving nastreefde,
hoort tot die categorie: want Jonckbloet streefde ernaar om alleen de feiten te laten
spreken in hun historische samenhang. Een tweede aanvaarde waarheid is dat
Jonckbloet zich ondanks al die objectiviteit wel graag bediende van in een
bovenhistorische norminstantie verankerde esthetische oordelen. De gangbare
gedachte is, dat dit nu niet meer als wetenschappelijk aanvaarde element zijn werk
wel verouderd maakt, maar dat het de wetenschappelijke status van Jonckbloets
hoofdonderneming toch niet wezenlijk aantast.
Een ander punt dat van pure vanzelfsprekendheid maar weinig discussie uitlokt
is de ambivalentie van Jan ten Brinks aanpak. We zien zijn benadering als een mengsel
van naar ‘wetten’ speurend positivisme enerzijds en een burgerlijk idealisme
anderzijds dat de deterministische consequenties van het op het vinden van wetten
gerichte denken alsnog weer uit de weg gaat. Ook bij Ten Brink doen de door hem
in royale mate tussen de feitelijkheden door verstrekte kwaliteitsoordelen in onze
ogen afbreuk aan de wetenschappelijke aanpak van het geheel. In zijn voordeel
spreekt dat er bij hem - althans in theorie - een opener oog is voor de historiciteit
van het esthetisch oordeel dan het geval is bij Jonckbloet. Alles bijeen worden
Jonckbloet en Ten Brink, ondanks de speelruimte die ze het kwaliteitsoordeel gunnen
in hun betoog, toch in de eerste plaats in verband gebracht met het ‘positivisme’.
Maar hoog pleegt dat niet opgespeeld te worden, en wie, over hen schrijvend, uit
drang naar terminologische zuiverheid het woord ‘positivisme’ wil vermijden, kan
met ‘empirisch’ en ‘objectief’ ook al wel uit de voeten. Als dan vervolgens Jan te
Winkel het beeld binnenschuift - in de jaren tachtig publiceert hij zijn eerste aanzetten
tot een historisch overzicht van de Nederlandse literatuur, maar de grote vijfdelige
Ontwikkelingsgang zal pas vanaf 1907 beginnen te verschijnen - verandert er iets
wezenlijks. De kwaliteitsbeoordelaar verdwijnt uit het betoog, het woord is aan de
koele verzamelaar en arrangeur van de feiten.
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Maar intussen is het in de literatuur Tachtig geworden en komt er nog een heel andere
ontwikkeling op gang dan die van de bij Te Winkel zichtbaar wordende
wetenschappelijke radicalisering. Tachtig breekt door in een decennium dat ook op
literair-historisch gebied flink wat krachtsvertoon te bieden heeft. Jonckbloets
werkzaamheid neemt een einde in deze periode: hij sterft in 1885, maar maakt de
publicatie van de ‘geheel omgewerkte’ derde editie van zijn Geschiedenis der
Nederlandsche letterkunde (1881-1886) nog grotendeels mee, terwijl in 1888 een
vierde druk van start gaat. Jan ten Brink (1834-1901) is in deze tijd in full speed: het
decennium is vol van zijn literair-historische arbeid. Na in 1882 een tweede, ook al
weer ‘geheel omgewerkte’ druk van zijn Kleine geschiedenis der Nederlandsche
letteren gepubliceerd te hebben, verschijnt van 1883 tot 1886 zijn reeks Onze
hedendaagsche letterkundigen, in de jaren 1887-1889 getransformeerd tot de
driedelige Geschiedenis der Noord-Nederlandsche letteren in de XIXe eeuw [...]
Intussen inaugureert hij in 1884 als Leids hoogleraar op het onderwerp De
geschiedenis der Nederlandsche letterkunde en hare leerwijze. Jan te Winkel
(1847-1927), nog aan het begin van zijn carrière, publiceert in 1882 een Overzicht
der Nederlandsche letterkunde en in 1887 het eerste deel van een niet verder
verschenen Geschiedenis der Nederlandse letterkunde. Pas in 1907 beginnen dan,
zoals gezegd, de delen van zijn grote Ontwikkelingsgang van de pers te komen.

Tachtig
Ik was eigenlijk van plan geweest om het hier te hebben over het effect dat de
Beweging van Tachtig vanaf het eind van de negentiende eeuw begon te krijgen op
doelstelling en praktijk van onze literatuurgeschiedschrijving. De hoofdlijnen van
deze ontwikkeling zijn bekend genoeg: Ten Brink stond in hoofdzaak negatief
tegenover Tachtig, bij Te Winkel was dat eveneens het geval, de positie van Gerrit
Kalff is op dit punt min of meer diffuus, en vervolgens breekt Tachtig volop door in
Prinsens op de tachtiger schoonheidsaanbidding gestoelde aanpak van de literatuur
van het verleden.
Maar mijn kennismaking met de stof - provisorisch, in normale omstandigheden
heb ik maar zelden vragen die mij naar Ten Brink doen grijpen, met Te Winkel is
dat nog minder het geval, en de schoonheden waarin Prinsen zich verliest staan al
helemaal buiten mijn eigen wetenschappelijke huishouding, dus mijn kennis was
gering - bracht me tot de bevinding dat mijn beeld van waar het in deze
literatuurgeschiedenissen om draait niet helder genoeg was voor zoiets, ook niet als
ik er de aan de recente secundaire literatuur ontleende inzichten bij zou betrekken.
Ik draai mijn probleemstelling daarom een slag en richt haar op de wijze waarop de
Tachtigers - in dit geval vertegenwoordigd door hun voornaamste woordvoerder op
dit punt, Albert Verwey - zich in hun opvattingen over literatuurgeschiedschrijving
verhielden tot de voornaamste vertegenwoordigers van het academisch
literairhistorisch bedrijf van hun dagen. Het is voor mij een eerste verkenning en ik
ga op slechts enkele punten in die mij van essentieel belang lijken. Ik betrek hier nog
niet eerder gepubliceerd materiaal bij.
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Ik gaf aan het slot van de inleidende paragraaf een aanduiding van de
decennium-vullende hoeveelheid literair-historische overzichtswerken die de
academische wereld in de jaren tachtig van de vorige eeuw het licht deed zien. Aan
de andere kant
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bestoken balsturige jonge dichters en prozaïsten als Willem Kloos, Lodewijk van
Deyssel en - vooral - Albert Verwey in dit decennium de geleerde Jonckbloet, Ten
Brink en Te Winkel met een ongeremde sortering van alles wat maar enigszins wil
lìjken op een argument.1 De toonzetting van hun argumentatie èn de inhoud ervan
zijn niet los te denken van de argumentatie van Huet tegen de wetenschappelijke
ambities van de academische literatuurgeschiedschrijving. Maar wat de jonge
Tachtigers laten zien is wel een - luchthartige - radicalisering daarvan en, in die
beginfase althans, ook wel een vergroving.
De negatieve houding van Huet tegenover de academische benadering van de
literatuurgeschiedenis komt in de recente publicaties over de geschiedenis van onze
literaire geschiedschrijving wel aan de orde.2 Maar de voorstelling dat pas bij de
Tachtigers de strijd tegen de naar objectiviteit strevende wetenschappelijke
beschouwing van de literatuurgeschiedenis echt losbrandt, overweegt hier niettemin.
Die indruk heb ik althans aan mijn lectuur overgehouden, vooral aan die van de
artikelen van Marijke Spies. Huet is in haar visie de vroegste vertegenwoordiger in
Nederland van de hermeneutische oppositie tegen de positivistische opvatting van
de literatuurgeschiedenis. Maar bij de jonge Tachtigers - Verwey voorop - bereikt
deze strijd het centre court:3 ‘... tussen 1889 en 1914 hadden dan ook de hermeneutiek
en de a-historische literatuurbeschouwing in Nederland hun opwachting gemaakt.’4
Deze hermeneutiek impliceert een afwijzing van het objectieve wetenschapsideaal
van de voorgangers; ze wil niet de gang der dingen verklaren, maar begrijpend
doordringen in historische entiteiten. Om tot dat begrip te komen mobiliseert ze de
subjectieve, intuïtieve beleving. Dat betekent dat het persoonlijke parti pris volop
de ruimte krijgt, waar dat bij Jonckbloet en Ten Brink, althans in hun theorieën, de
pas werd afgesneden. Voor de jonge Verwey wijst Spies ‘schoonheid en gevoel’ aan
als zo'n oriëntatie-verschaffend particulier concept, voor de latere Verwey de ‘idee
van het leven’.5 Ahistorische hermeneutiek levert dat op, waarvan de invalshoek per
definitie verandert met de culturele en literaire a priori's van de onderzoeker.6 Dit is
in Spies' overzicht de ene pool van de hermeneutische benadering; aan de andere
pool overweegt juist de historiciteit van het object. Spies noemt in dit verband
Huizinga. Voor de geschiedenis van de neerlandistiek is het belangrijk dat de hier
als ahistorisch hermeneut opgevoerde Verwey, die binnen zijn netwerk - Verwey
was een echte netwerker - functionele vriendschapsbanden onderhield met de in 1899
op Jan van der Noot gepromoveerde August Vermeylen, aan het begin staat van een
ontwikkeling die al snel de academie bereikte. Vermeylen wordt in 1901 hoogleraar
in Brussel; Verwey in 1924 in Leiden. Beider academische nachwuchs is aanzienlijk
geweest.
Er zijn ongetwijfeld veel gegevens die perfect passen binnen de hier zichtbaar
wordende tegenstelling: die van de wetenschappelijke, op een beargumenteerde
ordening van gecontroleerde feiten berustende benadering van de
literatuurgeschiedenis tegenover de uitkomsten van het vrije spel van de op die
geschiedenis losgelaten intuïtieve krachten. Jonckbloet tot en met Te Winkel tegenover
Verwey met vooren nageschiedenis. Toch bevredigt een dergelijke heldere tweedeling
mij niet: ze maakt wezenlijke elementen in het denken van de vertegenwoordigers
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van beide partijen onzichtbaar. Ik wil dat demonstreren aan de hand van enkele
punten; de
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verhouding tussen de opvattingen van Albert Verwey en die van de hoogleraar Gerrit
Kalff (1856-1923) zullen daarbij centraal staan.

Gerrit Kalff
Gerrit Kalff blijkt met het eenvoudige instrumentarium dat we tot nu toe inzetten bij
ons onderzoek naar de geschiedenis van onze literaire geschiedschrijving, tamelijk
ongrijpbaar. Dat geldt al voor zoiets ogenschijnlijk simpels als zijn verhouding tot
de Tachtigers. Luger meldt in het aan de literatuurgeschiedschrijvers gewijde nummer
van Literatuur uit 1989 dat Kalff de Tachtigers niet heeft behandeld in zijn
zevendelige literatuurgeschiedenis omdat hij met de Tachtigers en hun kunstopvatting
op gespannen voet stond.7 Spies spreekt in ‘Van mythes en meningen’ juist over
Kalffs door de Beweging van Tachtig geïnspireerde kunstzin.8 Schenkeveld houdt,
en ik denk dat ze gelijk heeft, hier het midden: Kalffs smaak is niet gevormd in de
school der Tachtigers, waardering voor Tachtig is hem niet vreemd, maar hij gaat
rustig zijn eigen weg.9
Dan de vraag naar Kalffs positie ten aanzien van de - in onze gangbare visie
conflicterende - objectief-wetenschappelijke geschiedbeoefening en het hermeneutisch
streven naar wezenscontact tussen het belevende subject en het beleefde, zich te
kennen gevende òbject. Ook hier biedt Kalffs overgangspositie kennelijk de
mogelijkheid om hem nu eens aan de ene, dan weer aan de andere kant van de
scheidslijn te situeren. Dit perspectivisch pingpong is zelfs te zien binnen het werk
van een en dezelfde onderzoeker. Op de ene plaats wordt Kalff gerekend tot die
geleerden wier eerste doel het is om veranderingen te signaleren, te beschrijven en
zo mogelijk te verklaren. Het literaire ‘begrijpen’ is daarbij hoogstens voorwaarde,
geen doel.10 Kalff wordt zo een wat zachtaardiger variant van Jan te Winkel, met in
principe toch hetzelfde doel; Marijke Spies stelt in haar Literatuur-artikel over Jan
te Winkel uit 1989 dan ook vast dat Te Winkel en Kalff een principieel historisch
standpunt gemeen hebben: beiden stelden het bestuderen van de historische
veranderingen voorop.11 Het verschil tussen beiden is in deze visie dat Kalff ook nog
de inbedding van de literatuurgeschiedenis in de cultuurgeschiedenis in bredere zin
in zijn onderzoek betrok, terwijl Te Winkel het speculatief-essayistische denken
schuwde dat zijns inziens bijna noodzakelijk uit een dergelijke onderneming moest
voortvloeien.
Maar elders lezen we weer dat het op het eerste gezicht wel zo lijkt of de
vakopvatting van Kalff, met zijn grote historische vakkennis, voor een goed deel
samenvalt met die van de negentiende-eeuwse historisten, maar dat er niettemin
nauwelijks een groter verschil denkbaar is. In deze visie stelt Kalff zich juist niet op
‘principieel historisch standpunt’, maar levert hij zich, de methode van het ‘inleven’
volgend, uit aan een vorm van boven-historisch denken, waarin de eigen particuliere
invalshoek (bij Kalff zou die dan gedomineerd zijn door het concept van de
‘levenskracht’) het ongehinderd voor het zeggen krijgt.12 - Kalffs werk levert ons
kennelijk de mogelijkheid om twee volkomen verschillend georiënteerde
schaduw-gestalten van Kalff aan de slag te zien. De vraag is of we niet zouden moeten
proberen een perspectief te vinden waarin het heterogene geheel van Kalffs
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wetenschappelijke opvattingen en praktijk niet uiteenvalt in twee opponerende
Kalffgestalten - waarvan wij er dan, uit op overzichtelijkheid, éen aanwijzen als de
echte Kalff- maar waarin dat geheel beschreven kan worden als een historisch
situeerbaar evenwicht van deels in dezelfde, deels in tegengestelde richting werkende
tendenties.
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Een probleem van onze huidige preoccupatie met de literatuurgeschiedenissen van
toen is dat onze vraagstelling omtrent wat ze wilden en wat ze deden en het waarom
daarvan, tot nu toe wel erg voorlopig en adhoc is geweest, onsystematisch en, voor
zover het de vaak veeldelige literatuurgeschiedenissen zelf betreft, zich vaak
beperkend tot dat deel of die delen die het meest te maken hebben met onze eigen
historische specialisaties. Een ander probleem is dat we onze aan de
literatuurgeschiedenissen in kwestie gedane waarnemingen in onze pogingen om tot
zaken te komen wel erg gemakkelijk vervlechten met de inzichten die de
literatuurhistorici in kwestie zelf hebben neergelegd in hun theoretische geschriften.
Hoogstens scheppen we enige afstand tussen beide door te zeggen dat het in de
praktijk bij X nogal losliep met de eisen die hij in theorie stelde aan de
geschiedschrijving van de literatuur. (Zo bijvoorbeeld Jan te Winkel en het zich
onthouden van een esthetisch oordeel.) Los van de vraag of we hier niet van een
minder direct verband tussen praktijk en geformuleerd ideaal moeten uitgaan dan
we kennelijk doen: de verhouding tussen de geschiedschrijving zelf en de theoretische
verantwoording daarvan door de auteur, kan van geval tot geval in hoge mate
verschillen. Jan te Winkel gaf zijn inleiding aan het begin van de veertien jaar durende
onderneming van zijn Ontwikkelingsgang. Kalff schreef zijn Inleiding tot de studie
der literatuurgeschiedenis juist toen zijn zeven delen Geschiedenis de deur al uit
waren. Dat alleen al maakt dat beider theoretische hoofdteksten in een heel
verschillende verhouding staan tot hun literair-historische hoofdondernemingen!
Een uitgewerkt onderzoeksplan ten aanzien van de voornaamste
literatuurgeschiedenissen zou wat meer lijn, overzicht en dus houvast kunnen brengen
in onze discussie over dit onderwerp. Daarbij zou rekening gehouden moeten worden
met de mogelijkheid dat een literatuurhistoricus die zich zet aan een veeldelig magnum
opus, recht evenredig met de meerdere of mindere literatuurkennis die hij per periode
heeft, in het ene deel ook wezenlijk andere dingen doet dan in het andere. En de
vraagstelling zou niet alleen de contactpunten tussen de gerealiseerde
geschiedschrijving en het door de auteur zelf geboekstaafde theoretische credo moet
opzoeken, maar ook, steeds weer, de afstand tussen beide moeten meten.

Hermeneutiek
Dan zou er ook meer duidelijkheid kunnen komen over de plaats van de hermeneutiek
in het denken over literatuurgeschiedschrijving aan het eind van de negentiende
eeuw. Het beeld is nu dat, na een opmaat bij Huet, de hermeneutische benadering
via Verwey de literatuurgeschiedschrijving bereikt, daar al dan niet Kalff bereikt dat hangt af van de Kalff die je je kiest - en verder de twintigste eeuw intrekt. Maar
ik kan een dergelijke constructie niet goed verenigen met een voorbeeld als het
volgende. Jan ten Brink ziet in zijn Leidse oratie uit 1884 voor de literatuurhistoricus
tweeërlei arbeid weggelegd: het historisch-empirisch onderzoek en, vervolgens, het
kritisch-esthetische. Over het laatste plegen wij, net als we dat bij Jonckbloets ex
cathedra gegeven esthetische oordelen zijn, wat vergoelijkend te doen. Dat was nog
een restje ambivalentie uit de duisternis der tijden; een relict dat in het door Te Winkel
voortgezette proces van verwetenschappelijking tenslotte is uitgezuiverd. Maar als
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ik bij Ten Brink lees dat het historisch onderzoek - met ‘wetten’ en al - ten slotte
dient te leiden tot het vinden van de kunstenaar in het kunstwerk (‘dat ieder kunstwerk
een kunstenaar verbergt’) en dat men zo het wezen van
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die kunstenaar op het spoor kan komen (al wordt dat ‘wezen’ hier dan ‘de geest, het
vernuft, het gemoed van dien kunstenaar’ genoemd), dan weet ik niet goed in welk
opzicht dèze ontmoeting van mens tot mens, dit via het kunstwerk doordringen tot
het ‘andere’, ‘vreemde’, afwijkt van de fameuze en gevreesde hermeneutische
‘ontmoeting’.13 Maar in de naar het positivisme overhellende samenhang waarin wij
Ten Brinks opvattingen plegen in te kaderen, is dit hermeneutisch element nogal
onzichtbaar gehouden; en daàrdoor kunnen we het ons toestaan, hermeneutische
elementen in het denken van de jonge Verwey als de aanzet te presenteren van een
radicale wijziging in het literair-historisch denken in Nederland aan het einde van
de negentiende eeuw. (Ik weet natuurlijk ook wel dat de praktìjk van Verwey in
extreme mate verschilde van die van Ten Brink.)
Wellicht kan studie van de wijze waarop de negentiende-eeuwse filologie ook in
Nederland hermeneutisch ideeëngoed distribueerde lang voordat Huizinga in 1905
het denken van Dilthey in ons land introduceerde, ons attenter maken op de
aanwezigheid van hermeneutische elementen in het poeticale en
literatuur-wetenschappelijke discours van toen. Het negentiende-eeuwse Nederland
had met Jonckbloet (Ten Brink laat ik nu maar met rust) een respectabele moderne
filoloog en literatuur-historicus in huis. Maar de traditie van de klassieke filologie
is in het negentiende-eeuwse Nederland nog wel wat groter geweest. Ik beperk me
tot het noemen van Cobet. En in die kring was de vraag naar de verhouding tussen
enerzijds geduldige wetenschappelijke analyse van een tekst, met zijn achtergronden
èn grammaticale mogelijkheden, en anderzijds de hermeneutische doordringing van
een tekst door middel van een intuïtief grijpen van de diepste betekenis - de ‘divinatie’
waarmee een ontmoeting met het ‘vreemde’ tot stand komt - hoogst actueel. Cobet
gaat op dit probleem in in zijn oratie uit 1847; hìj wijst de divinatie af als middel om
tot de betekenis van een tekst door te dringen.14 Maar dat de vraag naar de
wetenschappelijke status van het divinerend lezen de hele eeuw door een rol gespeeld
heeft in het filologen-discours (en in het theologen-discours), blijkt uit de opmerking
van Naber in zijn bijna een halve eeuw later gegeven portret van Cobet, dat hij het
geheel met Cobets oratie uit 1847 eens is, behalve met diens standpunt ten aanzien
van het divinerend lezen.15 De introductie van Dilthey in Nederland had een lange
en multidisciplinaire voorgeschiedenis. Kennis daarvan is onmisbaar voor het
herkennen van hermeneutische elementen in het ons al dan niet samenhangend
voorkomende bestand aan voorstellingen en ideeën bij de negentiendeeeuwse
literatuurhistorici.

Albert Verwey
Dat het wenselijk is onze vraagstelling ten aanzien van dit soort zaken te preciseren,
wil ik illustreren met een paar voorbeelden uit die wat diffuze overgangstijd rond
1890. Centraal daarin staan de op dat moment door Kloos op sterk water gezette
nieuwegidser Albert Verwey - onze radicale ahistorische hermeneut van zopas - en
Gerrit Kalff, op dat moment leraar Nederlands in Amsterdam. Ik laat Kalff aanstonds
weer even schieten, maar introduceer hem hier vast. In 1890 - een willekeurig jaartal
in mijn overzicht, zonder speciale lading - is het zeven jaar geleden dat hij
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promoveerde op Het lied in de Middeleeuwen, hij is nog zes jaar verwijderd van een
Utrechts professoraat, nog twaalf jaar van een Leids, en nog zestien jaar van het
eerste deel van zijn Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde.
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Gezien vanuit de uitkijkpost 1890 ligt een belangrijk opstel van Verwey vijf jaar
terug in de tijd. Ik bedoel Verweys eerste groot opgezette project met
literair-historische ambities: ‘Het Sonnet en de Sonnetten van Shakespeare’,
verschenen in het eerste nummer van De nieuwe gids, oktober 1885.16 Uit het stuk
zoals het is gepubliceerd - en uit de in het Verweyarchief bewaarde ontstaansdossiers
nog meer - spreekt de studieusheid waarmee Verwey zich in zijn onderwerp heeft
verdiept. Hij heeft recente studies geraadpleegd over de geschiedenis van het sonnet
door de eeuwen heen en recente studies over Shakespeare, waaronder het net een
jaar geleden door Jan ten Brink in zijn Leidse oratie als product van de
historisch-empirische methode aanbevolen werk van Edward Dowden.17 (Zo zal hij
zich een paar j aar later bij hernieuwd Shakespeare-onderzoek buigen over het
eveneens door Ten Brink als voorbeeldig historisch-empirisch aanbevolen werk van
Frederick J. Furnivall.)
Deze aandachtige autodidact Verwey lijkt niet zo erg op de uitsluitend op een
‘ontmoeting’ beluste lezer die zich, het belang van de historische achtergrond
wegwuivend, frontaal voor een groep teksten heeft geposteerd om, met slechts het
eigen parti pris als gids, door te dringen tot de zin van deze teksten. Laten we zeggen
dat hij in elk geval zijn historische huiswerk goed gemaakt heeft. Maar dat is, aan
de andere kant, voor hem ook weer niet niet genoeg - overigens net zoals dat ook
voor Jan ten Brink in 1884 niet genoeg was: ook daar moest, althans in theorie, de
ontmoetingvolgen op de uitkomsten van het historisch-empirisch onderzoek. Het
essayerend arrangement waarin Verwey de uitkomsten van zijn Shakespeare-lectuur
en van zijn literair-historische huiswerk uiteindelijk invoegt, laat zien dat hij bij alle
trouwhartigheid waarmee hij dat huiswerk maakte wel degelijk een parti pris had
dat hem oriënteerde bij het doordringen en toeëigenen van de stof. Dat is, heel globaal
aangeduid, de idee van de herleving van de triomfantelijke, heidens-antieke
levenskracht uit de Oudheid in de Renaissance, en de suggestie dat die manifestatie
van bevrijdend Leven weer voelbaar wordt in het jonge, sonnettenschrijvende
Nederland van nu.
Het doel van dit alles is bij de jonge Verwey - en straks bij de oude Verwey - niet:
wetenschap. Maar daarmee is die wetenschap nog niet afgewezen. Af wijst hij die
wetenschap wanneer de ‘beschrijving van de letterkunde’, zoals hij het vaak noemt,
een doel in zichzelf gaat worden en zich gaat gedragen alsof ze de producten van die
letterkunde zelf zou kunnen vervangen. De uitkomsten van het
historisch-wetenschappelijk onderzoek moeten in zijn visie om zo te zeggen een
tweede bewerking ondergaan. Daarin kan een arrangement van gegevens tot stand
komen waarin de veronderstelde levenswerkelijkheid van het object in contact komt
met de levenswerkelijkheid van het subject.
Door zo'n positie te kiezen stelt de jonge Verwey zich niet radicaal op tègen
Jonckbloet en Ten Brink, anders dan het schema suggereert dat onze
literatuurgeschiedschrijving met Verwey de sprong ziet maken van objectief historisch
onderzoek naar subjectief hermeneutisch invoelen-in-de-ahistorische-variant. In 1888
bespreekt Verwey Jonckbloets Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde in De
nieuwe gids.18 Uiteraard is er van alles mis met de dan al enkele jaren dode Jonckbloet:
hij was te deftig, te duur en te autoritair, en het zelfvertrouwen van deze historicus
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- ‘Ik dacht wel eens of het dan nooit eens even bij hem was opgekomen: jongen, zou
ik dat wel kunnen, over ál die menschen oordeelen?’ - was van het pompeuze soort.
Maar de kritiek van Verwey wordt nìet geinspireerd door een een-
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zijdig ahistorisch denken. Om dat te illustreren citeer ik uit een bewaard gebleven
aantekening voor het Jonckbloet-artikel: ‘Daarom is het zoo komiek als Jonckbloet
beweert dat Vondel etc geen inzicht hadden in de eigenlijke aard van het Tragische.
Hij zegt dat dan, alsof het Tragische iets is dat van eeuwigheid bestaan heeft en wij
lezen het met de wetenschap dat het een begrip is dat eerst in onze eeuw in de hoofden
van sommige kritici is ingeslopen.’19
Een notitie als deze laat zien dat het de jonge Verwey niet schort aan inzicht in de
historiciteit van de categorieën waarmee wij de literatuur plegen te benaderen. Maar
waar het mij hier in de eerste plaats om gaat, is dat Verweys voornaamste kritiek
gericht is op de aard van de samenhang waarin Jonckbloet zijn historisch materiaal
zoekt onder te brengen en vanwaaruit hij dit materiaal percipieert. Deze samenhang
wordt - zo ziet Verwey het tenminste - gedicteerd door een visie op de vaderlandse
geschiedenis die hoort bij de liberale burgerij van ‘1848’. Dat is in het oog van
Verwey een nationalistische, burgerlijke visie, die Jonckbloet ertoe brengt alles te
benadrukken waaraan vanaf het begin van onze letterkunde de idee van een burgerlijke
Staat-in-wording zichtbaar gemaakt kan worden en waarin materiaal dat zich beter
naar andere ontwikkelingshypothesen voegt buiten het zicht blijft. En wat misschien
goed was voor ‘1848’ en dus voor Jonckbloet, is nu eenmaal niet meer goed voor
nu.

‘1848’
Dat ‘1848’ is voor Verwey de buitenwetenschappelijke idee die Jonckbloets
wetenschappelijke omgang met het historisch materiaal van onze letterkunde
oriënteerde en reguleerde. Dàartegenover zal Verwey in de komende decennia met
toenemende nadruk een andere regulerende idee propageren: de ‘idee van het Leven’
en variante benamingen. (Echt verhelderend zijn die termen natuurlijk niet.) Als
Verwey dat uitwerkt in zijn recensies van literatuurgeschiedenissen - daarvan heeft
hij er nogal wat geschreven -, dan poneert hij telkens weer dat het niet meer bij onze
tijd past om de literair-historische feiten te ordenen vanuit het perspectief van de
vorming van een burgerlijk-Nederlandse staat. De plaatsen waar hij onze
literatuurgeschiedenis sondeert en de vragen die hij zich daarbij stelt zijn juist
gedicteerd door het vermoeden van een tegengeschiedenis: een geschiedenis niet van
toenemende verzelfstandiging en dus verafzonderlijking, maar van een toenemend
opgaan in een mensheidsverband. De trefwoorden zijn daar niet Staat en Natie, maar
Volk en Mensheid. En als er dan toch kennelijk zoiets moet bestaan als op
volledigheid mikkende literatuurgeschiedenissen, dan dienen die geschreven te
worden vanuit het perspectief van de vergelijkende literatuurwetenschap. Dat is heel
duidelijk een reactie op een traditie van geschiedschrijving die haar startpunt had
gevonden bij het ‘vaderlandsch gevoel’. De tegenstelling die hier zichtbaar wordt,
valt voor een groot deel niet samen met die tussen enerzijds ahistorische hermeneutiek,
anderzijds objectief-wetenschappelijke registratie van letterkundige
ontwikkelingslijnen. Het is niet de wetenschappelijkheid die Verwey in de eerste
plaats in Jonckbloet bestrijdt, maar de zijns inziens achterhaalde ideologie die hij
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werkzaam ziet achter het als objectief gepresenteerde relaas van Jonckbloet. Het is
eigenlijk een nogal modern soort discussie.
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Academische volledigheid en vruchtbare onvolledigheid
Het kan er nu op lijken dat ik van Verwey een soort autodidactische geleerde wil
maken die er alleen maar een iets andere ideologie op nahield dan de Jonckbloets en
de Ten Brinken en, met wat aanpassingen, vervolgens zelf ook prima kon meedraaien
in het systeem. Het is natuurlijk ingewikkelder. Achter zijn aanvallen op de
literatuurgeschiedenissen van Jonckbloet, Ten Brink en later, in mindere mate, ook
Kalff, is een zekere aversie te voelen tegen het grote literair-historische overzichtswerk
als apart verschijnsel binnen het grotere geheel van de literair-historische schriftuur.
In zijn pompeusheid is het voor Verwey een kwetsbare tekstsoort. Als hij zijn oordeel
formuleert over de samenhang waarin in de literatuurgeschiedenis-in-kwestie de
veelheid van afzonderlijke gegevens is ingewerkt, dan komt het er toch altijd op neer
dat die samenhang niet goed is of dat hij niet deugt. Bij Jonckbloet is hij ideologisch
achterhaald, Ten Brink roept te pas en te onpas van Romantiek en denkt dat hij op
die manier samenhang kan creëren tussen al die feitjes waaraan hij zich zo gretig
overgeeft, en de door Kalff gepresenteerde samenhang is een wankelmoedige: voor
een deel ideologisch achterhaald en dan nog weer eens verward geraakt door de
verwarringen van een overgangstijdperk. Het staat voor de latere Verwey vast dat
de samenhang niet alleen het bijkomende retorische element is dat de auteur toevoegt
aan zijn historisch-wetenschappelijke bezigheden, maar dat de kernidee die de
samenhang creëert ook de sortering en behandeling van het materiaal, de hele
vraagstelling, doordringt. Hij legt dat heel duidelijk uit in het opstel ‘Oude en nieuwe
idee in de geschiedenis van onze letteren’, dat als een prelude te beschouwen is op
zijn recensie uit 1910 van het vierde en vijfde deel van Kalff.20
Wat hij niet verwerpt - omdat het nu eenmaal bij het gegeven van een
literatuurgeschiedenis hoort - maar wel hachelijk vindt, is de volledigheid waarnaar
de literatuurgeschiedschrijving dient te streven. Dat heeft direct te maken met een
ander punt: in Verweys visie dienen in de literaire geschiedschrijving de teksten en
auteurs zelf centraal te staan en met liefde en aandacht bezien te worden. Een
literatuurgeschiedenis waarin deze objecten verdwijnen achter het rolluik van
bijkomende feiten, geleerdenmeningen enzovoort - zo zag hij Ten Brink - schiet zijn
doel voorbij; en dat is ook de reden van zijn sympathie voor Jeronimo de Vries'
Proeve eener geschiedenis der Nederduitsche dichtkunde.21 Maar tot liefde voor
hoeveel teksten, oeuvres en auteurs is één mens in staat? Er zullen hoe dan ook vele
dode plekken komen in zijn bouwwerk. Van Kalffs Geschiedenis zegt hij dat het
beste ervan niet in de samenhang van het geheel is gegeven - zie boven: die is
verouderd, en erop gericht de literatuur te zien als een begeleidend verschijnsel van
een ontwikkeling in de samenleving in plaats van als een directe manifestatie van
het leven - maar in de aandachtige manier waarop Kalff ‘met rust en lust’ al die
teksten gelezen heeft. Daar ligt voor Verwey in elk geval het accent op de juiste
plaats: Kalff maakt iets van het leven voelbaar dat zich in die teksten manifesteert,
in plaats van de zaak dicht te timmeren met een veelheid van redeneringen. De ideale
literatuurgeschiedenis, kan men concluderen, is voor Verwey een dialectisch verbond
tussen een samenhangsformule die zijn rechtvaardiging vindt in de waarheden van
het heden en een behandeling van de teksten daar waar zij, in hun individualiteit,
tevens die algemene ontwikkeling constitueren.
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Dichters moeten dichten, en als ze beschouwingen schrijven over oude literatuur,
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dan moeten ze het leven daarin laten zien zoals dat voelbaar is voor wie nù in de
beweging van het leven staat. Zo ongeveer zou men het programma kunnen aanduiden
dat Verwey voor zichzelf had opgesteld, als buiten-academisch lid van de
gemeenschap van schrijvers over literair-historische onderwerpen. Dat vraagt eerder
om het essay dat een lichtflits zendt door een klein deelgebied dan om omvattende
literatuurgeschiedenissen. In feite zal Verwey aan het begin van de eeuw in zijn
contact met wat men wel zijn drie eigen jonge neerlandici mag noemen - Koopmans,
Van den Bosch en De Vooys - steeds weer, zowel in brieven als in de artikelen die
hij aan hen wijdde, wijzen op de vruchtbare onvolledigheid die hoort bij het zoeken
van nieuwe ideologische perspectieven. Hij prefereert de onvolledigheid en
voorlopigheid van de uitkomsten van bijvoorbeeld Koopmans' onderzoek boven de
zijns inziens levenloos geworden volledigheid van Kalffs benadering.
Maar ondertussen houdt hij die naar compleetheid strevende, grootschalige
literatuurgeschiedschrijving wel heel goed in de gaten. Voor literatuurhistorici van
zijn soort en missie ziet hij - in verspreide zinnetjes valt dat te lezen - een
ingewikkelde wisselwerking weggelegd met die makro-historici. In dat dialectische
werkverband hebben de dichter en zijn neo-neerlandici tot taak om de
geschiedschrijver weer naar de teksten - èn hun ‘schoonheid’, want die valt samen
met het ‘leven’ van die teksten - terug te fluiten als hij juist leek te bezwijken voor
de dodelijke veiligheid van de discussies op het filologencongres. De dichter moet
de literatuurhistoricus bij de les en bij zijn onderwerp - zijn èchte onderwerp - houden.
Hij moet de geschiedschrijver er voortdurend aan herinneren dat zìjn verzameling
teksten een heel specifieke, eigen aard heeft. Hij vraagt niet aan de historicus om
minder ‘historisch’ te worden, maar om, bij zijn pogingen om greep te krijgen op
het literaire verleden zijn vraagstelling, werkwijze en redenering altijd aan die
wetenschap te toetsen.
En dat is het spiegelbeeld van wat Kalff zegt in de voorrede bij de eerste druk van
zijn Inleiding tot de studie van de literatuurgeschiedenis (1914). Bij hem is het
verschil tussen de als ‘voelers’ geziene kunstenaars en de als ‘weters’ geziene
kunsthistorici minder een tegenstelling dan een belangrijk accentverschil. In feite
hebben ze elkaar nodig: de voeler kan pas tot de juiste voeling komen als de weter
met zijn onderzoeksbuit is thuisgekomen, maar dan kan de voeler op basis daarvan
tot inzichten komen waaraan de weter niet kan reiken.22

Verwey en Kalff: enkele momentopnamen
Ik wil dit tot slot illustreren met een paar momentopnamen uit het contact tussen
Verwey en Kalff. Dat Verwey niet alleen in 1924 Kalffs opvolger zou worden als
hoogleraar in Leiden, maar al jaren daarvoor Kalffs huisbaas was, is een gegeven
dat ik hier even vermeld omdat het de verklaring geeft van de openingszin van een
straks te citeren brieffragment. Maar al in de jaren negentig, lang voordat Kalff naar
Leiden zal komen, hebben Verwey en Kalff contact. Kalff bewilligt erin om op de
lijst van medewerkers van het Tweemaandelijksch Tijdschrift te staan - hij heeft
sympathie voor Verwey en Van Deyssel, schrijft hij Verwey -, zonder dat hij ooit
voor het tijdschrift zal schrijven. Maar daar had hij direct al voor gewaarschuwd.23
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In 1895 stuurt Verwey hem zijn dan net verschenen Van der Noot-editie toe. Kalff
neemt Verweys bevindingen ten aanzien van het werk van Van der Noot serieus; op
enkele punten zal de stellingname van Verwey hem van zijn eigen standpunt
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afbrengen. In zijn Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde in de 16de eeuw uit
1889 had Kalff weinig waardering kunnen opbrengen voor Van der Noot. In 1895
schrijft hij, reagerend op de Van der Noot-toezending, een lange brief aan Verwey
en zegt daarin onder meer: ‘Uwe voorstelling van Jonker Jan's poëzie was voor mij
in menig opzicht nieuw en dwong mij tot het herzien van mijn eigen oordeel; zoo'n
onderzoek naar de fondamenten is van tijd tot tijd noodig en nuttig, iemand die mij
daartoe dwingt ben ik dankbaar al ben of word ik het niet met hem eens.’24
In het derde deel van zijn Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde uit 1907 zal
Kalff verwerken wat hij, bij alle blijvende verschil in waardering voor Van der Noot,
van Verwey - en vervolgens ook van de later gekomen Vermeylen - heeft
overgenomen. Hij is nu van mening dat Van der Noot ‘als een der eersten [...] de
oogen zijner landgenooten heeft geopend voor de schoonheid eener nieuwe poëzie’.
Dat inzicht in de bemiddelende rol van Van der Noot tussen ‘de nieuwe uitheemsche
kunst en het Nederlandsch publiek van dien tijd’ heeft Kalff aan Verweys onderzoek
te danken. Hij wijst daar ook op. Maar het punt waarop Verwey juist Van der Noots
belang hoog aansloeg - deel te hebben aan een vernieuwend, internationaal
poëzieleven - slaat in het denkconcept van Kalff uiteindelijk om tot het negatieve
tegendeel: Van der Noots werk toont namelijk geen ‘verhoogd nationaliteitsgevoel’.25
Het is een prachtig voorbeeld van de op afstand blijvende wisselwerking tussen Kalff
en Verwey. Bij Kalff staat, in het spoor van de grote negentiende-eeuwse literaire
historiografie, de natievorming voorop als perspectiverende Factor; Verwey zoekt
juist het moment waarop de grenzen wegvallen. Misschien speelt dit een rol in het,
in de intieme driehoek Verwey-Koopmans-De Vooys tot stand gekomen, oordeel
van De Vooys over Kalff uit 1906: ‘'t Is eigenlik een opgepoetste, of liever een
geverniste Jonckbloet.’26
In 1902 wordt Kalff hoogleraar in Leiden, als opvolger van de in 1901 overleden
Jan ten Brink. Ik vermoed dat het volgende gegeven - waarop ik onlangs stuitte in
het Verweyarchief - in de literatuur nooit is vermeld. In de eind november 1901
gehouden faculteitsvergadering waar de kandidatuur van Kalff en van te Winkel voor
deze vacature besproken wordt, stelt de buiten het academisch bolwerk staande
autodidact Bolland voor om de buiten het academisch bolwerk staande autodidact
Verwey ook op de voordracht te zetten. (Bolland schijnt eerder met een weigering
van Verwey dan van de faculteit gerekend te hebben. Verwey noteert op 2 december
1901 in het verslag van een gesprek met Bolland: ‘Bolland had mij indertijd gezegd
dat hij mij zou voorstellen waarop ik had geantwoord dat ik de bedoeling waardeerde,
maar mij niet verbond de betrekking aantenemen, integendeel geloofde dat ik de
voorkeur zou moeten geven aan mijn invloedrijker onafhankelijkheid. Hij zei daarop
dat het toch een mooi ding voor mij zou zijn benoemd te worden, ook al weigerde
ik. Dit stemde ik toe en daar bleef het bij.’)27 Bollands enthousiasme zal niet helemaal
los hebben gestaan van het feit dat hij en Verwey elkaar in deze jaren af en toe vonden
als bondgenoten in een anti-academische ideologie.28 Het plan van Bolland werd
afgestemd en de faculteit stelde een voordracht op met Te Winkel als nummer één
en Kalff als nummer twee. Kalff werd uiteindelijk benoemd; Verwey schrijft in zijn
aantekeningen: ‘dat Kalff, hoewel 2de, benoemd is ligt aan de minister’.
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In de jaren die volgen zal Verwey met regelmaat zijn houding proberen te bepalen
ten opzichte van dat genus van de grote literatuurgeschiedschrijving dat hem irriteert
en fascineert tegelijk. Aan zijn stukken over Kalff uit 1910 heb ik hierboven al
aandacht besteed: Kalffs aandacht voor de afzonderlijke werken en auteurs prijst hij,
het gedachtelijk concept achter de samenhang van het geheel vindt hij daarentegen
dood. Om duidelijk te maken wat hij dan wel wil wijst hij op zijn eigen - Verwey
heeft het over ‘wij’ - neerlandistisch triumviraat Koopmans, Van den Bosch en De
Vooys. Ik wil in dit verband uit een brief van Koopmans aan Verwey citeren van
enkele jaren eerder. Wat uit deze brief zo duidelijk wordt, is de lichte hulpeloosheid
die er bestaat in de verhouding tussen tussen de grote geschiedenisconstructeurs en
de mannen van de levenwekkende lichtflits. Ze wekken elkaars wrevel en lijken
tegelijkertijd niet zonder elkaar te kunnen: ‘... Schreef ik u al, dat Prof. Kalff zeer
ontstemd was over mijn beoordeling? Hij schreef Postmus, die 't me overbriefde, dat
hij wel eens van me zien wou of ik een wetenschappelike Gesch. vd Letterkunde kon
schrijven. Zulke dingen laten nooit na, mij humoristies aan te doen. Aan Postmus
verzocht ik, maar dan moest hij 't ook doen, - hem te antwoorden: dat de enige man
die ik voor een wetenschappelike geschiedschrijving vd Ned Lett in staat achtte, Dr.
Kalff was: dat er toch enig toezicht noodig was, om te zien hoe hij 't er afbracht: en
dat, zo hij faalde, ik z'n ‘wetenschappelike massa’ op perspectiviese rijen zou blazen,
en z'n poppen mensen zouden worden met geest en leven.’29
Op 18 augustus 1916 gaat de huisbaas Verwey langs bij de huurder Kalff om ‘over
onderhoud van het huis te spreken’ en wordt bij die gelegenheid verrast door een
aanzoek van de kant van de academische literatuurbeschouwing. Hij noteert op die
dag:30
‘Was vanmiddag bij Kalff om over onderhoud van het huis te spreken.
Hij zei daarna, van oordeel te zijn dat bij zijn sterven of aftreden het
professoraat te Leiden mij toekwam en hij wenschte te bewerken dat ik
het kreeg. Of ik het zou aannemen?
Ik zei dat de vraag mij vroeger ook al eens gesteld was...
Hij: ja, door Bolland.
En dat ik toen had geantwoord in mijn productie en mijn werkkring als
redacteur van een tijdschrift juist te hebben wat mij paste. Dat ik daarom
het prof. zou moeten weigeren. Dat Bolland evenwel meende desondanks
het voorstel bij de faculteit te moeten indienen. Mijn argumenten van toen,
ging ik voort, gelden nu en over tien jaar (Kalff's termijn van aanblijven)
nog, er komt daar zelfs bij dat ik op mijn 60 ste minder goed in staat zal
zijn paedagogische plichten op me te nemen, dan tegen mijn 40 ste.
Kalff antwoordde: dat Bolland mijn bezwaren niet kon beantwoorden,
maar hij wel. Dat hij met zijn eigen voorbeeld aantoonde dat de betrekking
veel vrijheid liet: hij had drie uur in de week en de examens. Dat de
literatuurstudie op 't oogenblik in het teeken van de internationaliteit stond
en ik bewezen had mijn belangstelling naar verschillende zijden gericht
te hebben. Dat in mijn kennis van de ned. litt. gapingen waren, maar nièt
zulke die ik nièt kon aanvullen. Dat hij overigens, van mij sprekende, zou
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doen uitkomen dat hij een interregnum van een jaar of tien, waarin de
esthetische beschouwing te Leiden zou vertegenwoordigd zijn, gewenscht
achtte.
Hij betoogde ook dat er geen andere goede candidaten waren.
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Ik heb gezegd dat zijn poging om mijn bezwaren optelossen zoo ernstig
was dat ik mij niet gerechtigd achtte er onmiddelijk op te antwoorden, dat
ik dus erover zou nadenken en later met hem spreken. Dat, als ik hem wel
begreep, zijn meening was dat terwille van een interregnum van esthetische
beschouwing het bezwaar dat in mijn weinige geschooldheid gelegen was,
vervallen moest. Hij erkende dit.
18 augs 16’
Een zorgvuldige planning van een tienjarig ‘interregnum van aesthetische
beschouwing’: het lijkt de finale tegenbeweging van Kalff te zijn geweest in dit spel
van wisselwerking tussen ‘weters’ en ‘voelers’. Het zal, neem ik aan, niet betekenen
dat Kalff terwille van de ‘aesthetische beschouwing’ de studie van de historische
context tien jaar lang op sterk water heeft willen laten zetten in Leiden. Daarvoor
had Verwey, met onder andere zijn Leven van Potgieter, al teveel laten zien op dat
gebied. Het moet een correctiebeweging, een accentverlegging zijn geweest, weg
van de ‘wetenschappelike massa’ van de grote feitenconstructies zoals die in de ogen
van de bestrijders onze literatuurgeschiedschrijving van Jonckbloet tot Kalff hadden
gekenmerkt, de richting in van de entiteiten waarzonder die constructies hun
rechtvaardiging zouden kunnen verliezen: de teksten zelf. Voor de studie van de
verschillende posities die eind negentiende, begin twintigste eeuw werden ingenomen
lijkt het me een vruchtbaar uitgangspunt om, eerder dan uit te gaan van een min of
meer absolute tegenstelling tussen hermeneuten en objectief-wetenschappelijke
literatuurhistorici, de verschillende mengverhoudingen te analyseren waarin deze
houdingen zich bij de voornaamste medespelers in het literatuurhistorisch bedrijf
voordeden. Materiaal genoeg.
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Spelbederf in de arena
Gerard de Vriend
1 Aanhoudende zorg
Zoals bekend is het onderwijs ‘een voorwerp van aanhoudende zorg’ voor de
Nederlandse overheid, en dat is maar goed ook! Terwijl je die opvatting van het
maatschappelijk bestuur in onze tijd misschien gemakkelijk kunt interpreteren in de
kontekst van ‘zorgzame samenleving’, lijkt de vergelijking van het
moedertaalonderwijs met een arena een grimmiger betekenis te impliceren. Het is
strijd-metaforiek die dan ook vooral voorkomt in kritische beschouwingen van ons
moedertaalonderwijs. Ze duidt daar op belangentegenstellingen en
machtsverhoudingen. Zo staat bijvoorbeeld in Tussen Apollo en Hermes uit 1988 dat
de inhoud van een schoolvak het product is van ‘de conflictrijke interactie tussen
groepen mensen, die elk hun opvatting over wat waardevol en belangrijk is willen
doen domineren’ (Klinkenberg/De Vroomen 1988). Deze omschrijving is mogelijk
geïnspireerd door de Nijmeegse Neerlandicus Piet Hein van de Ven, want hij stelt,
elders in datzelfde boek, dat elke definitie van een schoolvak betrekkelijk is, omdat
ze de ideële en materiële belangen van bepaalde groeperingen vertegenwoordigt.
Bovendien moet in zijn optiek een dominante definitie strijd voeren tegen
concurrerende opvattingen. Van de Ven noemde zijn bijdrage destijds dan ook:
‘Moedertaalonderwijs als arena’.
Alhoewel ik de strijd-metafoor als titel koos, is het niet mijn bedoeling om tijdens
dit jubileumfeest van de Neerlandistiek ten strijde te trekken, al beoog ik wel degelijk
een kritische beschouwing te geven over ontwikkelingen in het literatuuronderwijs
na 1945. Mijn beschouwing is toegespitst op drie aspecten, te weten de groeiende
overheidsbemoeienis, de emancipatie van de vakdidactiek en de vakinhoudelijke
ontwikkeling. Door ze in deze volgorde te bespreken wordt het tevens mogelijk te
beginnen met het kader van de onderwijsontwikkelingen in het algemeen en te
eindigen bij de meer vakspecifieke consequenties daarvan. Opdat het duidelijk moge
zijn dat deze drie aspecten in samenhang voorkomen, zal ik tenslotte kort ingaan op
de situatie van het literatuuronderwijs in de vernieuwde tweede fase van het voortgezet
onderwijs.
Vooraf nog dit. Bij het bestuderen van institutionele gegevens is het een goed
gebruik zich níet te gedragen als deelnemer aan het literaire dan wel
literair-didactische veld. Maar voor de Neerlandicus valt het niet mee om slechts
toeschouwer te zijn en buiten de moedertaalarena te blijven. Het is immers niet
ongebruikelijk dat die Neerlandicus het moedertaalonderwijs benut als legitimering
van zijn eigen bestaan. Een nieuwe invulling van het schoolvak Nederlands kan
derhalve als bedreigend worden ervaren, als een aantasting van het zelfbeeld van de
Neerlandicus. Vermoedelijk zal mijn betoog derhalve ook een getuigenis zijn van
het ongemak dat je als Neerlandicus bevangt bij sommige ontwikkelingen van ons
literatuuronderwijs.
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2 Groeiende overheidsbemoeienis
Uiteraard bepaalde de overheid als wetgever het kader voor ontwikkelingen in het
voortgezet onderwijs. Anders dan vóór 1945 is het overheidsbeleid niet louter
financieël-administratief. Via de wetgeving had de overheid uiteraard ook voor 1945
al greep op het voortgezet onderwijs. De overheid schreef immers de vakken voor
die in de verschillende schooltypen moesten worden onderwezen. In het verleden
bepaalde ze bijvoorbeeld dat er een schoolvak Nederlands moest zijn, momenteel
beijvert men zich in onderwijsland onder meer om het vak Culturele en Kunstzinnige
Vorming gestalte te geven, omdat dit nieuwe schoolvak inmiddels door de wetgever
is voorgeschreven voor HAVO en VWO.
Maar na 1945 ging de overheidsbemoeienis verder, want de nieuwe wetgeving
voor het voortgezet onderwijs was bedoeld om dat onderwijs onderwijskundig en
organisatorisch drastisch te vernieuwen. Het meest spectaculair zijn ongetwijfeld:
het in werking treden van de wet-Cals, beter bekend als de Mammoetwet, in 1968,
de wetgeving met betrekking tot de basisvorming, waarmee de Tweede Kamer in
mei 1992 accoord ging, en de wettelijke voorschriften voor het inrichten van de
tweede fase van het voortgezet onderwijs, wat in principe in augustus 1998 zou
moeten zijn gerealiseerd.1
Als ik deze wettelijke ingrepen spectaculair noem, ga ik in wezen voorbij aan de
terecht geleverde kritiek op de verwaterde vorm die het beleid nogal eens bleek aan
te nemen. Zo vertoonde de wetgeving die het voortgezet onderwijs moest toespitsen
op individuele ontplooiing - dat was namelijk de achterliggende onderwijsdoelstelling
van de Mammoetwet en de beoogde middenschool - van het begin af aan
organisatorische en didactische feilen, die werden veroorzaakt doordat er politieke
compromissen moesten worden gesloten. Het oorspronkelijke idee van de
middenschool werd bijvoorbeeld door zulke compromissen, die vooral waren
ingegeven door drastische bezuinigingsvoorstellen, eigenlijk compleet uitgekleed.
Het eerste ongemak tekent zich af, onder andere voor de praktiserende Neerlandicus:
men kan zich immers afvragen of het tot uitvoering brengen van een verwaterde
onderwijsvernieuwing niet tot pappen en nathouden moest leiden...
Maar goed: in beginsel bracht de Mammoetwet belangrijke verbeteringen, met
name op het gebied van de infrastructuur van het voortgezet onderwijs. In het spoor
van de Mammoet ontstond bovendien de eerste reguliere lerarenopleiding, terwijl
het onderwijsministerie adviescolleges in het leven riep om de nieuwe
onderwijspraktijk te begeleiden. Van die adviescolleges noem ik er drie, omdat zij
illustratief zijn voor de sturende werking van de overheid: de Stichting
Leerplanontwikkeling (SLO), het Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling (CITO),
en de Commissie Vernieuwing Eindexamenprogramma's Nederlandse taal en
letterkunde vwo en havo (CVEN).2
Het zijn deze officiële adviescolleges die, ongetwijfeld buiten de goede bedoelingen
om, vermoedelijk voor een nieuw ongemak zorgden. Elk advies betreffende de
inrichting van het curriculum -maar zeker voor de centrale toetsing van dat curriculumof voor nauwkeurig ingevulde eindexameneisen, elk van deze adviezen beperkte
tevens de vrijheid van de vakdocenten. Uit de geschiedenis van het
moedertaalonderwijs kunnen we weliswaar leren dat er regelmatig om uniformering
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werd gevraagd, of om ondersteuning van de leraar in de klas. Maar de Neerlandicus
die gewonnen was voor de onderwijsvernieuwing van 1968 en derhalve serieus
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wilde streven naar individuele ontplooiing, leverde waarschijnlijk heel wat van zijn
eigen bevlogenheid in, op het moment dat hij vermoedde: mijn leerlingen halen
misschien het eindexamen niet...
Kortom: er kan ongemak ontstaan als het literatuur- onderwijs door
overheidsbemoeienis wordt gereguleerd of gestuurd.

3 Vakdidactische specialisatie
De ideeën over onderwijsvernieuwing werden wettelijk voorgeschreven door de
rijksoverheid, maar zeker ook gevoed vanuit de zich emanciperende didactiek. L.M.
van Dis sprak in 1962 nog van toevalsdidactiek, waarvan de door hem samengestelde
Didactische handleiding voor de leraar in de moedertaal getuigde. Dit veel gebruikte
didactische handboek volgde in dit opzicht Het onderwijs in de Nederlandse Taalen Letterkunde op de middelbare school, beter bekend als het rapport-Van den Ent
uit 1941. Behalve de overeenkomende toevalsdidactiek was er ook eenzelfde
uitgangssituatie voor beide commissies. Men kreeg de opdracht om steun te bieden
aan de moedertaaldocenten, een opdracht die ingegeven was door klachten uit de
samenleving en door impulsen vanuit het onderwijsveld. De taaldocentenorganisatie
Levende Talen inspireerde bijvoorbeeld de totstandkoming van de commissie-Van
Dis.
Het meest in het oogspringende kenmerk van beide rapportages is mijns inziens
de indeling naar vakonderdelen. Gewoonlijk krijgt weliswaar de achterliggende
doelstelling van de Didactische handleiding de meeste aandacht, dat is:
‘cultuuroverdracht’. Ik heb er al eens op gewezen dat die doelstelling niet mag worden
beperkt tot het literatuuronderwijs.3 Van Dis cum suis wezen in dit verband tevens
nadrukkelijk op het grammaticaonderwijs. Maar nu gaat het me toch meer om de
onderverdeling van het schoolvak Nederlands. Het vastleggen (en uiteraard het
afzonderlijk behandelen) van de vakonderdelen in methodisch-didactische
handleidingen institutionaliseert namelijk die vakindeling, zodat dit kan worden
opgevat als een eerste vorm van specialisatie. Als de vakonderdelen verder worden
uitgesplitst is er bovendien nog sprake van het verschijnsel dat Van de Ven in zijn
recente (overvolle) dissertatie Moedertaalonderwijs (1996) signaleerde, namelijk:
er is steeds meer tot het schoolvak Nederlands gaan behoren.
In de jaren '70 verschenen nieuwe handboeken voor het onderwijs-Nederlands,
zoals Zeggenschap van Griffioen en Damsma uit 1978 en Moedertaaldidactiek van
de Leidse Werkgroep Moedertaaldidactiek uit 1980. Dat was onder andere nodig
omdat voor de nieuwe lerarenopleidingen onderwijsmateriaal ontbrak, dat was
geschreven vanuit de op individuele ontplooiing gerichte onderwijsfilosofie. Naast
de inmiddels gebruikelijk geworden onderverdeling van de vakinhoud bevatten deze
nieuwe handboeken derhalve een op algemene onderwijskundige principes gebaseerde
didactische theorie: van toevalsdidactiek kon geen sprake meer zijn.
Uiteraard is de grotere aandacht voor methodiek en didactiek van het onderwijs
als zodanig een verbetering. Het ongemak in de beroepspraktijk zal dan ook niet zo
zeer de intenties van de vakdidactiek betreffen, als wel de praktische bezwaren bij
het ten uitvoer brengen van de goede bedoelingen. Steeds meer lijkt er een onderscheid
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te ontstaan tussen de retoriek van de onderwijsvernieuwing en de dagelijks
schoolpraktijk, ook op dit punt heeft Van de Ven al herhaaldelijk gewezen.4
Om in dit verband nog eens de uitgangsmetaforiek te gebruiken: met de intocht
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van gespecialiseerde vakdidactici werd het voller in de arena. Ik bedoel daarmee
vooral dat er specifieke belangen bij zijn gekomen, te weten die van didactici per
vakonderdeel. De onderverdeling van het schoolvak Nederlands, al aanwezig in de
oudere didactische handleidingen, heeft namelijk geleid tot profilering binnen de
didactiek van dat schoolvak. Men beperkte zich immers niet tot een specialisme in
taalkunde, taalbeheersing of letterkunde, maar richtte zich heel specifiek op de
didactiek van spreken, luisteren, schrijven, lezen, literatuuronderwijs en
taalbeschouwing. Dit is geen toevallige of ad hoc opsomming, want ik noemde precies
de onderdelen die een aparte behandeling kregen in een van de nieuwe handboeken,
namelijk dat van de Leidse Werkgroep. Ik volgde bovendien de in
Moedertaaldidactiek gekozen rangschikking van de onderdelen.
Vermoedelijk zal een in het vak vergrijsde Neerlandicus - zeker als die vond dat
het taalgevoel moest geuren als een roos -5 met enig ongemak de intocht van
literatuurdidactische gladiatoren in de moedertaalarena hebben gadegeslagen.

4 Academische vakinhoud
In de positieve uitleg dat méér pedagogische vorming en vakdidactische scholing
leidt tot béter moedertaalonderwijs, kan de vakinhoud soms een hinderlijke factor
zijn. Ik heb er elders al eens voor gepleit dat het literatuuronderwijs in het voortgezet
onderwijs de eigen doelstellingen serieus neemt, wat kan betekenen dat het niet
klakkeloos ontwikkelingen in de academische literatuurstudie volgt of overneemt.6
Ik beperk me nu tot twee andere institutionele factoren.
Allereerst is het zo dat eerste graads docenten Nederlands van de universiteit
komen, waar ze een specifieke vakinhoudelijke scholing krijgen. Die traditionele
scholing houdt onder meer een specifieke gerichtheid op de literaire canon in. Toch
vraagt de wetgeving voor de basisvorming om onderwijs in fictie in het algemeen,
zodat, zeker voor het onderwijs in de eerste fase van het voortgezet onderwijs
bijvoorbeeld jeugdliteratuur kan en moet worden gedoceerd, ofwel
niet-gecanoniseerde teksten.7 Maar ik kan me vooral goed voorstellen dat er in het
voortgezet onderwijs andere vragen worden gesteld over literatuur dan in een
gespecialiseerde academische studie. Vandaar dat ik meen te moeten constateren:
het nieuwe literatuuronderwijs, gelegitimeerd door gespecialiseerde vakdidactici en
gestuurd door wettelijke voorschriften, moet zich soms losmaken van bepaalde
vaktradities. Dat zal voor menig Neerlandicus een ongemakkelijke situatie zijn.
Ik wilde juist dit aspect signaleren omdat het voorbeeld ook illustratief is voor het
tweede verschijnsel waar ik nog op wilde ingaan: juist op het gebied van de vakinhoud
komt er ‘steeds meer’ bij. In de eerste decennia na 1945 bestond het onderwijs in
letterkunde vooral uit literatuurgeschiedenis, meestal onderwezen uit een bloemlezing
van tekstfragmenten, terwijl daarnaast een flinke literatuurlijst moest worden gelezen.
Door de opkomst van de tekstgerichte interpretatie aan de universiteit - maar
bijvoorbeeld ook omdat de nieuwe literatuurdidactici terecht hebben gepleit voor het
behandelen van hele teksten in de les - kwam er een ander onderdeel bij, dat ik
gemakshalve benoem met een bekend geworden schoolboektitel: het indringend
lezen.8 Naast de structuur van de literaire tekst kwam vervolgens de rol van de lezer
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onder de aandacht en bij de vertaling naar de school betekende dat onder andere meer
aandacht voor de leeservaringen van de leerlingen. Op zich is dat laatste zowel in
didactisch opzicht als wat de literaire vorming van de leerlingen
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betreft eveneens een goede zaak, dunkt mij. Literatuurgeschiedenis bleef bestaan,
evenals de literatuurlijst, al hoef ik voor een gezelschap van letterkundigen niet te
memoreren dat hun aandeel proportioneel afnam.
Ik schets dit alles uiteraard niet om te joelen of te juichen: het gaat me louter om
het ‘steeds meer’, dat uiteindelijk ook institutioneel zijn beslag kreeg. Ik wijs slechts
op het CVEN-rapport uit 1991 dat een eindexamenvoorstel voor HAVO en VWO
presenteerde. In dat rapport is, naast de ingeburgerde verdeling van historische en
moderne letterkunde, bijvoorbeeld sprake van drie literatuurbenaderingen: de
historisch-letterkundige en literair-esthetische benadering, de structureel-analytische
benadering en de tekstervarende of tekstbelevende benadering van literatuur. Het
door de overheid benoemde adviescollege omschreef voorts waartoe het vak
‘Letterkunde’ in HAVO en VWO moest opleiden, namelijk tot: ‘1. het kunnen
interpreteren, analyseren en beoordelen van literaire teksten uit heden en verleden;
2. het kunnen uitbrengen van een verslag van de eigen ervaringen met literaire teksten
uit heden en verleden; 3. het kennen van feiten, begrippen en werkwijzen om de
taken die bij 1 en 2 genoemd zijn welbewust uit te kunnen voeren’ (Braet e.a. 1991:
115).
Steeds meer vakinhoud, en dat geldt zeker als we bedenken dat ook de andere
onderdelen van het schoolvak Nederlands op dezelfde nauwkeurige wijze werden
gespecificeerd. Met zulke precieze omschrijvingen is op zich weer niets mis. Maar
de Neerlandicus voor de klas zou zich welhaast ongemakkelijk gaan voelen met dit
‘uitdijend heelal’ van vakwetenschappelijke én vakdidactische eisen.9

5 Instrumentele Neerlandistiek
En nu krijgt de Neerlandicus te maken met literatuuronderwijs in het studiehuis. Hij
dient zich in te stellen op een ándere manier van leren en onderwijzen. In die nieuwe
optiek zijn ‘de zelfstandige leerling’ en ‘brede vorming’ centrale begrippen. Van de
leerlingen wordt een grotere zelfstandigheid verlangd, terwijl de docent begeleider
moet zijn bij dat verzelfstandigde leren. Zoals elke docent in de vernieuwde tweede
fase van het voortgezet onderwijs moet ook de leraar Nederlands meer begeleider
zijn dan dat hij bijvoorbeeld zorgt voor pure kennisoverdracht.
Bij het andere centrale begrip, ‘brede vorming’, moeten we niet te snel denken
aan culturele ontwikkeling in de humaniora-traditie waar de Neerlandicus zo
vertrouwd mee is. Het lijkt eerder te gaan om het ‘op de praktijk gericht zijn’ van
het schoolvak Nederlands, want als belangrijke componenten worden nogal eens
schrijfvaardigheid en argumentatie genoemd. In de Voorlichtingsbrochure Nederlands
van de Stichting Leerplan Ontwikkeling wordt dan ook gesproken van een
‘karakterverandering’. Het schoolvak Nederlands zal een sterker instrumenteel
karakter krijgen, met meer aandacht voor algemene en studievaardigheden, zo lezen
we, en dat blijkt te betekenen: ‘informatie verzamelen en verwerken, publiek gericht
schrijven, lezen van studieteksten, samenvatten, opzetten van werk- en
stappenplannen’ (SLO-brochure 1996, p. 7).
Toch wordt de culturele kant van het vak volgens deze brochure eveneens versterkt,
al denkt men daarbij niet aan meer uren voor literatuuronderwijs. Ik wil niet ingaan
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op de nog steeds onduidelijke rekensommen, maar er is in elk geval sprake van een
drastische vermindering aan onderwijstijd, zeker als men bedenkt dat het lezen van
de -weliswaar gereduceerde- literatuurlijst binnen die schaars geworden studielasturen
valt. De SLO wijst in deze kontekst dan ook niet op de beschikbare
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tijd, maar op de grotere mogelijkheden tot samenwerking met het onderwijs in de
moderne vreemde talen en op het nieuwe vak Culturele en Kunstzinnige Vorming.
Het is ongetwijfeld niet onopgemerkt gebleven dat er minder of meer vergaande
vormen van integratie tussen de literatuuronderdelen in het talenonderwijs mogelijk
worden. En ja, het kan inderdaad zinvol, en efficiënt, zijn om tot samenwerking te
komen. Bovendien kan in het nieuwe vak CKV wereldliteratuur worden gelezen.
Maar toch zou ik me voor de klas wat ongemakkelijk gaan voelen bij het idee: steeds
meer, en dan ook nog in minder tijd?

6 Legitimeringstaal
Vooralsnog beschouw ik die op zich interessante nieuwe mogelijkheid:
wereldliteratuur in het voortgezet onderwijs, als een mooi voorbeeld van het steeds
meereffect. Dat er in de nieuwe plannen verband wordt gelegd met het multiculturele
karakter van onze samenleving is eveneens op zich belangwekkend, maar deze
opvatting komt natuurlijk ook als legitimering van de onderwijsvernieuwing uitstekend
van pas. Ik gebruik de aanduiding ‘legitimering’ omdat de toonzetting in de brochures
van officiële adviesorganen immer onverdeeld positief lijkt. Het is daarom misschien
goed om, zij het maar als gedachtenexperiment, eens wat nader in te gaan op een
voorbeeld van deze legitimeringstaal.
In een brochure die in 1997 werd uitgegeven door het Procesmanagement
Voortgezet Onderwijs, dat is de instantie die de invoering van de
onderwijsvernieuwing begeleidt, staat bijvoorbeeld dat de tijd dat kennisoverdracht
bij uitstek op school plaats vond, voorbij lijkt te zijn. Tegenwoordig kan men immers
op vele manieren informatie opdoen, zo vervolgt de brochureschrijver.
Als men die opvatting als onomstotelijke waarheid opvat, volgt daar, gezien de
uitleg van enkele cruciale begrippen in de brochure, blijkbaar de volgende redenering
uit: er is een overweldigend informatie aanbod buiten de school; in het onderwijs
moeten leerlingen daar op worden voorbereid; en dus moeten zij leren hoe je
informatie kunt vinden. In die optiek móet er dan wel sprake zijn van ‘praktijk
gericht onderwijs’, in een dergelijke kontekst wordt de didactische opzet van het
veel zelfstandiger werken onvermijdelijk, etc. De voorgestelde onderwijsvernieuwing
lijkt buiten kijf.
Maar waarom zou de conclusie niet anders kunnen zijn, waarom kan de redenering
niet luiden, en ik geef graag toe dat ook ik enigszins manipuleer: in verband met het
manipulatieve karakter van het grote informatie-aanbod buiten de school, moet het
onderwijs een kritische instelling aankweken bij de leerlingen. Ik zou me heel goed
kunnen voorstellen dat in die redenering onderwijs in kunst en cultuur een belangrijke
functie heeft. In die alternatieve visie hoeft ‘brede vorming’ niet louter
‘praktijkgericht’ te betekenen.
Het is maar een speels gedachtenexperiment en misschien is het spelbederf. Het
kan ook scepsis zijn van de Neerlandicus die toekijkt, maar zich wel degelijk
betrokken voelt bij het schouwspel dat zich in de arena afspeelt. Men kan natuurlijk
de door mij aangewezen aanleidingen tot ongemak van de Neerlandicus eveneens
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als vormen van spelbederf opvatten. Bovendien besef ik zelf maar al te goed dat dit
alles ook te maken heeft met zelf-legitimatie van de Neerlandicus.
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Eindnoten:
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Een uitdijend heelal
De ontwikkeling van het universitaire onderwijs in de Nederlandse
letterkunde sedert 1945
E.K. Grootes
De geschiedenis van het universitaire letterkundeonderwijs na de Tweede
Wereldoorlog moet nog geschreven worden. Wat hier volgt is niet meer dan een
schets. Voorzover ik dat kon nagaan, is er nog nauwelijks systematisch onderzoek
gedaan naar de landelijke ontwikkelingen. Per universiteit zijn er wel wat
terugblikken, bijvoorbeeld bij het afscheid van hoogleraren, maar deze hebben vaak
een nogal anekdotisch karakter. De relatie tussen de vakinhoudelijke en de
onderwijskundige veranderingen in het universitaire letterkundeonderwijs van de
laatste vijftig jaar ontbeert nog een analyse zoals De Vriend die in zijn dissertatie
heeft gegeven voor het secundair onderwijs.1 Die relatie vraagt om een onderzoek
op zichzelf. Het recente proefschrift van Nico Laan beschrijft wel een aantal
opeenvolgende tendensen in de benadering van de literatuurgeschiedenis, maar niet
de mate waarin ze een rol zijn gaan spelen in de praktische onderwijssituatie, waar
ik mij vooral op richt.2 Binnen mijn beperkte opdracht zal ik dan ook voornamelijk
putten uit mijn persoonlijke ervaringen van de laatste veertig jaar. Daardoor zal mijn
verhaal onvermijdelijk subjectieve accenten krijgen en wat zwaarder leunen op de
Amsterdamse ontwikkelingen dan wenselijk is.
In 1955 begon ik zelf met mijn studie Nederlands aan de Universiteit van
Amsterdam. Toen ik zo'n twintig jaar nadien Omzien in verwondering las, de
herinneringen van Annie Romein-Verschoor, frappeerden mij de overeenkomsten
tussen haar ervaringen als eerstejaars Nederlands en de mijne. Zij kwam aan te Leiden
in 1914. Ruim veertig jaar later was alles nog bijna net zo als toen. Een studiegids
bestond nog niet. Een in potjeslatijn gestelde Series Lectionum en wat mondelinge
informatie van ouderejaars moesten de weg in de studie wijzen. Nederlands en
geschiedenis waren gekoppeld en de eerstejaarsstudent moest zich op het gebied van
de taalkunde om te beginnen de grammatica van het Gotisch eigen maken. De
hoogleraren gaven een hoorcollege en waren verder onbereikbare grootheden. In
mijn tijd bestond het vak letterkunde voornamelijk uit heel veel lezen. Donkersloot
deelde een gestencilde lijst met zeshonderd primaire titels uit; onder Stuiveling, vanaf
1956, werd dat minder, maar voor mijn kandidaatsexamen legde ik toch nog een
leeslijst over met ruim de helft van dat aantal. Vergeleken met 1914 had wel een
vorm van werkcollege, gegeven door de - enige - assistent van de hoogleraar, een
belangrijker plaats gekregen. Volgens Annie Romein bestond haar hele vakopleiding
uit de werkcolleges van Huizinga en Blok: na het kandidaats om het jaar één uur per
week analyse van een middeleeuwse kroniek. In dat opzicht was de studie in de jaren
vijftig wel gemoderniseerd: als eerstejaars aan de Amsterdamse Gemeente-universiteit
kregen we bijvoorbeeld al een zeer nuttig werkcollege filologie. Dat dit soort
curriculum toch rendement opleverde, hangt mede samen met de kleinschaligheid
van de opleidingen. In Utrecht kon men in het decennium na de oorlog bijvoorbeeld
rekenen op zo'n acht tot tien nieuwe studenten per jaar. In Amsterdam lag dat niet
veel hoger: ik haalde met twaalf medestudenten het voornaamste
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tentamen aan het eind van het eerste jaar. Dat studie-uitval geen recent verschijnsel
is, blijkt uit het feit dat we met ongeveer twintig studenten waren begonnen. Hoe
dan ook kon aan elke instelling de complete bevolking van de studierichting nog in
één niet te grote collegezaal worden verzameld voor het wekelijkse college van de
hoogleraren.
Wanneer we de ruim vijftig jaar tussen het einde van de oorlog en nu overzien,
valt wel een zekere geleding aan te brengen. Het jaar 1946 staat in het teken van een
nieuw begin. Belangrijke veranderingen treden op aan het eind van de jaren zestig.
Deze houden verband met de enorme schaalvergroting. Die was weer het gevolg van
de naoorlogse geboortegolf en de sterk gegroeide deelname aan hoger onderwijs.
Zoals bekend ging er een mentaliteitsverandering mee gepaard. Een volgende omslag
zie ik plaatsvinden in de loop van de jaren tachtig, als een langdurige periode van
bezuinigingen op het onderwijs aanbreekt, soms verbloemd onder misleidende termen
als Selectieve Krimp en Groei. Zo laat zich de laatste halve eeuw grofweg indelen
in tweemaal twintig en eenmaal tien jaar.

De naoorlogse periode
Mijn vergelijking met 1914 heeft al aangegeven dat, net als in zoveel sectoren van
het maatschappelijk leven, ook aan de universiteit eerder sprake was van herstel van
vooroorlogse structuren, dan van het beginnen met een schone lei. Toch is het niet
zonder belang dat in 1946 verscheidene nieuwe hoogleraren werden benoemd die in
de twintig jaren daarna een toonaangevende positie zouden innemen. Ik denk daarbij
aan Hellinga in Amsterdam, Van Es in Groningen en Smit in Utrecht. Natuurlijk
waren er anderen die hun vooroorlogse werkzaamheden voortzetten: Donkersloot,
die door de Duitsers ontslagen was, nam zijn hoogleraarschap in Amsterdam weer
op, Van Eyck doceerde tot zijn dood in 1954 te Leiden, en Wille overbrugde in zijn
aanstelling aan de Vrije Universiteit zelfs de periode van 1918 tot 1952. In deze
periode stonden letterkunde en taalkunde nog in een betrekkelijk nauwe relatie tot
elkaar. Van Es was aangesteld voor Nederlandse taal- en letterkunde en streefde in
zijn stilistische methode naar een integratie van beide disciplines. Vanuit Nijmegen
publiceerde Michels zowel taalkundige als letterkundige artikelen en hoewel Hellinga
als hoogleraar taalkunde de letterkundige Donkersloot als collega naast zich had,
overschreed hij geregeld de grenzen tussen de twee vakken. In 1947 gaf hij
bijvoorbeeld al colleges over de ontwikkeling van de moderne poëzie vanaf Gorter.3
Filologie en taalkundige tekstinterpretatie vormden in elk geval een
gemeenschappelijk werkterrein. De traditionele taalkunde, met haar sterk historische
en descriptieve inslag, sloot nog steeds redelijk aan bij de eveneens hoofdzakelijk
historisch georiënteerde literatuurwetenschap. Onder oudere vakgenoten, opgeleid
in de eerste helft van de twintigste eeuw, zou deze verbinding nog lang
vanzelfsprekend zijn.4 Dat neemt niet weg dat specialisatie de toekomst had en dat
vanaf de jaren zestig de taalkunde en de letterkunde steeds verder uiteen zouden
drijven.
Een kenmerkend beeld van de positie van de hoogleraar letterkunde in deze eerste
twee decennia rijst op uit verspreide mededelingen over W.A.P. Smit, later door
Marijke Spies aangeduid als de ‘grand old man’ van de Nederlandse
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literatuurgeschiedenis. Ik heb hem zelf nooit ontmoet. Zijn levensbericht in het
Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde somt zijn onderwijstaak
op: Smit gaf
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‘voordrachtscolleges van een jaar, waarin hij verslag deed van eigen onderzoek,
caputcolleges over problemen in de vakliteratuur en aesthetisch-kritische werkcolleges
voor candidaten, waarin ze leerden moderne gedichten en verhalen te analyseren.’
Al die colleges werden woord voor woord uitgeschreven en zonder oratorisch
effectbejag voorgedragen.5 Zijn grote studie over de drama's van Vondel, Van Pascha
tot Noah, is zo successievelijk aan de studenten gepresenteerd. Ook Van Duinkerken
(W.J.M.A. Asselbergs) in Nijmegen, hoe overtuigend hij ook overkwam, lijkt niet
in de eerste plaats in het didactisch effect geïnteresseerd geweest te zijn. Dat zou
men tenminste kunnen afleiden uit de karakteristiek die Kees Fens van zijn colleges
gaf: ‘Van Duinkerken zou even bezield college hebben gegeven aan één enkele
student als aan een volle zaal. Hij wilde geen leermeester zijn, maar spreker. Hij
doceerde - en dat verraadt in hem de echte schrijver die hij altijd gebleven is - om
de stof voor zichzelf te verhelderen’.6 Veel van de hoogleraren in die tijd waren in
de eerste plaats geleerde publicisten, en zeker geen onderwijsdirecteuren of
onderzoekmanagers. Kenmerkend is een opmerking in een interview met Van den
Toorn als hij herinneringen ophaalt aan zijn begintijd in Utrecht. Hij noemt dan de
vijf overige leden van de staf uit dat jaar 1965, onder wie Sötemann, Gerritsen en
Vermeer, en alsof hij hem bijna vergeet, vermeldt hij ook Smit nog: die ‘kwam af
en toe ook wel eens kijken’.7 Toen Guus Sötemann in 1968 Smit opvolgde, brak niet
tot zijn vreugde een heel andere tijd aan. ‘Toen ik hoogleraar werd’, vertelde hij aan
de interviewster van Literatuur, ‘verwachtte ik dat ik gewoon hetzelfde zou kunnen
doen als mijn voorganger, W.A.P. Smit. Een paar colleges geven in de week, af en
toe wat tentamens, en dat was het. Dat pakte anders uit (...). Vervolgens verwacht
men dat je optreedt als de directeur van een fabriekje’.8

Modernisering
Daarmee zijn we al aan het roerige eind van de jaren zestig aangeland. Inmiddels
waren zich ook in de inhoud van de studie belangrijke veranderingen aan het
voltrekken. Daarbij speelden verschillende factoren een rol. De gewichtigste daarvan
is waarschijnlijk de ongekende schaalvergroting geweest, waarover zo dadelijk meer.
Een andere is de geleidelijke afkalving van het overwegend historische karakter van
het vak. Moderne letterkunde en moderne taalkunde maakten zich breder en konden
dat ook doen door de ruime toestroom van nieuwe docenten. Dat was niet per definitie
een uiting van jeugdig elan: Stutterheim was al 53 toen hij in 1956 Kloeke te Leiden
opvolgde, maar hij sloeg wel een nieuwe weg in door naast het aloude tentamen
historische grammatica een tentamen moderne taalkunde in te voeren.9 Parallel aan
deze ontwikkeling loopt de groei van van algemene en theoretische vakken, in het
bijzonder de algemene taalwetenschap en de algemene literatuurwetenschap. Die
waren niet nieuw binnen de letterenfaculteiten. In Amsterdam was bijvoorbeeld
Reichling al in 1938 toegelaten als privaatdocent in ‘de theorie der taal, inzonderheid
hoofdstukken uit de psychologie en de filosofie der taal’. In 1946 werd hij
buitengewoon, in 1951 gewoon hoogleraar aan de Gemeentelijke Universiteit.10 De
algemene literatuurwetenschap volgde op enige afstand. W.A.P. Smit en H. Sparnaay
richtten in 1949 te Utrecht het Instituut voor Algemene en Vergelijkende
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Literatuurwetenschap op.11 Zeven jaar later werd er een leerstoel ingesteld, en in
datzelfde jaar 1956 kwam er ook in Leiden een hoogleraarschap algemene
literatuurwetenschap12 en ruilde in Amsterdam Donkersloot zijn leerstoel Nederland-
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se letterkunde in voor Vergelijkende Literatuurwetenschap. Overigens met een voor
hem tragisch resultaat: hij was gewend aan een volle zaal elke week, aangezien zijn
hoorcollege door alle studenten Nederlands gevolgd moest worden. Zijn nieuwe
college trok in het begin vrij veel belangstelling, maar aan het eind van het semester
zaten er nog vier of vijf toehoorders in de ruime amfitheaterzaal, die ondanks het
slaapverwekkende betoog niet meer weg durfden te blijven.

Merlyn
Lijkt dit niet direct voor de bloei van de ALW te pleiten, die trouwens nooit een
massaal gekozen discipline zou worden, onmiskenbaar is toch een groeiend bewustzijn
in deze jaren, ook binnen de neerlandistiek, van de theoretische en methodologische
problemen die inherent zijn aan de beoefening van de literatuurwetenschap. In
november 1962 verscheen het eerste nummer van het tijdschrift Merlyn, dat meer
dan de strikte vaktijdschriften bepalend zou worden voor de discussie over de
benaderingswijzen van literaire teksten. Hoewel het zeker te ongenuanceerd is om
te stellen dat de redacteuren onverkort het dogma van de autonomie van de literaire
tekst beleden, lag het accent duidelijk op het verwerven van inzicht in structuur en
betekenis van afzonderlijke romans en gedichten, zonder te steunen op externe
gegevens. Die werden beschouwd als niet direct ter zake doende literatuur-historische
ballast. Het ging hier om een literair tijdschrift, niet om een zuiver academisch
geschrift. Volgens Van Rees onttrok men zich daardoor ‘aan het langzame tempo
waarmee veranderingen zich aan de universiteit voltrekken’.13 Toch was de afstand
tot de universiteit niet groot. Oversteegen bijvoorbeeld, die als de voornaamste
woordvoerder beschouwd kan worden, is zeker geïnspireerd door Hellinga's aandacht
voor close reading uit de jaren vijftig. De neerslag van diens colleges over Leopolds
Om mijn oud woonhuis peppels staan was in 1955 gepubliceerd in de Kreatiewe
analise van taalgebruik door Hellinga en Van der Merwe Scholtz.14 Ook Fens, een
andere Merlinist, erkent de doorwerking ervan: ‘zonder invloed op mijn wijze van
interpreteren is het boek, zeker door zijn consequente opzet, de strengheid van de
discipline erin, niet gebleven’.15 Oversteegen werd twee jaar na zijn promotie in 1970
trouwens hoogleraar Moderne Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam en
bekleedde vanaf 1976 dezelfde functie voor Theoretische Literatuurwetenschap in
Utrecht. En uiteraard is vooral Sötemann de hoogleraar geweest die op dit vlak school
heeft gemaakt. Ook hij was in de jaren kort na de oorlog door Hellinga gevormd.
Van zijn wetenschappelijk credo geeft hij een mooie paradoxale formulering in een
interview uit 1994: ‘Mij is op de een of andere manier altijd het etiket opgeplakt dat
ik autonomistisch te werk zou gaan. Dat is gewoon niet waar. Ik vond dat het
uiteindelijk gaat om de tekst. Dat betekent niet dat ik de rest wil ontkennen of
bagatelliseren. Alleen: als je je daarmee wilt bezighouden, ga dan sociologie studeren
of boekgeschiedenis’.16
De betogen in Merlyn waren symptomatisch voor algemenere tendensen in het
universitaire letterkundeonderwijs en in de literaire kritiek van de jaren zestig. De
literatuurgeschiedenis verloor terrein aan de tekstinterpretatie. Romananalyse werd
mode. Het erin stampen van een literatuurhistorisch overzicht werd een steeds
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dubieuzer activiteit gevonden. Ik bezit een exemplaar van de Ontwikkelingsgangvan
Te Winkel waar onderstrepingen in allerlei kleuren het geworstel van een student
verraden die ooit dat immense feitenpakhuis in zijn geheugen heeft proberen over
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te brengen. Aan de Universiteit van Amsterdam heeft zelfs Knuvelder die status van
leerboek niet meer gekregen. Dat laatste grote handboek zou ook de zondebok worden
van alles wat er mis was met de literatuurgeschiedschrijving. Die zakte van een
prestigieuze activiteit naar de status van pseudowetenschap. In het begin van de jaren
zestig moesten de eerstejaars in Amsterdam nog wel de Schets van De Vooys en
Stuiveling uit het hoofd leren, begeleid door uitvoerige stencils waarop werd uitgelegd
wat er allemaal niet aan klopte. De beruchte multiple choice Schetstentamens
sneuvelden rond 1970 als gevolg van de protesten van een nieuwe generatie studenten,
die massaal storm liepen tegen het traditionele universitaire bestel.

Schaalvergroting
Toen de naoorlogse geboortegolf de universiteiten overspoelde, had dat niet
onmiddellijk invloed op de vorm van het onderwijs. In eerste instantie werd
voornameljk uitgeweken naar grotere collegezalen. Aan de Universiteit van
Amsterdam, waar tevens een geïntegreerde M.O.-B-opleiding was gestart, liep het
aantal eerstejaars op naar zo'n driehonderdvijftig. De schaalvergroting had wel
duidelijke indirecte effecten. Er was in die tijd nog geld voor uitbreiding van de staf.
Toen Stuiveling op een zeker moment rechtstreeks bij de minister ging klagen over
het nijpende docententekort, kwamen we na een gesprek met minister Veringa zelfs
met een toezegging van twintig tijdelijke formatieplaatsen terug, ongetwijfeld door
Den Haag geschonken uit vrees voor een studentenoproer in het revolutionair gezinde
Amsterdam. Een dergelijk gebaar is nu volstrekt onvoorstelbaar geworden. De
instroom van nieuwe docenten, meestal recent afgestudeerd, schiep vervolgens ruimte
voor taakverdeling en dus voor specialisering binnen het vakgebied (vooral naar
periode), maakte de afstand tot de contesterende studenten geringer en vergrootte de
bereidheid tot experimenteren met het onderwijs. Hoorcolleges maakten steeds meer
plaats voor werkcolleges. Toch denk ik dat die ontwikkeling meer voortvloeide uit
de veranderende visie op het vak letterkunde, dan uit de studentenrevolte. In feite
liep de roep van de studenten om projectonderwijs en niet-autoritair docentengedrag
parallel aan de behoefte om tekstgericht te werken, met de nadruk op een open
discussie over de interpretatie. Dat vroeg om het werken met kleine groepen. Die
bogen zich soms wekenlang met hun begeleider over één gedicht. De onderwijsvorm
beïnvloedde op zijn beurt de didactiek: minder het aanbrengen van een grote
hoeveelheid feitenkennis, meer bespreking van gezamenlijk bestudeerde artikelen
en syllabi rond de gelezen primaire teksten. Literatuurlijsten werden besnoeid, in de
- vaak ijdele - verwachting dat een kleiner aantal teksten intensiever gelezen zou
worden. De toetsing gebeurde vaker door middel van werkstukken ten koste van het
aantal tentamens.
De nieuwe docenten hadden over het algemeen ook een andere voorgeschiedenis
dan hun hoogleraren en oudere collega's. Die hadden bijna allen gewerkt als leraar
in het middelbaar onderwijs of ze konden voortbouwen op een carrière als literair
criticus. Dat geldt voor ouderen als Donkersloot, Van Es, Smit, Hellinga, Stuiveling,
Asselbergs, Zaalberg, maar bijvoorbeeld ook nog voor Sötemann en Strengholt. Veel
van de nieuwe stafleden werden direct na hun doctoraal aangesteld, vaak na eerst al
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kandidaatassistent te zijn geweest. Misschien heeft die situatie, samen met de eis tot
specialisering, mede geleid tot een zekere academisering van de letterkundestudie,
tot een grotere nadruk op het wetenschappelijk onderzoek en
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een lossere relatie met zowel de literaire kritiek als het letterkundeonderwijs op
school. Maar dat terzijde.

Vernieuwing van taalkunde en taalbeheersing
Andere belangrijke ontwikkelingen die hun beslag kregen in de jaren zeventig,
betreffen de revolutionaire veranderingen binnen de taalkunde en de opkomst van
het nieuwe vak taalbeheersing. Beide verschijnselen drukten het vak letterkunde, dat
zich ooit zo breed binnen de opleidingen kon manifesteren, wat in de verdediging.
Hoewel Chomsky's Syntactic Structures al in 1957 was uitgekomen, vond de echte
opgang ervan in Nederland pas een tiental jaren later plaats. Reichling verwachtte
er in 1961 nog niet veel van. Hij sprak over ‘een revolutie op haar retour’ en het viel
volgens hem ‘vooralsnog niet in te zien, wat wij met deze analyse (sc. die van
Syntactic Structures') principieel gewonnen hebben’.17 En Van den Toorn vertelde
bij zijn afscheid, dat toen Frits Staal in 1965 in Krasnapolsky een lezing hield over
het werk van Chomsky, dat voor hem en vele anderen iets geheel nieuws was.18
Inmiddels hebben we de expansie meegemaakt van de transformationeel-generatieve
grammatica en andere vormen van moderne taalkunde in de decennia daarna. Deze
is niet zonder invloed geweest op de literatuurwetenschap, heeft de studie Nederlands
deels een heel ander aanzien gegeven, en heeft zeker de kloof tussen taalen letterkunde
aanmerkelijk verdiept. Deze vroegere zusterdisciplines hebben elkaar in de praktijk
nog maar weinig te zeggen. De eenheid van de neerlandistiek, als ideaal nog steeds
het verdedigen waard, is in de dagelijkse praktijk van de studie niet veel meer dan
een illusie. Als een bezegeling van de scheiding van tafel en bed kan men zien dat
twee van de vertrouwde tijdschriften voor Nederlandse taal- en letterkunde per 1
januari 1996 zijn opgegaan in een tijdschrift voor taalkunde en een voor letterkunde.
In een aantal van de universitaire opleidingen Nederlands heeft de afstudeerrichting
taalbeheersing nu de grootste aantrekkingskracht. Ook dat betekent uiteraard een
relatieve verzwakking van de positie van de letterkunde binnen de neerlandistiek.
Het vak taalbeheersing was overigens niet opgezet met dat toekomstbeeld voor ogen.
Toen Stuiveling in 1950 een leeropdracht voor de taalbeheersing aan de Gemeente
Universiteit Amsterdam kreeg, was die bedoeld om de slechte beheersing van de
moedertaal van alle studerenden aan te pakken. Er barstte een heftige discussie los
over de vraag of het falen van het middelbaar onderwijs een reden kon zijn om zo'n
praktisch vak aan de universiteit toe te laten.19 Het was toen ook nog lang niet aan
een plaats in het Academisch Statuut toe. Dezelfde polemiek laaide dertig jaar later
weer op, toen Leiden uiteindelijk ook had besloten taalbeheersing als afstudeerrichting
toe te laten. Toen de taalbeheersers daar bij de studievoorlichting hun vak al te zeer
de hemel in prezen, reageerde de taalkundige Hans Bennis in Meta met een stuk
onder de titel ‘Van alma mater tot prostituée’.20 Dat de taalbeheersing zich vervolgens
ontwikkeld heeft tot een wetenschappelijke discipline in haar eigen recht, onder meer
door aan te leunen bij de klassieke retorica, zal mede gestimuleerd zijn doordat de
nieuwe docenten in schrijven en spreken als wetenschappelijk medewerker
automatisch onderzoekstijd in hun aanstelling kregen toebedeeld.
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Methodologische discussies
In het algemeen geldt dat er zich in de jaren zeventig een mentaliteitsverandering
voltrok onder het universitaire personeel, waarbij men zich niet meer in de eerste
plaats onderwijsgever voelde, maar onderzoeker met een onderwijstaak. Er moest
meer gepubliceerd en vooral gepromoveerd worden. De steeds verder uitdijende
delen van de BNTL, zelf met zijn oprichting in 1970 een symptoom van deze tendens,
getuigen daarvan. In 1972 verscheen Dokumentaal, dat pas vijfentwintig jaar later
als kroniek van het lopende onderzoek zou worden achterhaald door het Internet.
Hoewel de democratiseringsbeweging vanaf 1969 in de eerste plaats het onderwijs
wilde veranderen, waren er vragen over de relevantie van het vak opgeroepen die
ook de letterkundigen alerter hadden gemaakt ten aanzien van doel en methode van
het neerlandistische onderzoek. Gestimuleerd door de opbloeiende theoretische
literatuurwetenschap kwam er een zekere discussie op gang over de
wetenschappelijkheid van het vak. Verdaasdonk en Van Rees gooiden de knuppel
in het hoenderhok door de toetsbaarheid van interpretaties aan te tasten.21 Marijke
Spies riep op tot een fundamentele discussie over de vooronderstellingen van de
historisch-letterkundigen, die onvoldoende beseften dat hun vak in een
methodologische crisis verkeerde.22
Naar mijn indruk hebben deze principiële betogen geen diepe invloed uitgeoefend
op de praktijk van de vakbeoefening en het daarvan afgeleide universitaire
letterkundeonderwijs. Vaktradities die deels nog uit de negentiende eeuw stamden,
bleven taai. In elk geval gaat dat op voor de historische letterkunde, waar toch wel
een idee heerste van ‘laat alle bloemen bloeien’. Bij de beoefenaars van de moderne
letterkunde bestond zeker meer aandacht voor de fundamentele discussies binnen de
theoretische literatuurwetenschap, maar ook daar lijkt vanaf de jaren tachtig
scherpslijperij en onderlinge verkettering op de achtergrond geraakt. Zelfs de zo
vermaledijde literatuurgeschiedenis begon aan een comeback, zij het voorlopig in
een andere jas gestoken. De receptie-esthetica, gepropageerd in Hans Robert Jauss'
invloedrijke Literaturgeschichte als Provokation (1970), opende nieuwe
perspectieven. Dat daarmee de aporieën van de literatuurgeschiedschrijving niet uit
de wereld waren, zou naderhand blijken. Maar er werden nieuwe vragen gesteld, die
nieuwe wegen voor het onderzoek en het onderwijs openden. De groeiende interesse
voor de functie van literaire teksten in hun historische context leidde tot andere
accenten in het literairhistorische onderzoek: naar de poëticale opvattingen en de
retorische middelen waarmee de beoogde functie werd nagestreefd, naar de
ideologische en mentale lading van de teksten en naar de verspreiding van literatuur
als voorwaarde voor het functioneren ervan in de maatschappij. Het literaire leven
in de ruimste zin en in al zijn aspecten werd tot onderzoekterrein. Retorica en poëtica
beleefden, ook in internationaal verband, een opbloei in de belangstelling na lang
verwaarloosd te zijn. Neerlandici-letterkundigen schreven interdisciplinariteit in hun
vaandel en schurkten aan tegen de cultuurgeschiedenis, de mentaliteitsgeschiedenis
en de boekwetenschap. Aan het eind van de jaren tachtig werden deze ontwikkelingen
bovendien geïnstitutionaliseerd in onderwijsdwarsverbanden (zoals Mediëvistiek in
Utrecht vanaf 1985) en interdisciplinaire onderzoekscholen als het Huizinga Instituut
en de Onderzoekschool Mediëvistiek. En in 1997 is er zelfs weer een omvangrijk
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project opgezet, voorzien van ruime extra-universitaire geldmiddelen, om een nieuw
literatuurhistorisch handboek tot stand te brengen.
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Daarmee zijn we in de jaren negentig aangeland en bij ontwikkelingen die nog in
gang zijn. De negentiende-eeuwse koppeling van letterkunde en geschiedenis in het
curriculum van de neerlandicus, die in de afgelopen decennia sneuvelde, is nog niet
hersteld, maar de roep om allerlei soorten van historische verbredingsmodules klinkt
luid op. Te vrezen is echter dat die roep niet zozeer voortkomt uit een goed doordachte
interne vakontwikkeling, als wel uit het volstrekte gebrek aan historische
achtergrondkennis bij de aankomende studenten. Het lijkt tijd voor de
neerlandici-letterkundigen om de grenzen en de doelstellingen van hun vak nog eens
goed door te spreken.
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Op de drempel van de derde eeuw
W.P. Gerritsen
Mij is gevraagd dit symposium af te ronden met een slotbeschouwing. De
organisatoren verzekerden mij, zoals organisatoren dat plegen te doen, dat zij mij de
grootste vrijheid wilden laten, maar lieten daarbij toch doorschemeren dat zij niet
alleen een terugblik op het symposium van mij verwachtten, maar ook een visie op
de toekomst van het onderwijs in de Nederlandse letterkunde. Voor ik mij aan deze
hachelijke onderneming waag, wil ik pogen aan de hand van de zes voorafgaande
bijdragen enkele grote lijnen te trekken.
Wat dit symposium bijzonder maakte, was dat de aandacht nu eens niet primair
op de geschiedenis van de wetenschappelijke neerlandistiek gericht was, maar
specifiek op die van het onderwijs in de Nederlandse letterkunde, zowel aan de
universiteiten als aan de scholen. Zoals te verwachten was, blijkt er voor vrijwel de
hele periode die hier in de beschouwing wordt betrokken, sprake te zijn van een
wisselwerking tussen universitair en voortgezet onderwijs, een wisselwerking die
zich overigens in telkens andere vormen manifesteert. Vooral voor wat de negentiende
eeuw betreft blijkt over het letterkunde-onderwijs aan de verschillende schooltypen
nog maar weinig bekend te zijn. De bijdrage van Kloek brengt dan ook een nog
grotendeels onverkend gebied van onderzoek voor het eerst in kaart.
Voor Siegenbeek en zijn na 1815 benoemde ambtgenoten was de voornaamste
motivering van het onderwijs in de Nederlandse letterkunde gelegen in het streven,
het nationale gevoel te versterken door kennismaking met de nationale literaire
cultuurmonumenten. Daarbij waren hun didactische opvattingen grotendeels geschoeid
op de leest van de oude rhetorica, die ten aanzien van de moderne talen vooral door
toedoen van Blair's Lectures on Rhetoric and Belles Lettres (1780) weer aan actualiteit
had gewonnen. In de werken van de oude schrijvers - te beginnen bij Stoke en
Maerlant - kon men specimina van voorbeeldig taalgebruik aantreffen. Boeiend is
de constatering dat Siegenbeek de staatkundige situatie rond 1800 vergelijkt met die
aan het eind van de zestiende eeuw: in navolging van Pieter Nieuwland verwacht hij
culturele bloei als gevolg van politieke turbulentie. Evenzo verwacht hij in 1826
gunstige effecten voor ‘de eer der nationale taal en letterkunde’ van de ‘loffelijke
naijver tusschen Noord en Zuid’. Wat Vis' citaten ons nog eens doen beseffen, is dat
de geschiedenis van het vak alleen tot haar recht komt als men haar in haar politieke,
sociale en culturele context plaatst.
Langzaam begint er meer begrip te ontstaan voor het pionierswerk dat door de
eerste generaties hoogleraren in de neerlandistiek, door Jonckbloet smalend aangeduid
als ‘de Oude School’, ‘de Partij van Behoud’, is verricht. Twee aspecten vragen
daarbij naar het mij voorkomt om verder onderzoek. Wat is precies de relatie geweest
tussen de opvattingen van deze universitaire docenten en het werk van
achttiende-eeuwse geleerden als Lambert ten Kate en Balthasar Huydecoper? De
fundamenten van de wetenschappelijke neerlandistiek zijn immers al lang vóór 1797
gelegd! En vervolgens (Vis heeft er al op gewezen): hoe principieel, en hoe
‘structureel’, zijn de verschillen - in wetenschaps- en taakopvatting - tussen mannen
als Siegenbeek, Lulofs, Simons, Van Cappelle en Kinker geweest?
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Voor de geschiedenis van het vak zijn de jaartallen 1863 en 1876 van niet minder
belang dan 1797 en 1815. Met de door Thorbecke in 1863 in het leven geroepen
HBS krijgt het schoolvak Nederlands voor het eerst een officiële status, die enkele
jaren later ook door een examen werd gewaarborgd. Vertrouwdheid met de literatuur
en haar geschiedenis is daarbij een verplicht onderdeel. De wet van 1876 bezegelde
het lot van de oude Latijnse school en stelde daar het gymnasium voor in de plaats.
Aan deze institutionele maatregelen blijkt een lange ontwikkeling vooraf te zijn
gegaan. Ook in de eerste helft van de negentiende eeuw moet - het blijkt onder meer
uit de gebruikte schoolboeken - bij verschillende typen scholen Nederlandse
letterkunde op het programma hebben gestaan. Kloek brengt nieuwe gegevens aan
het licht over de ‘Tweede afdelingen’ en de ‘Instituten’, waaronder het fameuze
Noortheij. Ook de rol van de - niet academisch gevormde - ‘onderwijzers’ krijgt
aandacht. Zou het toeval zijn dat het juist een van hen was, die al in 1853 het
onderwijs in de Nederlandse letterkunde aanprees als een ‘middel tot vorming van
verstand en hart’? Wij bevinden ons hier in het oorsprongsgebied van wat zich later
zal vertakken als twee stromen in de Nederlandse intellectuele cultuur: die van de
oud-HBS-ers en die van de oud-gymnasiasten.
Op het eerste gezicht staat het door Van Halsema behandelde onderwerp haaks
op het thema van dit symposium. Literatuurgeschiedschrijving in de zin van het
ontwerpen van een veelomvattende historische synthese lijkt immers veeleer een
wetenschappelijke dan een didactische activiteit. Maar leest men Van Halsema's
nuancerend betoog in conjunctie met dat van Rudolf van Geel, dan wordt duidelijk
dat de tegenstelling tussen ‘voelers’ en ‘weters’, tussen hermeneutici en ‘positivisten’,
ook voor het onderwijs een aanzienlijke relevantie heeft bezeten. Gerrit Kalff, die
bij Van Halsema vooral (maar niet uitsluitend) compareert als de schrijver van het
‘grote literair-historische overzichtswerk’, had in 1893, toen hij nog leraar was, in
Het onderwijs in de moedertaal gepleit voor een terughoudend gebruik van
literair-historische overzichtskennis. De inlevende en esthetiserende benadering van
Verwey dringt via Koopmans, Van den Bosch en De Vooys, Verweys ‘drie eigen
jonge neerlandici’, zoals Van Halsema ze noemt, tot in alle uithoeken van het
voortgezet onderwijs door. Voor deze jongeren behoorde Kalffs werk, dat de
literair-historische ontwikkelingen in het perspectief van de natievorming plaatste,
tot een voorbije tijd: ‘'t Is eigenlik een opgepoetste, of liever een geverniste
Jonckbloet’. De door Tachtig geïnspireerde idealen van de Nieuwe Richting hebben
de weg geëffend naar een letterkunde-onderwijs dat niet meer uitsluitend op de
ontwikkeling van het intellect was gericht. Lessen in literatuur moesten, zoals
Zijderveld in 1936 betoogde, ook bijdragen tot ‘verrijking van gemoed en geest, het
wekken en verhelderen van het aesthetisch-religieus-ethische gevoel’. Daarmee was
de taak van de leraar in de moedertaal uitgestegen boven die van zijn collega's: niet
alleen overdracht van kennis, maar ook van spirituele waarden was zijn opdracht.
Hebben de leraren-Nederlands in deze periode zich tegen deze taak opgewassen
gevoeld? Terecht vraagt Geel zich afhoeveel van Zijdervelds collega's aan deze hoge
eisen hebben kunnen voldoen.
Veel ingrijpender nog zijn de veranderingen ná 1945. Eddy Grootes geeft een fraai
uitgebalanceerd overzicht van de ontwikkelingen van het universitaire onderwijs in
de Nederlandse letterkunde in de laatste veertig jaar. Het studievak neerlandistiek,
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illusoir geworden. Grootes' metafoor van het uitdijend heelal geeft het proces een
bijna kosmische onomkeerbaarheid. De universitaire studie is wetenschappelijker
geworden. Van de oude wisselwerking tussen universiteit en school is niet veel meer
overgebleven. Intussen is ook de school in een maalstroom van veranderingen terecht
gekomen. De uiteenzetting van De Vriend inspireert de buitenstaander eerder tot
compassie met de leraren die al deze vernieuwingen tot stand moeten brengen dan
tot vertrouwen in de resultaten die ervan te verwachten zijn. Valt er in de
informatiemaatschappij nog iets van Zijdervelds idealen te verwezenlijken? Of dienen
die nu definitief te worden bijgezetop het kerkhof van de geschiedenis?
Twee eeuwen lang is de Nederlandse letterkunde onderwezen als universitair studievak
en als schoolvak. Wat zijn de vooruitzichten voor de komende eeuw? De voortekens
lijken tamelijk tegenstrijdig. Zal de teruggang van het aantal studenten negatieve
gevolgen hebben voor de kwaliteit van de wetenschappelijke bestudering van de
Nederlandse letterkunde? Niemand zal beweren dat het object van studie: de
Nederlandse literatuur, er economisch gezien slecht voorstaat: er worden per jaar
meer Nederlandstalige boeken gepubliceerd en verkocht dan ooit tevoren. Maar
anderzijds lijkt de belangstelling voor literatuur bij jongeren een verontrustende
teruggang te vertonen. Enquêtes tonen aan dat jongeren veel minder lezen dan vroeger.
Steeds vaker komt men leraren tegen die wanhopig erkennen dat hun enthousiasme
voor literatuur in de klas op een muur van ongeïnteresseerdheid stuit.
Is er sprake van een cultuurverandering die de teruglopende belangstelling voor
literatuur bij de schooljeugd kan verklaren? Ik noem drie factoren die hier een rol
kunnen spelen.
Ten eerste hebben we te doen met een op zichzelf buitengewoon verheugende
democratisering van het voortgezet onderwijs. Veel meer kinderen dan vroeger volgen
voortgezet onderwijs. Een veel groter percentage van hen is afkomstig uit gezinnen
waar niet of weinig gelezen wordt.
Ten tweede: de televisie heeft een dominante positie veroverd op vrijwel het hele
spectrum van het culturele leven, ten koste van het individuele avontuur van het
lezen. Zonder mij op dit terrein ook maar enigszins deskundig te achten zou ik willen
poneren dat de moderne mens anno 2000 veel meer en veel sterkere visuele prikkels
te verwerken krijgt dan bijvoorbeeld anno 1950 het geval was.
Ten derde: door de uitvinding van de cd en de walkman is muziek, anders dan
vroeger, vrijwel permanent aanwezig. Het lijkt mij plausibel dat het ontwaken van
esthetische ontvankelijkheid bij jonge mensen thans veel vaker door muzikale dan
door literaire ervaringen wordt uitgelokt.
Het lijkt er dus op dat literatuur als primair verbale kunstvorm er niet in geslaagd
is mee te komen met en te profiteren van de technische ontwikkelingen die haar
visuele en auditieve zusterkunsten op revolutionaire wijze hebben veranderd.
Literatuur heeft zich om zo te zeggen uit de markt geprijsd; lezen is, althans in de
perceptie van een flink deel van de schoolgaande jeugd, een veeleisende en weinig
opleverende activiteit geworden. Het letterkunde-onderwijs op veel scholen lijkt
heen en weer te worden geslingerd tussen vruchteloze dwang en gelaten
vrijblijvendheid.
Schrijvend voor vakgenoten en liefhebbers van de Nederlandse literatuur behoef
ik niet stil te staan bij de eigenschappen die literatuur vóór heeft op andere kunsten.
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biedt een toegang tot andere werelden (onder meer tot de wereld van het verleden)
en schept daardoor de mogelijkheid, de geldigheid van eigen opvattingen te
relativeren. Misschien niet minder belangrijk is, dat literatuur, door de lezer te
confronteren met voorbeeldige vormen van taalgebruik, inzicht kan verschaffen in
de werking en de mogelijkheden van het belangrijkste communicatiemiddel waarover
wij als mensen beschikken, de taal.
Als wij als beoefenaars van het vak, als deskundigen dus, deze eigenschappen aan
literatuur toekennen, dan lijkt het mij verkeerd ons te beperken tot de door Grootes
bepleite interne discussie over grenzen en doelstellingen van het
letterkunde-onderwijs. Dan zijn wij aan onszelf verplicht ook buiten de kring van
vakgenoten aandacht te vragen voor de immateriële belangen die hier op het spel
staan.
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Grensverkeer
Geassimileerde intellectuelen
Intellectuelen zijn migranten in het hun vreemde land van de massacultuur. Zij
koesteren hun dierbare herinneringen aan de imagined community der letteren, maar
beseffen er verstandiger aan te doen hun vreemdelingenstatus niet al te zeer te
cultiveren. A Philosophy of Mass Art van Noël Carroll (Clarendon Press: Oxford,
1998) is een van de tekenen die er op wijzen dat de allerergste aanpassingsproblemen
aan de nieuwe leefomgeving inmiddels wel achter de rug zijn. Als de filosofie (in
dit geval de filosofische esthetica) de massacultuur als serieus object van reflectie
tot haar terrein toelaat, lijkt de assimilatie van intellectuelen voltooid. Toen ik het
boek in de boekwinkel zag liggen heb ik het dan ook meteen laten inpakken en ik
ben er nog in de trein in beginnen te lezen (naast het bed is de trein een van de laatste
enclaves waar de oude leescultuur zich hardnekkig weet te handhaven).
Noël Carroll is een filosoof die werkt in de analytische traditie. Binnen die traditie
bestaat opmerkelijk veel belangstelling voor esthetische problemen. Filosofen als
Monroe Beardsley, Nelson Goodman, David Wollheim, George Dickie en Arthur
Danto zijn al decennia lang in uiterst scherpzinnige debatten verwikkeld. Bij mijn
weten dringt hoegenaamd niets van hun wapengekletter tot de wereld van de
neerlandici door. Mogelijk hebben de Heideggers en Derridas de filosofie de naam
bezorgd duister te zijn. Voor wat betreft de analytische filosofie zou een dergelijk
oordeel onterecht zijn: daar schrijft men over het algemeen glashelder en ook vaak
met een verfrissende polemische scherpte en speelsheid.
Nu hebben de typisch analytische omgangsvormen ook wel hun schaduwzijde.
Het geloof onder analytische filosofen in de verhelderende kracht van conceptuele
analyse blijkt werkelijk onverwoestbaar. Na de zoveelste optimistische poging om
de noodzakelijke en voldoende voorwaarden van een kunstwerk te definiëren, een
definitie die natuurlijk prompt door een volgende filosoof energiek gefileerd en
verworpen wordt, bekruipt je het gevoel dat je in Kienholz' The Beanery bent
aangeschoven bij een uiterst merkwaardig debating-clubje. (Welke
literatuurwetenschapper probeert nog een sluitende definitie van het gedicht of de
roman te geven?) Ik was dan ook meteen voor Noël Carroll ingenomen toen hij zich
met ‘I realize that this sort of search for an analytical definition is often thought to
be unrealistic nowadays’ enigszins voor zijn benadering verontschuldigde.
A Philosophy of Mass Art valt uiteen in drie delen. In het eerste deel behandelt
Carroll het taaie filosofische verzet tegen massakunst (het meerderheidsstandpunt),
in het tweede deel de filosofische bejubeling van massakunst (vanzelfsprekend een
minderheidsstandpunt), om vervolgens met een eigen theorie over ‘the nature of
mass art’ te komen en op een aantal cruciale filosofische problemen rondom de
massakunst dieper in te gaan.
Laat ik ter illustratie van zijn werkwijze een indruk geven van de manier waarop
hij het filosofische verzet tegen de massakunst ontmanteld. Hij voert dat verzet op
een viertal kernargumenten terug:
1 Het massaficatieargument. Dit argument begint met de constatering dat massa-
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kunst primair gemaakt wordt om geld te verdienen. Om een zo groot mogelijk
publiek te bereiken, zullen de producenten zich richten op de laagste
gemeenschappelijke noemer van smaak, sensibiliteit en intelligentie van het
publiek. Steeds gevoed met dit soort kunstproducten zal dat publiek steeds
dommer worden. Zelfs de hoge kunst zal zich om nog enigszins te kunnen
concurreren steeds meer moeten compromitteren. Daarmee komt de cultuur als
geheel in een neerwaartse spiraal terecht.
2 Het passiviteitsargument. Dit stelt dat echte kunst de beschouwer geestelijk
activeert. Massakunst zal uit haar aard (het bereiken van de massa) zo
toegankelijk mogelijk proberen te zijn en zo min mogelijk van de beschouwer
eisen. Vanwege de geringe geestelijke activiteit die er van de toeschouwer
gevergd wordt, is massakunst dus geen of hoogstens een inferieure kunst.
3 Het geijkte-formule-argument. Dit is een variant op het vorige argument: echte
kunst is niet gemaakt volgens geijkte formules, massakunst is dat wel, ergo
massakunst is geen echte kunst.
4 Het vrijheids- en conditionerings-argument. Dit argument begint met de
vaststelling dat we een actieve verbeelding nodig hebben om ons de situatie
waarin we ons bevinden anders te kunnen voorstellen. Door de stereotypen en
herhalingen van de massakunst wordt onze verbeelding afgestompt. Zodoende
kunnen we ons onze situatie niet meer goed anders voorstellen dan ze in feite
is, met alle funeste gevolgen van dien voor een democratische samenleving.
Dat is wat er volgens Carroll overblijft als je de beschouwingen van representatieve
denkers als Dwight MacDonald, Clement Greenberg, R.G. Collingwood en Theodore
Adorno van hun retorische aankleding ontdoet. Als lezer raak je een beetje onzeker
als je dit allemaal leest. Ik althans zou niet durven volhouden dit soort argumenten
nooit gebruikt te hebben als het eens zo uitkwam. Maar de eenvoud waartoe Carroll
ze herleidt, is ontluisterend. Hoewel je nog niet precies weet hoe, voel je (als bij een
goede thriller) aan dat het nog maar heel weinig moeite zal kosten ze onderuit te
halen. Wat dan ook gebeurt. Carroll toont zich overigens steeds bereid rekening te
houden met het bezwaar dat de geparafraseerde denkers het wel niet zo simpel bedoeld
zullen hebben. Maar alle versterkingen die hij weet te bedenken, roepen dezelfde of
weer nieuwe problemen op. Kortom, Carroll speelt het socratische spelletje
alleraardigst en onderhoudend.
Uiteindelijk herleidt hij de filosofische afkeer van massakunst tot een verkeerde
interpretatie van Kants esthetica. In Kritik der Urteilskraft karakteriseerde Kant de
schoonheidservaring als het belangeloze behagen dat we bij de waarneming van
objecten onder bijzondere omstandigheden kunnen ervaren. Volgens Carroll was het
echter nooit Kants bedoeling daarmee een theorie van het kunstwerk te formuleren.
Niet voor niets verwijst Kant steeds naar tamelijk banale natuurfenomenen, die
kennelijk de bedoelde schoonheidservaring gemakkelijk weten op te roepen: het
patroon van sneeuwvlokken, het licht dat op golfjes speelt, de nachtelijke sterrenhemel
of gebladerte in de herfst.
Ook bevat de Kritiek der Urteilskraft geen normatieve kunsttheorie: de stap van
‘schoonheidservaring ís belangeloos’, naar ‘een kunstwerk móet belangeloos en dus
autonoom zijn’, een stap die veel esthetici zich op Kant beroepend zetten, is allerminst
dwingend. Andere onderdelen van de kantiaanse esthetica hebben op een vergelijkbare
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spel van rede en verbeelding. Daaraan de conclusie te verbinden dat waarachtige
kunstwerken niet aan regels gebonden zouden mogen zijn, of sterker nog: dat ze die
zelfs zouden dienen te doorbreken, is onjuist. Evenmin betekent het feit dat esthetische
ervaringen belangeloos en dus ‘contemplatief’ van aard zijn, dat wij ons bij het
beschouwen van kunst actief reflexief zouden moeten instellen. Of dat wij ons zelfs
zouden hebben in te spannen, zoals theoretici van de avantgarde als Greenberg en
Adorno menen. Dit soort curieuze ‘misreadings’ hebben een positieve waardering
van massakunst in de weg gestaan, niet alleen in de filosofische esthetica maar ook
in de kunstkritiek in het algemeen.
Wie nu denkt dat Carroll in het tweede deel juichend de voorstanders van
massakunst zal bespreken, heeft het mis. De voorstanders worden op net zo'n
genadeloos socratische behandeling getracteerd als de tegenstanders. Na weer op
uiterst humoristische wijze tot alle eenvoud te zijn teruggebracht, blijken ook de
opvattingen van Walter Benjamin en Marshall McLuhan het min of meer vanzelf te
begeven.
De hedendaagse cultuurstudies krijgen van Carroll in de persoon van John Fiske
speciale aandacht. Fiske, auteur van boeken als Reading the Popular (1989) en
Understanding Popular Culture (1989), is een (ongetwijfeld zwaar revisionistische)
voortzetter van de neomarxistische traditie. Hij schrijft bijzonder aanstekelijk over
televisiesoaps, jeansreclames, de shopping-mall, pretparken, spektakelfilms, waarbij
hij een scherp oog heeft voor alles wat zich verzet tegen of onttrekt aan het
eenrichtingsverkeer van de ‘cultuurindustrie’. Fiske is van mening dat het publiek
de producten van de commerciële massacultuur heel goed weet te gebruiken voor
haar eigen (vaak zeer uiteenlopende) belangen. Van eenzijdige manipulatie is dan
ook geen sprake. Vandaar dat hij in plaats van massacultuur liever spreekt van popular
culture: ‘Popular culture is the art of making do with what the system provides.’
(Understanding Popular Culture, p. 25). In feite doet Fiske een poging om het prestige
van massakunst op te vijzelen met sociaal-politieke argumenten.
Noël Carroll wil de massakunst echter uit het verdomhoekje halen zonder daarbij
het prefix ‘massa’ onder het tapijt te vegen. Massakunst is er wel degelijk voor de
massa. Om een zo groot mogelijk publiek te bereiken is ze ‘van nature’ laagdrempelig
en vereist ze nauwelijks voorkennis. Zowel logisch als cultuurhistorisch en
cultuurpolitiek is massakunst daarmee het spiegelbeeld van avantgarde-kunst.
In zijn slothoofdstukken gaat Carroll in op een aantal aspecten die bij de negatieve
beoordeling van massakunst steeds weer opduiken: de lage emoties waar massakunst
bij de beschouwer op inspeelt, en het bedenkelijke morele en ideologische allooi van
massakunst.
Het excessieve beroep op onze emoties zou massakunst inferieur maken aan echte
kunst. Volgens Carroll berust een dergelijke veroordeling op de veronderstelling dat
er een kloof gaapt tussen onze verstandelijke vermogens en onze emoties. Het is een
opvatting die teruggaat op Plato, die passies als een stoorzenders van het denken
beschouwde. Binnen de psychologische wetenschap ziet men tegenwoordig emoties
echter als een volwaardig onderdeel van ons cognitieve apparaat. Emoties richten
onze aandacht op relevante aspecten van een situatie waarin we ons bevinden. En
dat geldt mutatis mutandis ook voor de fictionele werelden waar we als boekenlezer
of filmkijker in vertoeven: de opgewekte emoties richten onze aandacht op
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betekenisvolle aspecten van het verhaal. Als een kunstwerk een beroep doet op onze
emoties is daar dus op zichzelf niets mee mis.
Daarmee is het bezwaar tegen lage emoties nog niet weggenomen. Maar volgens
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Carroll betekent het feit dat massakunst laagdrempelig probeert te zijn, nog niet dat
ze ook op lage emoties inspeelt. Veeleer doet massakunst een beroep op universele
emoties en die hoeven allerminst laag of oppervlakkig te zijn. Dat wil niet zeggen
dat er niet veel massakunst is die wel op lage emoties inspeelt, maar dat is een
eigenschap van de individuele producten en niet een noodzakelijke consequentie van
de aard van de massakunst.
Een bijzonder interessante beschouwing wijdt Carroll aan de relatie tussen
massakunst en moraal. Hij twijfelt er niet aan dat massakunst van invloed is op onze
morele educatie (in goede of slechte zin). Maar op wat voor wijze zijn beide domeinen
nu eigenlijk precies met elkaar verbonden? Carroll behandelt drie manieren waarop
de relatie tussen kunst en moraal over het algemeen geconceptualiseerd wordt (meestal
komen ze in combinatie met elkaar voor). Het bekijken van een gewelddadige film
kan bij ons het idee doen postvatten dat geweld in bepaalde situaties goed is
(propositionalisme). Of: door ons met de gewelddadige protagonist uit een dergelijke
film te identificeren kunnen in onszelf eveneens gewelddadige emoties ontstaan
(identificationisme). Beide (apart of gecombineerd) kunnen uiteindelijk tot
daadwerkelijk gewelddadig gedrag leiden (consequentialisme). Het negatieve
voorbeeld kan natuurlijk ook door iets positievers vervangen worden.
Carroll weerlegt deze drie verklaringsmodellen op tamelijk overtuigende wijze.
Consequentialisme lijdt er nogal onder dat het soort gevolgen dat men meestal wenst
te verklaren (goed gedrag/slecht gedrag) zwaar ondergedetermineerd is door de
veronderstelde oorzaken in het kunstwerk. Propositionalisme en identificationisme
blijken niet aannemelijk te kunnen maken dat het kunstwerk wezensvreemde
opvattingen en gevoelens bij de toeschouwers teweeg zou weten te brengen. In plaats
daarvan is het veeleer zo dat je de cognitieve, emotionele en morele dispositie van
de toeschouwer moet kennen om te kunnen verklaren waarom deze op een bepaalde
manier op het kunstwerk heeft gereageerd. Maar dat is precies het omgekeerde van
wat gepretendeerd werd verklaard te worden.
Daarmee ontstaat een ongemakkelijk conceptueel vacuüm. Want als er helemaal
geen plausibele relatie tussen kunst en moraal gelegd kan worden, zou dat uiteindelijk
ook de legitimatie van de humaniora in gevaar kunnen brengen. In laatste instantie
berust die immers op de veronderstelling dat de consumptie van goede kunst of
literatuur goed is (om het eens tautologisch te formuleren). Gelukkig komt Carroll
met een voorstel hoe de relatie tussen kunst en moraal dan wel gezien moet worden.
Het kunstwerk is niet zozeer een bron van nieuwe kennis of emoties, maar eerder
een hulpmiddel waarmee we al aanwezige kennis en emoties kunnen mobiliseren,
verdiepen, toepassen. Carroll doopt dat ‘clarificationism’. Een aannemelijke
voorstelling van zaken lijkt me, die het belang van een ethische beoordeling van het
kunstwerk enigszins relativeert maar beslist niet ontkent.
A Philosophy of Mass Art is het soort boek dat tot zelf-doen uitnodigt. Ik vroeg
me tijdens het lezen bij voorbeeld af of het werk van Martha Nussbaum tegen Carrolls
kritische redeneertrant bestand zou zijn (ik denk het wel), of dat van onze eigen
moraliste Maaike Meijer (ik denk het niet). Maar die tests kan elke lezer desgewenst
zelf uitvoeren.
Frans Ruiter

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 3

283

Twee hemelse vrouwenloven
Analyse van een metafoor*
Simone Veld
Inleiding
Man en vrouw zijn als zon en maan. Die gedachte, in de optiek van de
renaissancemens niet ongewoon, heeft twee auteurs geïnspireerd bij het schrijven
van een vrouwenlof in de vorm van een kort gedicht. De overeenkomsten in thematiek
tussen beide gedichten zijn opvallend. In beide gedichten wordt een vergelijking
gemaakt van het ‘gedrag’ van de maan ten opzichte van de zon met het gedrag van
een gehuwde vrouw ten opzichte van haar man. Daarbij wordt vooral betekenis
gegeven aan het feit dat de maan meer licht afgeeft naarmate die verder van de zon
afstaat. Hier wil ik deze twee gedichten naast elkaar leggen om er een vergelijkende
analyse van te kunnen maken. Daarna wil ik ingaan op de relatie tussen deze gedichten
en een emblema van Sebastián de Covarrubias Orozco, om tot slot terecht te komen
bij een analyse van de metaforische vergelijking van een echtpaar met zon en maan.

Het Heliconsonnet
In 1610 verscheen in Haarlem Den Nederduytschen Helicon, een bundel waaraan
vele, voor het grootste deel onbekende, auteurs een bijdrage hebben geleverd. De
bijdragen zijn van uiteenlopende aard. Een raamvertelling is de bindende factor
tussen de verschillende bijdragen. Op pagina 292 van de bundel is, temidden van
een aantal bruiloftsdichten, een sonnet opgenomen dat de titel ‘Klinck-dicht/ Vrauwen
lof’ draagt1. Het sonnet volgt op een aantal gedichten waarin de huwelijksband tussen
man en vrouw wordt opgehemeld. Bruiloftsdichten werden vaak voorgedragen bij
een huwelijksfeest. Het sonnet zou daarom betrekking kunnen hebben op de concrete
situatie dat de mannelijke helft van het echtpaar een zeeman of koopman was, die
in verband met zijn beroep vaak van huis was. Het sonnet volgt op een gedicht waarin
de vraag ‘of een man moet trouwen’ centraal staat en wordt ingeleid met de woorden:
‘Als deesen [de voorgaande schrijver] nu zijn reden [...] gheeyndight hadde/ soo
heeft eenen anderen hem ghestelt te betoonen/ hoe krachtigh dat de liefde van een
deughtsame Vrauwe is/ tot haren boven al beminden Man/ met dit volgende’ (Helicon
1610, 292). Hier volgt het gedicht in z'n geheel:

Klinck-dicht/ Vrauwen lof.
De silverighe Maen haer gulden Man toelacht/
In 't midden van de locht/ oft klaren Hemel-boghe/
Sy siet na niemant el/ s'ontreckt hem niet een ooghe/
Hoe wijder van haer lief/ hoe meer sy toont haer kracht.
Ten waer den swarten kloot der aerden/ daer 'tgeslacht
Der Menschen roert en sweeft/ den tegenglans ontoghe/
Sy toont der liefden kracht/ en siet altijt om hooghe/
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Met al dat sy vermagh: want een alleen sy acht.
Dit is/ o weerde Bruydt/ den aert der edel Vrauwen/
Hoe verder van den Man/ hoe meer sy op hem bauwen/
Al waer den dicken kloot der Weerelt tusschen tween/
Sy denct altijt op hem/ vol druck/ vol angst en sorgen/
Met open ooghen sy verwacht den lichten morghen/
Gheen vrienden troost hoe groot/ sy haeckt alleen na een.
De liefde sticht2.

In het octaaf staan maan en zon centraal. Het eerste vers maakt al veel duidelijk
omtrent de achterliggende gedachte bij de keuze voor dit onderwerp. Beide
hemellichamen worden gepersonifieerd, waarbij de maan als een vrouw wordt
voorgesteld, wat blijkt uit het gebruik van ‘haer’ en de zon als een man, wat expliciet
wordt uitgedrukt met het woord ‘Man’. Maan en zon zijn vrouw en man, een echtpaar
zelfs: de zon is immers ‘haer’ man. De vergelijking van de maan met de gehuwde
vrouw die in het negende vers expliciet gemaakt wordt, komt niet uit de lucht vallen,
maar wordt hier al voorbereid. Veelzeggend zijn de bijvoeglijke naamwoorden die
voor maan en zon worden gebruikt; de maan is ‘silverigh’ terwijl de zon haar ‘gulden’
man is. Hiermee is de hiërarchie tussen beide hemellichamen onmiddellijk duidelijk.
Het tweede vers bepaalt de plaats van de zon. Hij staat in het midden van de lucht,
het hemelgewelf. Daarmee krijgt hij de centrale plaats toegewezen. Vervolgens
beschrijft het derde vers de exclusieve aandacht van de maan voor de zon. Nooit
kijkt zij naar een ander en geen moment wendt zij haar blik van hem af. Het is zelfs
zo dat naarmate de maan verder van de zon af staat, zij haar kracht meer toont. Dit
is een beschrijving van de werkelijke situatie: de maan is het volst wanneer zij het
verst van de zon af staat. Maar in het licht van de voorafgaande regel krijgt dit feit
een diepere betekenis: de aandacht van de maan is groter naarmate zij zich verder
van het object van haar aandacht, de zon, bevindt.
Het eerste kwatrijn heeft, zo is duidelijk, de exclusieve aandacht voor de maan
(als vrouw) voor de zon (haar man) tot onderwerp. Het tweede kwatrijn gaat hierop
door en stelt dat slechts in één uitzonderlijke situatie de maan niet naar de zon kijkt,
namelijk wanneer de aarde tussen zon en maan staat en daarmee de maan het zicht
op de zon ontneemt. Natuurlijkerwijs kan de maan geen verandering in die situatie
brengen. De enige reden waarom de maan weleens het zicht op de zon verliest, ligt
dus buiten haarzelf. In alle gevallen waarin dat mogelijk is, toont de maan door haar
permanente aandacht voor de zon ‘der liefden kracht’. Met deze kwalificatie krijgt
het gedrag van de maan een etiket opgeplakt: het is de manifestatie van haar liefde
voor de zon. Zij toont haar liefde door naar de zon te kijken, ‘omhoog’ volgens het
gedicht. Dat past in de aristotelisch-ptolemaeïsche inzichten in de kosmologie die in
het begin van de zeventiende eeuw nog bij velen aanhang vonden (Verkuyl 1965,
235-237). In het aristotelisch-ptolemaeïsche stelsel is de aarde het middelpunt van
het heelal. Om de aarde heen bevinden zich sferen. De eerste vier sferen zijn de
sferen van de elementen. Daarna volgt een aantal sferen waarin de planeten, inclusief
zon en maan, zich bewegen. Van hen staat de maan het dichtst bij de aarde. Verder
van de aarde af en in het geocentrisch wereldbeeld dus hoger, komt pas na enkele
sferen ook de zon. In deze visie op de kosmos staat de zon dus boven
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de maan. In het sonnet wordt deze hogere plaats van de zon benadrukt en daarmee
wordt (nogmaals) de hiërarchie tussen zon en maan onder de aandacht gebracht.
Vrijwel onafgebroken dus kijkt de maan naar de zon, ‘met al dat sy vermagh’.
Met al haar zintuigen, met haar hele wezen is zij gericht op haar man, de zon. Vers
8 geeft daarbij de verklarende toevoeging: ‘want een alleen sy acht’. Opnieuw krijgt
het gedrag van de maan een interpretatie mee: de maan acht alleen de zon, dáárom
richt zij onafgebroken en uitsluitend haar blik op hem. Dit is het kader waarin wij
als lezers het beschreven gedrag van de maan moeten interpreteren. Zo is het octaaf
geheel gewijd aan het gedrag van de maan als uiting van haar liefde en achting ten
opzichte van de zon.
Traditioneel vindt in het sonnet na het octaaf de wending plaats. Ook hier treedt
de volta in het negende vers op. In dit vers wordt het gedrag van de maan ten
voorbeeld gesteld aan de gehuwde vrouw. Deze parallelschakeling tussen maan en
vrouw wordt in de volgende verzen uitgesponnen. Een echtgenote bouwt meer op
haar man, naarmate hij verder weg is (vers 10), zoals de maan haar kracht meer toont,
naarmate ze verder van de zon af staat (vers 4). Terugdenkend aan het eerste kwatrijn,
waarin werd gesteld dat de maan met haar gedrag haar liefde voor de zon toont,
kunnen we concluderen dat de gehuwde vrouw met dit gedrag haar liefde voor haar
echtgenoot toont. In tegenstelling tot de maan echter laat de vrouw haar fixatie op
haar man nooitlos, zelfs niet als de hele wereld tussen hen zou liggen, aldus vers 11.
Dit elfde vers slaat inhoudelijk terug op vers 5 en 6, maar keert de in die verzen
beschreven toestand om. Terwijl de aandacht van de maan noodgedwongen niet
langer op de zon gericht is, zodra de aarde tussen haar en de zon komt te staan, is de
aandacht van een getrouwde vrouw voor haar man nog even groot als de hele aardbol
tussen hen in staat. In vers 5 wordt dan ook het voorwaardelijk voegwoord ‘ten waer’
(indien ten minste niet) gebruikt, terwijl vers 11 met het toegevend voegwoord ‘al’
(zelfs wanneer) begint. Uit de vergelijking komt de exclusieve aandacht van een
vrouw voor haar man naar voren als zelfs nog groter dan de aandacht van de maan
voor de zon. En daarmee is ook de kracht van de liefde van een gehuwde vrouw voor
haar man nog groter dan de kracht van de liefde van de maan, want die ‘liefdeskracht’
uit zich immers vooral in de mate van aandacht voor de echtgenoot.
In de verzen 12 tot 14, waarin een echo van de ‘lof op de goede huisvrouw’ in de
bijbel (Spreuken 31: 10-31) en van de brief van Paulus aan Titus (2: 4-6) hoorbaar
is, wordt duidelijk gemaakt waaruit de exclusieve aandacht van de gehuwde vrouw
voor haar man blijkt. De vrouw is voortdurend en uitsluitend met haar gedachten bij
haar man. Ze doet zelfs geen oog dicht 's nachts, zo sterk zijn haar gedachten op haar
echtgenoot gefixeerd. Met open ogen wacht zij de ochtend af. De exclusiviteit van
haar liefde krijgt nog eens de volle aandacht in het veertiende, afsluitende vers, dat
aansluit bij het achtste vers. De vrouw heeft geen belangstelling voor vrienden, zij
verlangt slechts naar haar man. De ‘hemelse’ gedragingen van de maan, beschreven
in het octaaf, worden in het sextet teruggebracht tot aardse proporties, waardoor de
gedragingen van de maan vergeleken kunnen worden met de gedragingen van de
gehuwde vrouw.

Gedragscode
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Een belangrijk element in het gedicht heb ik tot hier toe overgeslagen. Het gedicht
is niet beschrijvend bedoeld, maar heeft een voorschrijvende intentie. Dat wordt
duidelijk in vers 9, die de volta in het sonnet aangeeft:
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Dit is/ o weerde Bruydt/ den aert der edel Vrauwen/

De verteller richt zich tot de bruid en zegt haar dat dit de aard van edele vrouwen is.
Met andere woorden: zo moet je als getrouwde vrouw zijn. Het gedicht beschrijft
niet het reële gedrag van getrouwde vrouwen, maar beschrijft het gedrag dat van hen
gewenst en verwacht wordt. De auteur stelt dit gedrag zelfs voor als een manifestatie
van een bepaalde ‘aard’, een karakter. En er staat niet voor niets ook bij dat dit de
aard van edele vrouwen is. Natuurlijk kan een vrouw anders zijn dan hier voorgesteld
wordt, maar een goede vrouw is zó. Het belangrijkste element in het gedrag van de
goede vrouw is haar exclusieve aandacht voor haar man, die bestaat in haar
voortdurende aandacht voor hem, haar absolute trouw aan hem en haar niet aflatende
bezorgdheid om hem. Op al deze manieren toont de getrouwde vrouw haar liefde
voor haar echtgenoot. Dit is de les die in het gedicht besloten ligt.
Maar hoe zit het dan met de titel: ‘Vrauwen lof’? Hoe kan een gedicht, dat ten
aanzien van vrouwen een voorschrijvende intentie heeft, zoals ik zojuist heb beweerd,
een vrouwenlof genoemd worden? In de inleiding bij het gedicht wordt gezegd dat
de auteur van de ‘Vrauwen lof’ bewijst ‘hoe krachtigh dat de liefde van een
deughtsame Vrauwe is/ tot haren boven al beminden Man’ (Helicon 1610, 292).
Standvastigheid gold in de vroegmoderne tijd als een nastrevenswaardig ideaal. Veel
mannen zagen vrouwen als onstandvastige wezens, voor wie dit ideaal altijd
onbereikbaar zou blijven. De veranderlijkheid van de maan, die zich uit in haar steeds
wisselende gedaante, zou daarom aanleiding kunnen geven voor een vergelijking
met de veranderlijkheid in gevoelens die bij vrouwen verondersteld werd. In het
Heliconsonnet gebeurt dit duidelijk niet. Het abstracte ideaal van standvastigheid
wordt hier concreet ingevuld voor de getrouwde vrouw. Zij kan haar standvastigheid
tonen door haar man onafgebroken lief te hebben, niet afgeleid door welke
omstandigheid dan ook.
Een gedicht dat ‘Vrauwen lof’ heet, zal vaak een dubbele boodschap hebben. Het
zal voor mannen een aanprijzende loftuiting van vrouwen bevatten en daarnaast aan
vrouwen een spiegel voorhouden van het gedrag of de specifieke deugd of eigenschap
die door mannen in vrouwen gewaardeerd wordt. Zo is het ook met dit gedicht.
Mannen wordt voorgehouden hoe groot de kracht van de liefde is die zij van een
echtgenote te verwachten hebben, vrouwen wordt voorgehouden hoe zij zich in een
huwelijk standvastig kunnen tonen. Op deze manier stelt de auteur het huwelijk voor
als een voor beide partijen verheffende situatie, zoals van een bruiloftsdicht verwacht
mag worden.
Tegelijk maakt het gedicht duidelijk hoe de verhoudingen tussen man en vrouw
in een huwelijk behoren te zijn. De centrale plaats wordt ingenomen door de man.
Zijn echtgenote richt zich naar hem.

De goede vrouw van Hofferus
Het tweede gedicht maakt onderdeel uit van de Nederduytsche poëmata van Adrianus
Hofferus. In zijn voorwoord bij deze bundel schrijft Hofferus over de kracht van de
dichtkunst, die volgens hem bestond in het leren en vermaken van de mensen ‘niet
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alleen in het vermaken, ende om den sin te verlustighen, gelijck wel eenighe meynen,
maar oock om de menschen te leeren, ende van de boosheyd deses weerelds tot de
dueghd te trecken, ende als met de hand soetkens te geleyden tot een
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eerlijck leven, ende alsoo in nieuwe, ende beter geschickte menschen te doen
veranderen [...]’ (Hofferus 1635, fol. **3r).
In het licht van deze poëticale opvattingen is het interessant na te gaan welke les
Hofferus' gedicht bevat. Hier volgt de tekst van het gedicht3:
Quaecunq́ue mulier est proba, haec servat domum.
Een Vrouw die sedigh is van aard,
De sorghe van haar huys bewaart.
Wanneer de Mane loopt gevoeght met haren Broeder,
Haars lichts, end' klaren glantz gestadighe behoeder,
Dan word sy meer, end' meer vermindert in haar licht,
Dan neemt haar Circkel af, dan duystert haar gesicht:
Doch als sy word gestelt wat verder van de stralen
Der Sonnen, siet soo sal sy haren glantz we^er halen,
Hoe verder dat sy is, hoe klaarder dat sy schijnt,
Hoe naarder dat sy is, hoe meer dat sy verdwijnt.
Maar met een vrome Vrou en ist soo niet gelegen,
Hoe naarder dat sy is haar Man, end' op sijn weghen,
Hoe meer sy haar vertoont, een die wil wesen kuysch
Loopt selden achter straat, maar houd haar steeds by huys.
Sy acht op haar gesin, end wat daar magh gebreken,
Sy laat haar luye hand niet in den boesem4 steken,
Sy voed haar kinders op, end' brenghtse tot de dueghd,
Sy maackt het lustigh hert van haren Man verhueght.

Het gedicht is geen sonnet, maar heeft wel bijna dezelfde lengte, dezelfde wending
in het midden en globaal dezelfde opbouw als het Heliconsonnet. De eerste helft van
het gedicht gaat ook hier over zon en maan, voorgesteld als een man en een vrouw.
Nu zijn zon en maan echter geen echtpaar, maar broer en zus. De zon is de ‘behoeder’
van de stralen en het licht van de maan, hij heeft een beschermende functie ten
opzichte van haar. Om dit beeld gaat het de dichter echter niet. Vers 7 en vers 8
maken duidelijk waar het hem wél om gaat: de maan geeft meer licht naarmate de
afstand tussen haar en de zon groter is.
Vanaf het negende vers wordt een vergelijking gemaakt van dit aspect van de
relatie tussen maan en zon met de relatie tussen een getrouwde vrouw en man. De
vergelijking is er een ‘a contradictione’, want:
[...] met een vrome Vrou en ist soo niet gelegen,
Hoe naarder dat sy is haar Man, end' op sijn weghen,
Hoe meer sy haar vertoont

De volgende verzen leggen uit hoe een vrome vrouw zich ‘vertoont’. Een kuise vrouw
(blijkbaar staat ‘vroom’ voor Hofferus gelijk aan ‘kuis’) loopt niet over straat, zij
blijft thuis. Zij let op haar gezin, zij werkt hard, zij voedt haar kinderen op en maakt
haar man vrolijk en gelukkig. Ook dit gedicht concentreert zich op een
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omschrijving van het gedrag dat van een getrouwde vrouw verwacht wordt, en ook
hier is de tekst niet be-, maar voorschrijvend. Niet zo duidelijk als in de vorige tekst
blijkt dat uit het gebruik van het adjectief ‘vrome’ in vers 9 en uit de zinsnede ‘een
die wil wesen kuysch’. Een vrome, (dus:) eerbare vrouw gedraagt zich zoals
beschreven in het gedicht. Haar kuisheid laat zij volgens dit gedicht zien doordat zij
zich niet buitenshuis vertoont. Binnenshuis liggen dan ook haar taken: de zorg voor
het gezin, voor het huishouden, voor de opvoeding van de kinderen, voor het geluk
van haar echtgenoot.
Beide gedichten geven een gedragscode voor getrouwde vrouwen. In het eerste
gedicht krijgt de relatie tot de echtgenoot daarbij de nadruk, in het tweede gedicht
worden vooral eerbare huiselijkheid en vervulling van de huiselijke zorgtaken tot
voorschrift voor de getrouwde vrouw gemaakt. Haar leven is in beide gedichten een
leven in dienst van anderen.

Het emblema
Ook al loopt de uitwerking in de twee gedichten uiteen, ze delen het thema van de
maan en de zon in vergelijking met de getrouwde vrouw en man. Beide auteurs
vergelijken de zon met een man, de maan met een vrouw. Dat is een bekende
vergelijking in de renaissance-poëzie. Zowel het beeld van de maan als de echtgenote
van de zon als het beeld van de maan als zus van de zon komt veelvuldig voor5. Ook
in de mythologie6 wordt de maan voorgesteld als een vrouw en de zon als een man.
Hier zijn maan en zon geen huwelijkspartners, maar broer en zus. In de bijbel komt
één passage voor, waarin maan en zon wel als echtgenoten worden voorgesteld, maar
slechts impliciet7. Hoe is de liefdesverhouding tussen maan en zon in de Nederlandse
renaissancepoëzie terecht gekomen? In een emblema van Sebastián de Covarrubias,
dat deel uitmaakt van zijn embleembundel Emblemas morales (Madrid, 1610) worden
maan en zon wèl nadrukkelijk als huwelijkspartners voorgesteld. De thematiek en
de uitwerking daarvan zijn in emblema en sonnet bijna gelijk en het is zelfs mogelijk
dat het emblema de bron is geweest voor het sonnet uit de Helicon dat ik besproken
heb.
Het emblema van De Covarrubias draagt als motto ‘Clarior absens’. De auteur
verklaart in zijn subscriptio dat hij dit motto ontleend heeft aan Ovidius'
Metamorphosen, boek 11, vers 424. Bij Ovidius staat echter ‘iam sum tibi carior
absens’ [cursivering van mij, SV]: houd je uit de verte meer van mij? (Ovidius 1997).
De zin wordt uitgesproken door een vrouw, Alcyone, wier man, Ceyx, op het punt
staat een zeereis te gaan maken. De Covarrubias maakt een intelligent grapje. Door
de toegevoegde letter kan de auteur een link leggen tussen Ovidius' woorden met
betrekking tot een liefdesrelatie tussen man en vrouw en de verhouding tussen zon
en maan: de maan is helderder (clarior) in afwezigheid van de zon en zij houdt meer
van haar man (carior) wanneer die ver weg is. De sekserollen zijn nu wel anders
verdeeld dan in de Metamorphosen. Niet de man houdt meer van zijn vrouw wanneer
zij ver weg is, maar de vrouw houdt meer van haar man in zijn afwezigheid. Het is
een kleine, maar opvallende verandering. In het sonnet is de rolverdeling zoals in
het emblema.
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Het onderschrift van het emblema luidt (vertaald): ‘Geloof en trouw van een
echtgenote blinken helderder, wanneer haar echtgenoot ver weg is. Hoe verborgener
en teruggetrokkener zij leeft, hoe duidelijker haar deugd zichtbaar is. Zij lijkt
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op de maan, die, wanneer zij van de zon verwijderd is, haar volle, krachtige aanschijn
laat zien en dan, niet wetende hoe zij zich gedragen moet, vol aanzien en eer uit het
zicht kan verdwijnen.’8 De volgorde van behandeling is omgekeerd: eerst gaat de
auteur in op de rol van de echtgenote, dan pas legt hij de link met zon en maan. Maar
in het emblema kan dat ook makkelijker: door de pictura is al duidelijk dat die link
gelegd moet worden. Het sonnet daarentegen moet het uitsluitend van tekst hebben.
Daarnaast valt op dat het sonnet meer nadruk legt op de relatie tussen man en vrouw,
dan het emblema, dat zich vooral richt op het gedrag van de ideale echtgenote op
zichzelf.
Er zijn dus wel verschillen, maar het zou hier dan ook niet gaan om een letterlijke
vertaling (translatio), maar om een bewerking (imitatio) of zelfs verbetering
(aemulatio) van het voorbeeld. Als het emblema inderdaad de bron is geweest voor
het sonnet in de Helicon en als de betreffende echtgenoot inderdaad een zee- of
koopman was, dan heeft de schrijver van het sonnet in zijn gedicht de oorspronkelijke
bron voor het motto (Ovidius' Metamorphosen) en het emblema weten samen te
brengen. Of nu het emblema de bron is geweest voor het sonnet, durf ik niet met
zekerheid te zeggen. Duncan Moire, die een introductie schreef bij de facsimile-
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editie van De Covarrubias’ Emblemas morales, wijst voor verschillende emblemata
bronnen aan, maar zegt ook: ‘Many of Covarrubias's emblems seem to be entirely
original (...)’ (Moir 1973, [z.p.]). Een bron voor het door mij besproken emblema
noemt hij niet en heb ik evenmin kunnen vinden. Ondanks dat blijft het natuurlijk
mogelijk dat sonnet en emblema beide weer teruggaan op een andere bron.
Een relatie tussen het emblema en het gedicht van Hofferus ligt wat minder voor
de hand, juist omdat Hofferus een omgekeerde conclusie trekt (‘Met een vrome Vrou
en ist soo nietgelegen’-cursivering van mij, SV) en andere aspecten in het beeld van
de goede echtgenote opneemt. Maar het is wel opvallend dat Hofferus net als de tekst
bij het emblema een werkwoord gebruikt dat ‘laten zien’ betekent. In beide wordt
dit werkwoord op een paradoxale manier gebruikt: de vrouw laat zich meer zien,
naarmate zij minder te zien is. Hofferus' gedicht kan gelezen worden als een variatie
op de ideeën die in het Heliconsonnet en het emblema uitgedrukt worden.

De zon: m of toch v?
De bronnen die tot nu toe aan bod gekomen zijn, hebben naast alle onderlinge
verschillen één overeenkomst: steeds wordt de maan vergeleken met een vrouw en
de zon met een man. Het is opvallend hoe vanzelfsprekend het blijkbaar is dat de
rollen op deze manier over de seksen verdeeld worden. Waarom eigenlijk? Welke
eigenschappen van beide hemellichamen maken dat zo voor de hand liggend? De
maan ontvangt haar licht van de zon. Zij zou niet zichtbaar zijn, er niet zijn, als de
zon niet bestond. Toegepast op de aardse situatie in het huwelijk betekent dit dat de
vrouw slechts bij de gratie van haar man bestaat. Zonder hem is zij onzichtbaar. Zij
verkrijgt haar glans door hem, via het huwelijk: zo wordt zij iemand. Een ongetrouwde
vrouw is niemand, is niet zichtbaar. Een vrouw is pas een vrouw, als zij getrouwd
is. In de besproken gedichten blijkt ‘de’ vrouw inderdaad een gehuwde vrouw te
zijn. In deze context is het opeens ook begrijpelijk waarom Hofferus het werkwoord
‘vertoonen’ gebruikt. Ook in de vergelijking van zon en maan als broer en zus blijkt
de vrouwelijke maan sterk afhankelijk van de mannelijke zon.
De hiërarchische consequenties van de vergelijking zijn inmiddels duidelijk. De
maan, lees: vrouw is voor haar bestaan afhankelijk van de zon, lees: man. Die gedachte
is gemeengoed in onze cultuur vanaf de klassieke oudheid en dus ook in de
renaissance-poëzie. Maan en vrouw, respectievelijk zon en man, worden sterk met
elkaar geïdentificeerd. Zo kan een dichter (in dit geval Jeremias de Decker) zich
verbazen over het gedrag van de maan, dat hij niet in overeenstemming acht met het
gedrag dat van een verliefde vrouw verwacht wordt:
Vorstinne van de zee, wat hebt ghy vreemde streken!
Als ghy uw' bruydegom op 't verrste sijt ontweken,
Toont ghy u van sijn vier ten hoogsten vol en swaer;
En als hy u omarmt, gy dunckt ons min te blaken9

En zo kan Bredero de zon de volgende woorden in de mond leggen10:
Want ick [= de zon] ben 's werelts ziel, haar eenich oogh en licht,
Ia 't hert der Hem'len die sich mengelend' verwarren:
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De hooft-man vande Maan, de vader vande Starren.
[cursivering van mij, SV]
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In dit fragment blijkt met de omschrijving van de zon als ‘hooft-man vande Maan’
duidelijk het hiërarchische karakter van de vergelijking, waarin de zon als man boven
de maan als vrouw staat.
Revius verwoordde deze gedachte in het volgende puntdicht11:

Man ende wijf.
De mane vande son haer claricheyt genietet,
Maer t'edel sonne-licht niet vande maen en vlietet.
De vrou treckt vanden man den naem en het geslacht,
Maer noyt heeft dit de vrou den manne toegebracht.

Maar Pieter van Gelder draait in zijn Vrouwen-lof, Aen me-juffrouw, me-Iuffrouw,
C.K. (Leyden, 1646) de v/m-rollen juist om:
De Maen ontleent haer licht van Phoebi guide stralen,
Maer van het Vrouwen-volck moet onse luyster dalen.12

Dit is een opmerkelijk citaat, dat hier uit de toon valt en niet lijkt te passen in de
theorie. Daar is echter een verklaring voor.
Vrouwen worden niet altijd met de maan vergeleken. In de petrarkistische
liefdespoëzie wordt de geliefde vrouw zeer vaak als een zon voorgesteld (Grootes
1993, 3). E.K. Grootes telde vijftien plaatsen in Bredero's Groot Lied-boeck waar
dit gebeurt (Grootes 1993, 3). In deze gevallen symboliseert de zon dus een vrouw.
Bij dezelfde dichter symboliseert de zon in andere situaties een man, zoals aan het
hierboven geciteerde fragment te zien is13. Het lijkt inconsequent dat de zon de ene
keer symbool staat voor een man, de andere keer voor een vrouw. Maar er zit
systematiek in de wisseling van ‘geslacht’ van de zon. Het is niet toevallig dat juist
in de petrarkistische liefdespoëzie de vrouw met de zon wordt vergeleken. In dit
genre onderwerpt de mannelijke aanbidder zich aan zijn vrouwelijke geliefde, waarbij
de verhouding tussen beide die is tussen dienaar en gebiedster. Zoals M.A.
Schenkeveld-van der Dussen heeft laten zien (Schenkeveld-van der Dussen 1995),
kan deze situatie gekenmerkt worden als een liminale situatie: de rollen worden
omgekeerd. In de liminale situatie kiest degene die zich in het dagelijks leven aan
de bovenkant van een hiërarchische situatie bevindt, de rol van ondergeschikte. Zo
onderwerpt in de petrarkistische liefdespoëzie de man zich aan de vrouw. Het is in
die liminale context mogelijk dat de vrouw met een zon vergeleken wordt. Maar
hiermee is het probleem nog niet opgelost. Het geciteerde fragment is afkomstig uit
een vrouwenlof en niet uit een petrarkistisch gedicht. Het is echter waarschijnlijk
dat we ook deze passage moeten lezen in het licht van liminaliteit. Ook in het genre
van de vrouwenlof kan de auteur de rollen omdraaien en dat is wat Van Gelder doet.
Ook hier kan dat geïnterpreteerd worden als een liminale situatie. In veel
vrouwenloven wordt een liminale situatie gecreëerd.
Dit aspect van vele vrouwenloven biedt een verklaring voor het feit dat er bijna
geen mannenloven bestaan. Om dat duidelijk te maken keer ik nog even terug naar
het artikel van Schenkeveld-Van der Dussen. Zij wijst erop dat juist de omkering
van de sociale werkelijkheid het petrarkistische genre aantrekkelijk maakte voor
mannen. Voor hen betekende de onderwerping aan een vrouw een spannende
omkering van de sociale conventies. De onderwerping van vrouwen aan mannen
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was echter een alledaagse werkelijkheid. Voor vrouwen bood het petrarkistische
genre dan ook geen aangename spanning. Noch het aannemen van de vrouwelijke
rol van koele heerseres noch van de mannelijke rol van aanbidder was erg
aantrekkelijk in de maatschappelijke context. In dit licht is het heel begrijpelijk dat
in de Nederlandse renaissance-literatuur geen voorbeelden zijn van petrarkistische
liefdesgedichten, geschreven door vrouwen vanuit een vrouwelijk gezichtspunt.
Bovendien begaven vrouwen die zich wel aan het genre waagden (buiten Nederland
gebeurde dat wel) zich op glad ijs. De vrouw die om de liefde van een man smeekte,
overschreed de grenzen die de eerbaarheid (die werd gezien als een van de
belangrijkste deugden van vrouwen) aan haar stelde.14 Om dezelfde redenen was het
voor vrouwelijke auteurs geen uitdaging een mannenlof te schrijven. Voor mannelijke
auteurs kan het genre van het vrouwenlof, net als petrarkistische liefdespoëzie, de
literaire creatie van liminaliteit zijn.
Met een terugkeer naar de vergelijking van maan en zon met man en vrouw kan
de volgende conclusie getrokken worden. Alleen in de context van liminaliteit, in
die denkbeeldige situatie van mannelijke onderwerping aan de vrouw, kan de vrouw
met de zon worden vergeleken. In de poëzie waarin geen sprake is van deze omkering
van de v/m-rolverdeling (zoals in de door mij geanalyseerde gedichten) is de zon
een mannelijk, de maan een vrouwelijk symbool. In werkelijkheid immers dient,
zoals de maan aan de zon, de vrouw aan haar man ondergeschikt te zijn.
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over Hofferus' ambtelijke loopbaan, godsdienstige positie en literaire betekenis, alsmede
gravures en een bloemlezing uit zijn Nederduytsche poëmata. Amsterdam, 1993, p.99.
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Huygens' poëzie in P.E.L. Verkuyl: Sterren-konst en dichtkonst bij Huygens. In: Huygens in
noorderlicht, Lezingen van het Groningse Huygens-symposium. Groningen, 1987, p. 69-98,
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6 Zo is er een zonnegod, Apollo/Helios/Phoebus en een maangodin, Artemis/Diana/Phoebe.
7 In Genesis 37: 9-10 heeft Jozef een droom waarin zon, maan en sterren zich voor hem buigen.
Zijn vader reageert hier geïrriteerd op: Jozef moet niet denken dat zijn vader, zijn moeder en
zijn broers ooit voor hem zullen buigen.
8 Met dank aan drs. J. Bart, die mij hielp met deze vertaling.
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Kortaf
Jan-Willem van der Weij, Beweging en bewogenheid. Het prozagedicht in
de Nederlandse literatuur aan het einde van de negentiende eeuw. Thesis
Publishers, Amsterdam, 1997. (ISBN 90 5170 411 9; f 47,50/Bfr 950)
Met de keuze van zijn onderwerp - het prozagedicht in de Nederlandse literatuur aan
het eind van de negentiende eeuw - heeft Van der Weij zichzelf geen geringe taak
op de schouders gelegd. Dit onderzoeksterrein is nog grotendeels onontgonnen en
daar komt nog bij dat het genre van het prozagedicht op zich, zacht gezegd,
weerbarstig is te noemen. Dat Van der Weij er niettemin in geslaagd is een studie af
te leveren die voortaan zal gelden als het standaardwerk over het
eindnegentiende-eeuwse prozagedicht dwingt dan ook bewondering af.
Eerst iets meer over de opzet van zijn boek. Na de inleiding waarin hij zijn
onderzoek afbakent en verantwoordt, behandelt Van der Weij achtereenvolgens: het
prozagedicht in de Europese literatuur van de negentiende eeuw (hoofdstuk I), de
term ‘prozagedicht’ in de literaire kritiek (hoofdstuk II), opvattingen over het
prozagedicht van Frans Erens en diens bundel Dansen en rhytmen (hoofdstuk III),
opvattingen over het prozagedicht van Lodewijk van Deyssel en diens eigen
prozagedichten (hoofdstuk IV), andere Nederlandse prozagedichten (hoofdstuk V),
verschijningsvormen van het Nederlandse prozagedicht (hoofdstuk VI), het
prozagedicht en andere vernieuwingen in het eindnegentiende-eeuwse proza
(hoofdstuk VI). Na de samenvatting volgt dan nog een schat aan bijlagen
(geraadpleegde tijdschriften en primaire teksten alsmede tabellen met gekwantificeerde
stijlkenmerken). Het boek besluit met een bibliografie, een register en twee
samenvattingen (één in het Frans en één in het Engels).
Tot zover in grote lijnen de inhoud van het boek. Die laat meteen al iets zien over
de opzet van het geheel. Van der Weij heeft zich niet alleen willen beperken tot de
invulling van het genre op basis van de primaire teksten zelf, maar ook het gebruik
van de term ‘prozagedicht’ door critici en auteurs, alsmede de relatie tot het Franse
‘poème en prose’ bij zijn onderzoek willen betrekken. Daarmee kwam hij voor een
hele rij problemen te staan - ook van methodologische aard - die hij stuk voor stuk
moest zien op te lossen.
Allereerst was er het kolossale karwei van de materiaalverzameling: kritieken,
beschouwingen en niet te vergeten de primaire teksten zelf. Hier moet heel wat tijd
en energie in zijn gaan zitten met als fraai resultaat een compleet overzicht van alle
Nederlandse eindnegentiende-eeuwse teksten die voor de kwalificatie prozagedicht
in aanmerking komen. Alles, tot het kleinste onder pseudoniem geschreven
beginnersstukje van Aart van der Leeuw, is door Van der Weij in kaart gebracht.
Verder stelde de moeilijkheidsgraad van de primaire teksten zelf hoge eisen aan
de interpretator. Ieder die zich ooit wat langduriger in het lyrische proza van Van
Deyssel of Erens heeft verdiept zal dit kunnen beamen. Van der Weij laat

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 3

296
zien hoe ver een aandachtige lezer tenslotte toch met dit weinig toegankelijke
materiaal kan komen. Zijn behoedzame en tegelijk vindingrijke analyses van Van
Deyssels sensitivistische schetsen en van Erens' ‘Gedichten in proza’ zijn naar mijn
mening voorbeeldig te noemen. Dat hij daarbij ook ruime aandacht schenkt aan de
impressionistische ‘tijd’-stijl van deze stukken is verheugend. Studies over stijl zijn
schaars en verdienen een plaats in de literatuurgeschiedschrijving.
Iets minder gelukkig ben ik met Van der Weij's werkwijze wanneer hij de vraag
naar de relatie van het Nederlandse prozagedicht en het Franse ‘poème en prose’
aansnijdt. Bij deze vergelijking baseert hij zich op het profiel van het ‘poème en
prose’ zoals dat in de secundaire literatuur wordt beschreven. Onder die secundaire
literatuur blijkt Van der Weij dan in de allereerste plaats te verstaan het boek van
Suzanne Bernard uit 1959: Le poème en prose de Baudelaire jusqu'a nos jours. Hierin
baseert Bernard zich op een corpus teksten dat zij aan de hand van vooraf
gestipuleerde criteria (‘unité organique’, ‘gratuité’, ‘brièveté’) heeft geselecteerd.
Het is dan ook geen wonder dat het mede déze kenmerken zijn die in haar conclusies
tenslotte het ‘poème en prose’ als zodanig karakteriseren. Bernards boek heeft, met
enige modificaties en kritische kanttekeningen, een standaardmodel opgeleverd dat
in het merendeel van de latere secundaire literatuur is terug te vinden. Het lijstje van
acht kenmerken van het ‘poème en prose’ dat Van der Weij als uitgangspunt heeft
gehanteerd bij zijn bepaling van het Nederlandse prozagedicht tot het Franse, is op
basis van dit standaardmodel geformuleerd. Het corpus teksten dat bij hemzelf echter
als basis gediend heeft voor zijn onderzoek naar het Nederlandse prozagedicht is op
een hele andere manier tot stand gekomen; niet door het stipuleren van kenmerken
maar door uit te gaan van opvattingen uit de tijd zelf. Ik citeer Van der Weij: ‘Hierdoor
is het corpus van door mij te onderzoeken teksten samengesteld op grond van
doorwerking van de zich in deze jaren in Nederland vormende opvatting over wat
een ‘prozagedicht’ is, en dus niet op grond van de kenmerken van het Franse
standaardmodel in de secundaire literatuur, [...]’ (p. 69) Zo nu en dan heb ik bij het
lezen de indruk gekregen dat Van der Weij zich zelf de minder gelukkige gevolgen
van deze werkwijze eigenlijk ook wel realiseert. Zo signaleert hij herhaaldelijk de
discrepantie die er bestaat tussen enerzijds het beeld van het Franse ‘poème en prose’
bij de Nederlanders in de tijd zelf (gegeven hun sterke oriëntatie op Frankrijk) en
dat zoals het in het door hem gehanteerde standaardmodel naarvoren komt. Ik citeer:
‘Bepaalde aspecten van Nederlandse prozagedichten kunnen echter niet worden
verklaard zonder achter het in de twee voorgaande paragrafen geschetste concept
van het negentiende-eeuwse Franse ‘poème en prose’ ook déze teksten in het oog te
houden, die in de secundaire literatuur bij de definiëring van het concept niet
meetelden.’ (p. 40)
Ook bij een ander aspect van het onderzoek zou ik een kanttekening over zijn
werkwijze willen maken. Van Der Weij heeft zich, zoals de inhoudsopgave laat zien,
zowel uitvoerig gebogen over de uitspraken die er door de auteurs in kwestie over
dit genre zijn gedaan als over de teksten zelf. Nergens maakt hij echter duidelijk hoe
hij methodisch gesproken die relatie tussen beide ziet. Het boek bevat vele passage
als de volgende: ‘Door Erens’ oriëntatie op een schoonheidsideaal waarin dynamische
beweging een centrale plaats inneemt, verschuift ook de perceptie van wat belangrijk
is. In ‘Intocht’, dat de aankomst van de Duitse keizer als onder-
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werp heeft, gaat de meeste belangstelling niet uit naar de keizer zelf, maar naar de
bewegingen in de marge van die gebeurtenis.’ (p. 101) Deze wekken de indruk alsof
Van der Weij zich bij zijn analyse van de primaire teksten door de werkexterne
poëtica van de auteurs heeft laten leiden. Die gedachte dringt zich des te meer op
doordat hij de vier hoofdpunten waartoe hij zijn analyses beperkt, verder nergens
beargumenteert.
Met deze twee kanttekeningen wil ik echter niets afdoen aan de waarde van de
studie op zich. Van der Weij biedt voor het eerst een compleet overzicht en een
gedegen analyse van proza dat tot dusver grotendeels buiten het gezichtsveld van de
literatuurgeschiedschrijving was gebleven. Zijn boek laat niet alleen zien dat het
begrip ‘prozagedicht’ in Nederland kwantitatief gesproken geen rol van enige
importantie gespeeld heeft, maar tegelijk ook dat dit genre wel deel uitmaakt van
een veel groter geheel aan voor die periode karakteristieke proza-experimenten. Van
der Weij's studie verdient dan ook een blijvende plaats tussen de secundaire literatuur
over het Nederlandse fin de siècle.
M.G. Kemperink

R. Aerts, De letterheren. Liberale cultuur in de negentiende eeuw: het
tijdschrift De Gids. Amsterdam (Meulenhoff) 1997. 698 blz. ISBN 90 290
5188 4, fl. 75,-.
In 1987 verscheen het Schrijversprentenboek De Gids sinds 1837, samengesteld door
Remieg Aerts. Zijn dissertatie De letterheren is een waardige opvolger hiervan, zij
het een wat andere dan oorspronkelijk gepland. In plaats van om ‘anderhalve eeuw
intellectuele cultuur in Nederland’, zoals de werktitel luidde, gaat het nu om ruim
een halve eeuw liberale cultuur in Nederland. Aerts stopt in de jaren 1890 en hij legt
de nadruk op het liberale karakter van De Gids. Daarmee wil bepaald niet gezegd
zijn dat hij zich er met een jantje-van-leiden van afgemaakt heeft. Deze
cultuurhistorische pil biedt een ongekende rijkdom aan gegevens over het tijdschrift
en zijn context. Aerts heeft de bijdragen grondig gelezen (en ieder die weleens boven
het tijdschrift in slaap gevallen is, weet dat hij alleen al daarom een warm applaus
verdient). Hij kent leven en werk van redacteuren en auteurs op zijn duimpje. En
zijn interpretatie van de term liberalisme is zo ruim, dat zo'n beetje de hele
cultuurgeschiedenis van de 19de eeuw aan bod komt. Daarmee doet hij het streven
van De Gids recht. Het tijdschrift is immers ten onrechte vaak opgevat en bestudeerd
als een exclusief literair blad, terwijl het in werkelijkheid een veel bredere,
algemeen-culturele doelstelling had. De hier gevolgde benadering heeft daarom ook
het voordeel dat de aandacht niet, zoals zo vaak gebeurt, verslapt op het moment dat
Potgieter en Huet de redactie verlaten.
De bedoeling van Aerts is, te tonen ‘dat de schijnbaar heterogene inhoud van dit
tijdschrift een samenhangende betekenis krijgt wanneer men die inhoud interpreteert
als veelvormige uiting van liberalisme of van een liberaal-grootburgerlijke cultuur’
(p. 12). Hij beschrijft De Gids als intellectueel platform, als een medium dat die
grootburgerlijke cultuur niet alleen weerspiegelde, maar ook gestalte gaf. Zijn visie
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op de ontwikkelingen geeft hij treffend weer in de benamingen van de drie
voornaamste tijdvakken waarin hij de besproken periode verdeelt: ‘De partij der
beweging’ (1837-1847), ‘Eenheid van geest en streven’ (1848-1865) en ‘Het rijk der
bezadigden’ (1865-1895). In ieder van deze drie tijdvakken concentreert
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hij zich op een viertal onderwerpen: de ontwikkeling van het liberalisme, het nationaal
besef, het kolonialisme en de receptie of doorwerking van wetenschappelijke
theorieën. Opvattingen over kritiek, kunst en literatuur komen, afzonderlijk of onder
verschillende van deze noemers, uitgebreid ter sprake. Aerts schrijft over dit alles
evenwichtig en onpartijdig, met een indrukwekkende kennis van zaken en een prettige
distantie. Soms gelukkig ook met enige ironie, waarbij hij overigens het gebruikelijke
dédain voor 19de-eeuwse denken handelwijzen weet te vermijden. Specialisten uit
de zojuist genoemde aandachtsgebieden vinden in dit boek tal van gegevens en
interpretaties waarmee ze hun voordeel kunnen doen.
De auteur slaagt er inderdaad uitstekend in, te laten zien dat de standpunten die
Gids-autems op verschillende gebieden innemen, vaak onderling samenhangen.
Eigenlijk slaagt hij daar naar mijn smaak zelfs iets te goed in. De
‘liberaal-grootburgerlijke cultuur’ is zo'n vaag omschreven begrip, dat Aerts in De
Gids soms meer eenheid ziet dan er wellicht is. Hij spreekt herhaaldelijk over het
blad als over een handelende persoon, een ‘hij’. Maar achter die monsieur, die elk
tijdschrift in zekere zin is, gaan dan toch de letterheren uit de ondertitel schuil. Die
letterheren vechten onderling tal van ruzies uit, door Aerts smakelijk beschreven.
En tot die letterheren behoorde ook een uiterst belangrijke figuur als H.P.G. Quack,
van wie de auteur terecht opmerkt dat hij geen liberaal was. Zulke fundamentele
tegenstellingen en conflicten worden soms veeleer aangestipt en toegedekt dan
systematisch geanalyseerd. Dit leidt tot zwierige maar weinig verhelderende
typeringen als:
De Gids gaf stem aan dit mentale liberalisme, dat zich uitte in het beoefenen
van kritiek en het stimuleren van individualiteit en ontwikkeling. Het
ontleende zijn beginselen aan de Hervorming, het protestantisme, de
Verlichting en de Romantiek. Het vond zijn gelijk in een dynamische en
organische voorstelling van de geschiedenis, (p. 126)
De nu en dan wat vage en warrige begripsvorming heeft echter het voordeel dat ze
ruimte biedt voor een lopend verhaal. Een rijk en ook kleurrijk verhaal over een
tijdschrift, zijn makers en zijn publiek. Maar bovenal geeft dit boek een treffend
beeld van een intellectueel klimaat, zo niet een ‘tijdgeest’ in goed-negentiende-eeuwse
zin.
Tot slot nog dit. Het is een bijzonder vervelende recensentengewoonte om te zeuren
over kwesties die in de besproken publikatie niet of weinig aan de orde worden
gesteld. Maar voor de goede orde wil ik er toch op wijzen: boek- en tijdschrifthistorici
die concrete gegevens zoeken over oplagen, prijzen, percentages artikelen over een
bepaalde kwestie, etc., kunnen hier wel het een en ander vinden maar moeten daar
nogal wat moeite voor doen. Telkens blijkt dat de auteur veel relevante gegevens op
dit gebied verzameld heeft, maar hij is er nogal zuinig mee en verstopt ze soms als
paaseitjes op onverwachte plaatsen in de tekst. Zo vinden we enkele belangrijke
gegevens over het opleidingsniveau van Gids-auteurs, en over de honorering van
bijdragen, terug onder het hoofdje ‘natuurwetenschap in een letterkundig tijdschrift’
(p. 451). Het valt te hopen dat Aerts nog eens flink wat staatjes en grafieken
afzonderlijk publiceert. En als we dan toch bezig zijn: iets dergelijks geldt ook voor
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onderzoek op de eerder genoemde deelterreinen. Het verhaal breekt af na een uitloop
in de jaren 1890, zonder dat een samenvattend en
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concluderend hoofdstuk volgt. Wie een compleet en overzichtelijk beeld van het
Gids-aandeel in een bepaalde discussie wil geven, zal deze dissertatie eerst uit zijn
hoofd moeten leren. Graag dus ook een samenvattend artikel!
Het is geen geringe verdienste van Aerts, dat de lezer na 700 bladzijden schreeuwt
om meer.
G.J. Johannes

Lanceloet. De Middelnederlandse vertaling van de ‘Lancelot en prose’
overgeleverd in de ‘Lancelotcompilatie’. Pars 1 (vs. 1-5530, voorafgegaan
door de verzen van het Brusselse fragment). Uitg. door B. Besamusca en
A. Postma. Hilversum (Verloren), 1997. Middelnederlandse
Lancelotromans IV. (ISBN 90-6550-024-3; f 95,-)
Jeder, der sich für die niederländische Artusdichtung interessiert, und erst recht jeder,
der sich mit der Rezeptionsgeschichte des wirkungsmächtigen altfranzösischen
Prosa-Lancelot-Zyklus in den Niederlanden vertraut machen möchte, wird diesen
Band mit besonderer Freude begrüßen. Er bildet das Herzstück des groß angelegten
Projekts, sämtliche überlieferten mittelniederländischen Lancelot-Texte in einem
einheitlichen Corpus zu edieren und durch ausführliche Untersuchungen und
detaillierte Kommentare zu erschließen. Die Planungen für dieses Projekt gehen bis
1974 zurück. Als erstes erschienen - nach einer vorbereitenden Studie von F.P. van
Oostrom (1981) - die bis dahin überhaupt noch nicht veröffentlichten Fragmente des
Lantsloot vander Haghedocht (W.P. Gerritsen, 1987), einer Versdichtung auf der
Grundlage des altfranzösischen Lancelot en prose. Noch im selben Jahr wurden die
beiden einzigen Bruchstücke eines mnl. Prosa-Lancelot neu ediert (O.S.H. Lie).
Dann schien das Unternehmen ins Stocken zu geraten. Nach einer Pause von vier
Jahren kamen in einem neuen Verlag anstelle des ersten Teils zunächst der zweite
(B. Besamusca, 1991) und dann der dritte Teil (F. Brandsma, 1992) des
umfangreichsten und gewichtigsten aller niederländischen Lancelot-Texte heraus,
nämlich der zur besseren Unterscheidung nun als Lanceloet bezeichneten jüngeren
Versübertragung des Lancelot en prose. Sie ist Bestandteil der sogenannten
Lancelotcompilatie in der Hs. Den Haag 129 A 10. Auch sie ist unvollständig, denn
von der ursprünglich zweibändigen Handschrift der Compilatie ist der erste Band
verloren. Von dessen Text hat nur ein einziges Blatt einer Parallelhandschrift aus
dem gleichen Skriptorium überlebt.
Fast sah es so aus, als sollte sich der Charakter des Torsohaften, der die gesamte
mittelniederländische Lancelot-Überlieferung kennzeichnet, in der Edition noch
einmal wiederholen. Nun aber liegt, nach neuerlichem Verlagswechsel, endlich doch
auch der erste Teil vor, und es zeigt sich, daß die durch widrige äußere Umstände
erzwungene Verzögerung durchaus auch positive Aspekte hat. Denn Ende 1990 hatte
- zur Überraschung der Herausgeber (S.V) - J.W. Klein eine kodikologische
Untersuchung vorgelegt, aus der zweifelsfrei hervorging, daß in die Haager
Handschrift ursprünglich nur der Lanceloet (mit Queeste und Arturs doet) hatte
aufgenommen werden sollen und daß dem Zyklus erst kurz vor seiner Fertigstellung
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nach und nach sieben weitere Artustexte inkorporiert wurden. Damit war das Konzept,
den Lanceloet anders als in der Edition von Jonckbloet (1846-1849) aus der Haager
Kompilation herauszulösen, nachträglich aufs schönste gerechtfertigt.
Klein hat seine Beobachtungen in der
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Einleitung des vorliegenden Bandes wiederholt und präzisiert und außerdem eine
vorzügliche Beschreibung des Haager Codex sowie der wenigen Parallelfragmente
beigesteuert. Nur das erst 1994 bekanntgemachte Antwerpener Bruchstück aus Arturs
doet (das übrigens die Existenz eines ursprünglich selbständigen Lanceloet noch
einmal bestätigt) konnte nicht mehr berücksichtigt werden. Die Einleitung enthält
ferner einen knappen Forschungsbericht zur Compilatie und eine schöne Würdigung
der Jonckbloetschen Ausgabe (beides von B. Besamusca) sowie die in den vorab
edierten Teilen angekündigte ausführliche Darlegung der Editionsprinzipien durch
den spiritus rector der Neuausgabe, W.P. Gerritsen.
Mit beträchtlichem argumentativem Aufwand begründet er vor allem die
Entscheidung, nicht wie einst Jonckbloet den ursprünglichen Wortlaut der Handschrift,
sondern die Version ihres Korrektors als Basistext zu wählen. (Mit gebotener Vorsicht,
aber doch entschiedener als noch in Teil 2 plädieren die Herausgeber jetzt dafür, ihn
mit Lodewijk van Velthem zu identifizieren.) Man kann nicht übersehen, daß diese
Entscheidung in einer gewissen Spannung zur Herauslösung des Lanceloetaus der
Compilatiestehx. Denn während diese Herauslösung auf die Fassung zielt, die der
Compilatievorausliegt, entfernt sich der Text des Korrektors von deren Vorlage.
Dem einzigartigen Phänomen dieses Korrektors, der nach den Beobachtungen J.W.
Kleins noch während des Entstehungsprozesses der Compilatie tätig gewesen sein
muß, gilt seit langem Gerritsens besondere Aufmerksamkeit - vgl. seinen
zusammenfassenden Aufsatz Van oog tot oor in Heft 1/1 (1996) dieser Zs. (S. 45-56).
Schon von daher erscheint es verständlich, daß er dessen Leistung nicht zugunsten
der ohnehin fragwürdigen Rekonstruktion eines vorgängigen Originals im kritischen
Apparat verschwinden lassen wollte. Mit seinem Bestreben, den mündlichen Vortrag
des Texts zu erleichtern, liegt der Korrektor aber auch ganz auf der Linie, die der
Übersetzer vorgegeben hatte, als er die Prosa seiner Vorlage wieder durch Verse
ersetzte, und insofern stellt seine Überarbeitung die Endstufe eines literarischen
Revisionsprozesses dar, über dessen Gründe man vorerst nur spekulieren kann.
Die ersten Bände des neu konstituierten Lanceloet liegen nun in einer der
Bedeutung des Werkes würdigen Ausgabe vor, deren Aufwand sich nicht nur durch
den Rang des Textes, sondern auch durch die Qualität der Edition rechtfertigt. Der
niederländischen Mediävistik macht sie einen ihrer zentralen Texte in optimaler
Weise wieder verfügbar, und der internationalen Lancelot-Forschung eröffnet sie nicht zuletzt dank der großzügigen Glossierung - die Möglichkeit, sich ein Bild davon
zu machen, wie der erste große Prosaroman des europäischen Mittelalters sich
darstellt, wenn er in jene von Chrétien de Troyes geprägte Form zurückverwandelt
wird, die zu überwinden er angetreten war. Man kann das Team der Herausgeber zu
dieser großartigen Leistung nur beglückwünschen und zugleich der Hoffnung
Ausdruck geben, daß es den noch ausstehenden nicht ganz kleinen Rest dieser Edition
zügig folgen lassen kann. In den Schlußband sollten erschließende Register zu den
Kommentaren und vor allem ein Index der Namenregister aufgenommen werden,
die den einzelnen Teilbänden (mit z. T. voneinander abweichenden Namenformen)
beigegeben und in dieser Segmentierung etwas mühsam zu benutzen sind.
Hans-Hugo Steinhoff
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B. Vervaeck, Lijf en letter; over ‘Het godgeklaagde feest’ van Willem
Brakman. Kaatsheuvel 1997. Brakman Cahier 2. Verkrijgbaar bij de
secretaris van de Brakman Kring: Albert Megens, Sint Jansstraat 1, 5171
CJ Kaatsheuvel, 0416273606. Prijs: f 30 (voor leden van de Brakman
Kring: f 15).
Met deze tot 246 pagina's bekorte versie van zijn proefschrift (Antwerpen 1989) wil
Vervaeck voorkomen dat Bourdieu gelijk krijgt, die stelde ‘dat de receptie zo'n vijftig
jaar achter is op de productie’ (4). ‘In ieder geval vindt de manier waarop Brakman
schrijft, op dit moment onvoldoende weerklank in de manier waarop lezers lezen’
(4), zo poneert Vervaeck, zonder feitelijke argumenten. Hij gaat namelijk volledig
voorbij aan ‘de briljante (maar discutabele) studie van Ernst van Alphen’ (3; Bij wijze
van lezen, 1988), alsmede aan alle recensies van Brakmans roman, die Van Alphen
wel bespreekt en betrekt bij zijn bevindingen aangaande verschillen in lees-houdingen
en interpretaties. Hierdoor laat Vervaeck onbesproken hoe, en met welk resultaat,
hij afwijkt van ‘de weinig verlichte manier’ waarop Brakmans werken in concreto
‘bekeken worden’ (4). Hij stelt ‘een nieuwe leeswijze voor’ (4), die hij baseert op
Brakmans receptie-sturende poëticale geschriften, waarin deze heeft aangegeven
‘waar de goede lezer op moet letten: op beelden en op lichamelijkheid’ (4; deze
poëtica beschrijft Vervaeck vreemd genoeg pas in het laatste onderdeel van het vijfde
en laatste hoofdstuk, p. 226-233). Hoewel zijn leeswijze dus zeer Brakman-specifiek
lijkt, gelooft Vervaeck dat ze ingezet kan worden om ‘elke literaire tekst met succes
te lezen’ (6). Als verklaring noteert hij dat ‘alle literatuur gelezen kan worden als
een beeldende vertaling van lichamelijkheid’ (6).
De bespreking van de roman (hoofdstuk 4 en 5) wordt voorafgegaan door drie
theoretische hoofdstukken (p. 9-67), maar wie daarin niet geïnteresseerd is, ‘kan
deze trechter aan zich voorbij laten gaan en beginnen bij het vierde hoofdstuk’ (5).
Dat heeft in ieder geval als voordeel dat een zestigtal pagina's van het allerbelabberdst
geplakte boek bijeen blijven. In het eerste hoofdstuk geeft Vervaeck een algemene,
theoretische, niet op de Brakman-receptie toegespitste uiteenzetting van gangbare
subjectivistische en objectivistische literatuur-benaderingen. Deze benaderingen
bevatten zijns inziens fouten, die schuilen in het ‘metaforo-metonymisch proces’
(45). Om die fouten te vermijden, zet Vervaeck de praxeologie van Bourdieu in, ‘een
theorie van de praktijk’ die elke praktijk ziet ‘als een lichamelijk proces dat
metaforische en metonymische verbindingen aanbrengt’ (5). De toepassing van deze
sociologische theorie bij de interpretatie van een literairetekst lijkt een manoeuvre
die alleen metaforisch en metonymisch mogelijk is. Ook al spreekt Vervaeck een
enkele keer over de praktijk van het lezen en het schrijven, hij benadert deze twee
activiteiten niet als sociologische verschijnselen, zoals al blijkt uit het voorbijgaan
aan de leespraktijken van de recensenten van de roman; bovendien is zijn
onderzoeksobject nauwelijks een praktijk te noemen. Afgezien daarvan is een bezwaar
van deze studie dat de praxeologie, danwel Vervaecks uiteenzetting ervan in het
tweede hoofdstuk, een zeer verwarrende, metaforische terminologie met zich
meedraagt. Bijvoorbeeld: ‘Het corpus is de verbinding tussen het lichaam van de
tekst en het lichaam in de tekst. Het lichaam-van is metaforisch en afwezig, het
lichaam-in is metonymisch en aanwezig. Het corpus is de metaforo-metonymische
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weer te geven, maar ik heb de indruk dat Vervaeck hier en elders wel erg moeilijk
doet met metaforen en metonymen. Een duidelijk beeld van zijn theorie en werkwijze
geeft hij niet. Daar komt bij dat juist het metaforo-metonymische proces, dat in
gangbare literatuurbenaderingen fouten zou genereren, bij Bourdieu ‘zeer vaag’ (45)
blijft. Vervaeck tracht daarom, in hoofdstuk 3, dat proces en de plaats ervan in de
literaire toepassing van de praxeologie te verduidelijken, wat eens te meer nodig is
omdat de praxeologie weinig zegt over ‘de vorm die het proces aanneemt in de
literaire praktijk van schrijven en lezen’ (45). Vervaecks uiteenzetting over de
praxeologie, alsmede de wijze waarop hij dit gat in de praxeologie dicht, is echter
weinig verhelderend.
In het analytische, vierde hoofdstuk, ondertiteld ‘De bomen’ (p. 69-195), loopt
Vervaeck Brakmans tekst door vanaf de eerste, tot en met de laatste, 157ste bladzijde,
alinea voor alinea, zich bewust van het gevaar dat de lezer door de bomen het bos
uit het oog dreigt te verliezen. Hij verantwoordt zijn werkwijze met de opmerking
dat die verwarring ‘een essentieel onderdeel [is] van de ervaring die je hebt als je
Het godgeklaagde feest leest’ (65); alsof de bespreking van een detective zelf ook
spannend moet zijn. Het belangrijkste selectie-en ordeningsprincipe, dat Vervaeck
hanteert en aanwijst, is het ‘hernemen’ van een metafoor, vergelijking of metonym
uit een vroegere plaats in de roman; daarbij maakt het niet uit dat veel van die
hernemingen betrekking hebben op beelden die weinig frequent voorkomen, en in
veel gevallen afstanden moeten overbruggen van meerdere tientallen bladzijden. Ze
worden beschreven als: x ‘roept herinneringen op aan’ y, of: x ‘herneemt’ y, of: x
‘gaat terug op’ y. Daardoor wordt de lezer van Vervaecks studie er indirect op
gewezen dat de roman kennelijk eist om over zeer grote afstanden en zonder enige
epische geheugensteun, talige details onderling te verbinden, zoals dat wel gebruikelijk
is bij het lezen van kleinschaliger teksten als gedichten. Deze intrigerende, ‘poëtische’
leeswijze lijkt me inderdaad toegesneden op de schriftuur van Brakman, in elk geval
op Het godgeklaagde feest. Bijzonder is ook dat Vervaeck in het synthetiserende,
vijfde hoofdstuk (p. 197-233) onder andere Brakmans stijl behandelt; stijl, niet
beschouwd als een bundel kunstgrepen, maar als ‘een proces van beeldontplooiing
dat aan de tekst zijn typische kenmerken schenkt’ (225). Die kenmerken zijn: de
herneming, de detailbeschrijving van het lichaam, de versmelting van de personages,
de theatraliteit en de intercorporeïteit. Die laatste term is helaas weer een voorbeeld
van Vervaecks alles verwarrende metaforiek, want hij bedoelt er intertekstualiteit
mee. De grote charme die Vervaecks studie zou kunnen hebben, schuilt erin dat hij
Brakmans roman te lijf gaat met alle aandacht voor de beelden, bijna met voorbijgaan
aan de plot. Het is daarom te betreuren dat zijn werkwijze niet erg inzichtelijk is, en
dat hij zichzelf, zonder al te veel expliciete verantwoording, erg veel vrijheid gunt
in het leggen van verbindingen.
Fabian R.W. Stolk
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Periodiek
Nelleke Moser
Bertram Mourits
De Achttiende Eeuw (1997, 2) is gewijd aan theater. Het nummer opent met een
artikel van H. Gras en B. Pratasik, ‘Theateronderzoek in Nederland: een
historiografische en bron-kritische verkenning aan de hand van Corvers
Tooneel-aantekeningen, 1786’. Anna de Haas volgt met een bijdrage over het
Frans-classicisme en het Nederlandse toneel tussen 1660 en 1730. Jan Konst stelt de
poëtische gerechtigheid in de niet-bijbelse treurspelen van Claas Bruin (1671-1732)
aan de orde (‘De schuld is zwaar, de straf rechtmatig’). Andere artikelen zijn van
Marijke Jonker (‘Le Bruns Expression Générale et particulière (1698) en de
achttiende-eeuwse acteur’); R. Rasch (‘Operatroepen in Amsterdam, 1750-1763’)
en opnieuw B. Pratasik (‘De toneelgenootschapscultuur in Nederland rond 1800’).
Tot slot laat Henny Ruitenbeek zien dat de negatieve uitlatingen van
negentiende-eeuwse recensenten over classicistische treurspelen niet overeenstemmen
met de cijfers die de repertoirelijsten uit die tijd laten zien: die treurspelen waren
juist successtukken (‘Classicistische treurspelen voor negentiende-eeuwse ogen’).
Bzzlletin 254 (1998) is een themanummer over de Western, een genre dat - behalve
in het werk van schrijvers uit het zuiden van de Verenigde Staten en natuurlijk in de
film - vooral in post-modern werk van Brakman en Ferron aangetroffen wordt. Verder
aandacht voor de Friese dichter Obe Postma in een artikel van Peter Swanborn.
In Dutch Crossing 21 (1997) 1 aandacht voor Ina Boudier-Bakker (Jane Fenoulhet,
‘Love, Marrriage and Disappointment’), Cyriel Buysse als vroege anti-kolonialist
(Luc Renders) en de post-kolonialistische reisverhalen van H.C. ten Berge en Cees
Nooteboom (Marian de Vooght)
In Filter (1997, 4) staat een recensie van de vertaling die W. Blok maakte van de
Rubáiyát van Omar Khayyám naar de negentiende-eeuwse Engelse vertaling van
Edward FitzGerald (door Harm-Jan van Dam).
De gids 161 (1998) 3 is een internationaal georienteerd themanummer over poëzie.
Verder met essays over Paul Bogaert (W. Bronzwaer) en een wat bozige bespreking
van Manon Uphoff (door Kees Bokweide).
De gids 161 (1998) 4 staat grotendeels in het teken van literatuuronderwijs. Meningen
van onder andere Arnon Grunberg, Cyrille Offermans, Rene Boomkens, Xandra
Schutte, Marjoleine de Vos. Verder schrijft Marc Kregting een essay over Tonnus
Oosterhoff en vervolgt Kees Bokweide zijn serie over literatuur die hem niet bevalt
(Gert-Jan van Exel).
Hermeneus (1998, 1) bevat een artikel van Vincent Hunink over de verwijzingen
naar de oudheid in de poëzie van H.H. ter Balkt (‘Citroenen, ingekrast-
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heid en wijn. De Romeinen in de poëzie van H.H. ter Balkt’).
In Indische Letteren 13 (1998) 1 artikelen over Indië in het werk van Hella Haase
(Peter van Zonneveld) en de wereld van Djongaja als inspiratiebron voor H.J.
Friedericy.
In Literatuur (1998, 1) bespreekt M. Kroesbergen aan de hand van de correspondentie
van Ter Braak en Du Perron hun mening over (de personages in) Les liaisons
dangereuses (‘Erotiek en intellect’). Jan Konst laat zien dat Lukas Schermer met zijn
toneelstuk Meleager en Atalante (1710) afwijkt van de gebruikelijke ‘poëtische
gerechtigheid’ en onschuldige personages gebukt laat gaan onder een onontkoombare,
fatale doem (‘De toorn der goden’). Lizet Duyvendak beschrijft de receptie van Hilda,
een negentiende-eeuwse feministische best-seller (‘Honderd jaar “Hilda”’). Met deze
roman pleitte Cecile Goekoop- de Jong van Beek en Dal voor een zinvol, werkzaam
leven voor de vrouw. Zelf was ze vedette van de vrouwenbeweging en na haar
echtscheiding correspondente in Parijs. Haar man was niet de enige die moeite had
met de strekking van Hilda; recensenten probeerden de inhoud onschadelijk te maken
door het boek voor te stellen als mislukte literatuur. Verder een interview van Jaap
Goedegebuure met Oek de Jong over religie en mystiek, een artikel van Agnes
Andeweg over de ‘Nieuwe Wilden’ en de Maximalen (‘Born to be wild? Nederlandse
dichteressen in de jaren tachtig’) en onder meer een recensie van Saskia Raue, Een
nauwsluitend keurs. Aard en betekenis van Den triumphe ende 't palleersel van den
vrouwen (1514) (door Piet Franssen).
In Literatuur (1998, 2) schrijft Ton Anbeek over de poëtica van Arnon Grunberg
(‘De kunst van het stennis maken’). Matthijs Smit bespreekt de receptie van de
negentiende-eeuwse Engelse dichter-schilder Dante Gabriel Rossetti in Nederland
(‘Schoonheid als een absolute macht’). Er is een interview van Joop Rosier met Enno
Endt over Gorter, gevolgd door een artikel van Endt over Gorter (‘Gorters lyriek in
zeven uitgaven onder twee titels’). Simone Veld geeft het verloop van een
pamflettenstrijd aan het eind van de zeventiende eeuw weer, die aanvankelijk als
onderwerp de kwaliteiten en eigenschappen van vrouwen had, maar zich gaandeweg
toespitste op de kwaliteiten en eigenschappen van de deelnemers aan de discussie
(‘In de clinch over vrouwelijke (on)deugd. Een pamflettenstrijd in de zeventiende
eeuw’). In dit nummer staan recensies van H. Pleij, Dromen van Cocagne,
Middeleeuwse visies over het volmaakte leven (door Piet Franssen); ‘Altijd maar
bijeen blijven’. Brieven aan C.J.A. van Dishoeck, 1903-1929. Bezorgd door Leo
Jansen en Jan Robert (door Lisa Kuitert) en Mireille 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 Jeroen Jansen).
In Maatstaf 48 (1998) 1 beproeft Redbad Rokkema een ‘poëtografie’ van Hans
Lodeizen. Veel meer dan een voorloper van Vijftig blijkt hij een twijfelaar die zich
met zijn ideeën over kunst en literatuur ergens tussen verlichting, romantiek en zijn
dominante vader bevindt. In hetzelfde nummer aandacht voor Remco Campert in
‘Poëzie die als een jas met je meegaat / Remco Campert on the road’. (Piet Gerbrandy)
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Maatstaf 46 (1998) 2 vaart onder de vlag ‘Alchimie’. In dit nummer komen onder
andere het beschouwende werk van K. Schippers (Janita Monna), de poëzie van
Gerrit Kouwenaar (een gesprek met Kiki Coumans) en het vertalen van poëzie (Paul
Gellings) aan de orde.
Madoc (1997, 4) is een themanummer gewijd aan ‘De wereld van het middeleeuwse
kind’.
Neder-L (1998, 3b) bevat actuele informatie op het gebied van de neerlandistiek,
over evenementen, vacatures, symposia, computercursussen en teksten op het internet.
Ook een signalement van: Karel Bostoen, Bonis in bonum, Johan Radermacher de
Oude (1538-1617), humanist en koopman (door Ben Salemans). Tot slot een
taalkundige overweging (door Peter-Arno Coppen) en een mediëvistische column
(door Willem Kuiper). Men kan Neder-L (gratis) ontvangen door een e-mailbericht
te sturen naar listserv@nic.surfnet.nl met als boodschap: SUB NEDER-L
uw-voornaam/voorletters uw-achternaam.
In Ons Geestelijk Erf (1997, 2) presenteren Herman Vekeman en Hendrik Schröder
hun vondst van de bron van de eerste 296 regels van Arturs Doet, namelijk een
gedeelte uit de gebedsinstructie De modo orandi van Hugo van Saint-Victor (‘De
vertaling van het eerste kapittel van Hugo van Saint-Victors De modo orandi in
Arturs Doet’). Zij bespreken naar aanleiding hiervan de aard en betekenis van deze
beginregels ten opzichte van de rest van de roman, bieden een uitgave van de Latijnse
tekst met een Nederlandse vertaling en vergelijken tot slot de Latijnse tekst met de
Middelnederlandse versie. Verder in dit nummer een interpretatie van het vierde
visioen van Hadewijch door Jacques Tersteeg (‘Met Hadewijch in de zevende hemel’)
en een reactie van N. Miedema op Josephie Brefelds A guidebook for the Jerusalem
pilgrimage in the late Middle Ages (‘Transforming textual material into numbers’).
Rhetorica (1997, 4) is een short-title catalogus van rhetoricale teksten gedrukt in
Europa vóór 1500, samengesteld en ingeleid door J.J. Murphy en M. Davies. Er zijn
verschillende indexen: chronologisch, op titel, op drukker, op plaats. Er is één
Nederlandstalig werk bij: Van die konste van spreken ende van swighen (Gouda, bij
Gerard Leeu, 1484/1485).
In TNTL (1997, 4) laat Herman Schaap zien hoe Henriëtte Roland Holst in de
gedichtenbundel Opwaartsche wegen het thema van de klim naar de vrije maatschappij
ook tot uitdrukking brengt in de compositie, beeldspraak en versificatie van de bundel
(‘Het opstijgende akkoord des levens. Opwaartsche wegen van Henriëtte Roland
Holst: stilistische, compositorische en ideologische aspecten’). J.P. Westgeest geeft
een uitgave van de fragmenten van De naturen bloeme die J.A.A.M. Biemans in
1980 in Trier vond, met een inleiding over de plaats van deze fragmenten temidden
van andere Naturen-bloeme handschriften. Robrecht Lievens presenteert een derde
Middelnederlandse vertaling van de Visio Philiberti, vóór 1428 in de kringen van de
Noordelijke Moderne Devotie gemaakt en berustend in de bibliotheek van Harvard
University. Onder de besproken boeken zijn P. Obbema, De middeleeuwen in handen:
over de boekcultuur in de late
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middeleeuwen (door H. Brinkman); E. Sjoer, Lessen over welsprekendheid: een
typering van de retorica's van de eerste hoogleraren in de vaderlandse
welsprekendheid in de Noordelijke Nederlanden (1797-1853) (door Jan Noordegraaf);
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
Lodi Nauta); A. Maljaars, Het Wilhelmus: auteurschap, datering en strekking: een
kritische toetsing en nieuwe interpretatie (door Anneke Fleurkens); Frans Ruiter en
Wilbert Smulders, Literatuur en moderniteit in Nederland 1840-1990 (door Jaap
Goedegebuure) en Hans Anten, Het bekoorlijke vernis van de rede: over poëtica en
proza van F. Bordewijk (door Reinold Vugs). Arie Jan Gelderblom bespreekt drie
boeken over Bontekoes Journael ofte gedenckwaerdighe beschrijvinghe: een publicatie
bij een tentoonstelling in het Amsterdamse Scheepvaartmuseum (door Karel Bostoen
e.a.), een editie (door V.D. Roeper) en een descriptieve bibliografie met alle edities
tussen 1646 en 1996 (door G. Verhoeven en P. Verkruijsse).
In TvL 2 (1997) 4, een themanummer over ‘Wetenschap en Literatuur’, besteedt
Wiel Kusters aandacht aan de poëzie van Dick Hillenius.
In Zeeland (1998, 1), tijdschrift van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der
Wetenschappen, staat een artikel van Marco Goud, ‘“Mijn blond-omduind Zeeuwsch
eiland”- P.C. Boutens en Zeeland’. Goud concentreert zich op die Zeeuwse gedichten
van Boutens die nog niet zo bekend waren, doordat ze behoren tot de voorpublicaties
of het ongepubliceerde werk. Aan de hand van deze gedichten komt onder meer het
contact tussen Boutens en Jan Toorop aan de orde. Verder in dit nummer een
uitvoerige bespreking van de dissertatie van C. Rooze-Stouthamer, Hervorming in
Zeeland (ca. 1520-1572) (door Johan Decavele) en een recensie van de catalogus
De P.C. Boutenscollectie van de Zeeuwse Bibliotheek te Middelburg, samengesteld
en ingeleid door R.M. Rijkse, met bijdragen van B. Peperkamp en M. Goud (door
F.F.X. Smulders).
De zeventiende eeuw (1997, 2) opent met een artikel van Ben Albach over het
optreden van donkere spelers in het zeventiende-eeuwse toneel, gebruik makend van
Amsterdamse schouwburg-rekeningen (‘Morianen en morendansen op het toneel
van de Amsterdamse Schouwburg, 1648-1651’). J. IJsewijn besteedt aandacht aan
een inmiddels vergeten Latijnse dichter van Vlaamse afkomst, Sidronius Hosschius
(1596-1653), die tot ver in de negentiende eeuw Europese bekendheid genoot. Johan
Verberckmoes schrijft over kluchtboeken in de Spaanse Nederlanden en I. van
Hardeveld over Lodewijk Meijer als auteur van een in 1672 gepubliceerde Italiaanse
spraakkunst. Saskia Stegeman laat zien dat het plan van Theodorus Janssonius van
Almeloveen (1657-1712) voor een uitgave van geleerde vrouwen slechts een exponent
van zijn algemene verzameldrang was. Volgens eigen zeggen geïnspireerd door de
Haarlemse Elisabeth Koolaart en de Duitse Sibylla Wagenseil begon Van Almeloveen
een catalogus van geleerde vrouwen aan te leggen, zoals hij over allerlei onderwerpen
citaten en gegevens verzamelde. Een uitgave kwam er nooit, ook niet van de reeds
samengestelde bundel gedichten van Koolaart, Wagenseil en Suzanna Pauwelsen,
een nicht van Van Almeloveen.
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Mededelingen
Philips van Marnix van St Aldegonde
Een intellectuele activist. Symposium ter gelegenheid van zijn vierhonderdste sterfdag.
18 december 1998, Auditorium Vrije Universiteit, De Boelelaan 1105, Amsterdam
Programma
9.15-9.45

ontvangst met koffie

9.45-10.00

opening door prof. dr. M. Spies, Oudere
Nederlandse letterkunde, VU Amsterdam

10.0-10.30

Marnix' betekenis.
Prof.dr. A. Th van Deursen, em.
hoogleraar Nieuwe Geschiedenis, VU
Amsterdam

10.30-11.00

Marnix en Antwerpen.
Dr. G. Marnef, Geschiedenis, UFSIA
Antwerpen

11.0-11.30

koffie

11.30-12.00

Taal en thema in Marnix' briefwisseling.
Prof.dr. R. de Smet, Interuniversitair
Instituut voor studie van de renaissance
en het humanisme, Vrije Universiteit
Brussel

12.0-12.30

Marnix' religieuze ‘setting’.
Prof.dr. C. Augustijn, em. hoogleraar
Kerkgeschiedenis, VU Amsterdam

12.30-14.00

lunch

14.0-14.30

Marnix' ideeën over de opvoeding.
prof.dr. W.Th.M. Frijhoff, Nieuwe
Geschiedenis, VU Amsterdam

14.30-15.00

Marnix' kindercatechismus.
Dr. L.F. Groenendijk, Psychologie en
pedagogiek, VU Amsterdam

15.0-15.30

thee

15.30-16.00

Marnix' tuinen.
Dr. E. de Jong, Kunstgeschiedenis, VU
Amsterdam
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16.0-16.30

Marnix en de literatuur.
Dr. A. van Strien, Oudere Nederlandse
letterkunde, VU Amsterdam

16.30-17.30

afsluiting en borrel

U kunt zich inschrijven door f 50,- over te maken op giro 5582728 t.n.v. VU,
Faculteit der Letteren, De Boelelaan 1105, Amsterdam onder vermelding van
Marnix-congres. Studenten en aio's betalen f 25,-.
Inlichtingen
Nelleke Moser of Ton van Strien, Vrije Universiteit, Faculteit der Letteren, De
Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam. Tel.020-4446467.
email: moser_ph@let.vu.nl
striena@let.vu.nl
In de reeks Cahiers voor Nederlandse Letterkunde zal binnenkort een aflevering
verschijnen die speciaal gewijd is aan een onderwerp uit de sfeer van de achttiende
eeuw, namelijk Betje Wolff en Aagje Dekens Geschrift eener bejaarde vrouw (1802).
De uitgave van een typerend hoofdstuk uit dit tamelijk onbekende boek is voorzien
van een breed opgezette literair- en cultuurhistorische
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inleiding. De tekstbezorgers zijn: André Hanou, Tjitske Schuur en Annemarie
Versteeg. Bestellingen zijn alleen mogelijk door storting van f 25,- op
post-banknummer 3808367, t.n.v. Uitgeverij Passage, onder vermelding van: nr.
1998/7.
J.M.J. Sicking

Studiedag ‘Het réveil in druk’ 20-11-1998
Temt die noodlottige vrijheid van de drukpers!
Deze oproep is te vinden in Isaac da Costa's Bezwaren tegen den geest der eeuw.
Toch maakten Da Costa en zijn leermeester Willem Bilderdijk een ruim gebruik van
diezelfde vrijheid van drukpers. Ze behoren beiden tot de productiefste schrijvers
van de negentiende eeuw.
In de, mede door Bilderdijk en Da Costa gestimuleerde, Réveilbeweging zien we
dezelfde paradox. Een flinke dosis wantrouwen tegen de drukpers verhinderde de
voormannen van het Réveil niet, een enorme hoeveelheid publicaties op de markt te
brengen. Uitgevers, zoals Höveker en Wormser, maakten er naam mee: traktaatjes,
scheurkalenders, nieuwsbrieven, tijdschriften, almanakken, opwekkingsliederen. En
het verzamelde werk van literatoren uit de kring van het Réveil, zoals Nicolaas Beets,
J.J.L. ten Kate en Truitje Bosboom-Toussaint, neemt vele meters boekenkast in
beslag.
De studiedag ‘Het Réveil in druk’ wil de relatie tussen Réveil en drukpers nader
bezien. Een samenwerkingsverband van de Stichting Het Réveil-Archief, de
Universiteitsbibliotheek UvA en de Universiteitsbibliotheek VU, organiseert op 20
november 1998 een lezingendag. Vanaf 23 oktober zijn bovendien
paralleltentoonstellingen in de beide universitaire bibliotheekgebouwen te bezichtigen.
Aan de orde komen onderwerpen als: Het Nederlandsch Godsdienstig
TraktaatGenootschap; het Evangelisch Jaarboekje Magdalena; Het Réveil en het
kinderboek; de drukkers en uitgevers van het Réveil. Een en ander vindt plaats onder
muzikale begeleiding van de Matinencantorij, die liederen uit de Réveilkring ten
gehore zal brengen (tijdens de lezingendag life, tijdens de tentoonstellingen op band).
Tijd en plaats:
Tentoonstellingen: Universiteitsbibliotheek VU (De Boelelaan 1105, Amsterdam):
23-10 tot 31-12-1998. Universiteitsbibliotheek UvA (Singel 425, Amsterdam): 23-10
tot 23-12-1998.
Studiedag: 20 november 1998 op dezelfde locaties ('s ochtends VU, 's middags
UvA)
Inlichtingen:
De secretaris van de Stichting Het Réveil-Archief, Dr. J. Vree, Dotingalaan 112,
1381 GE Weesp. Tel. 0294-430219.
Over ‘Betrokkenheid en beeldvorming in het literaire circuit’ (Nederlandse
letterkunde 3, 1, 1998)
De heer Dirk Zwart informeerde mij dat M. Geerink Bakker in het genoemde
artikel (p. 16) ten onrechte voor een vrouw werd aangezien. Zijn naam wordt dan
ook zonder tussenstreepje geschreven. Bovendien was hij geen Ontmoeting-redacteur
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van 1948 tot 1964, zoals Siem Bakker in Literaire tijdschriften van 1885 tot heden
vermeldt, maar slechts tot 1950. Meer informatie over Ontmoeting biedt een
themanummer van Bloknoot. Christelijk literair tijdschrift. ‘De gereformeerde
bietebauw. Ontmoeting 1946-1964’, 5, 18, 1996, door Dirk Zwart.
Marianne Vogel
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[1998/4]
Het pseudoniem als strategie
Pseudoniemen van vrouwelijke auteurs 1850-1900
Erica van Boven
De pseudoniemen en auteursnamen van vrouwelijke auteurs in Nederland vertonen
bepaalde modes, tijdgebonden patronen. Tegenwoordig is het bijvoorbeeld niet
gebruikelijk dat een schrijfster een roman uitbrengt onder de naam Hella, Nelleke
of Margriet. Maar in de tweede helft van de negentiende eeuw was het heel gewoon
dat vrouwelijke auteurs zich presenteerden als Cornelia, Louise, Celestine of Johanna,
of dat ze hun werk uitgaven onder pseudoniemen als ‘Esjee’ of ‘Mevr. van B.’ Later,
na de eeuwwisseling, zien we veel vrouwelijke auteurs die zich nadrukkelijk als
‘mevrouw’ presenteren. Bekend uit het begin van de eeuw zijn de mevrouwen
Boudier-Bakker, Scharten-Antink, Van Ammers-Küller, Van Gogh-Kaulbach,
Maas-Van der Moer en vele andere, waaronder zelfs een naam als mevrouw Baart
de la Faille-Wichers Hoeth. Ook dat is vandaag de dag niet meer de gewoonte. Een
schrijfster die zich mevrouw van Lelyveld-Haasse, mevrouw Noordervliet-Bol of
mevrouw de Moor-Neefjes zou noemen, loopt het gevaar zich literair te
diskwalificeren, want ‘mevrouwen’ zijn sinds de jaren dertig in de serieuze literatuur
uit den boze en verwijzen tegenwoordig naar de streekliteratuur, waar schrijfsters
als Henny Thijssing-Boer, Annie Oostbroek-Dutschun, Jos van Manen-Pieters en
Jannetje Visser-Rozendaal figureren. Na de jaren dertig raken dan ook neutralere
namen en pseudoniemen in zwang, zoals Anna Blaman, Jo Boer, Hella Haasse, Dola
de Jong, Josepha Mendels, Marga Minco, Nel Noordzij, Jacoba van Velde en Aya
Zikken. Kennelijk is de naam waarmee een auteur zich in de literatuur begeeft aan
veranderingen of modes onderhevig, en kennelijk hebben de pseudoniemen en
auteursnamen van vrouwelijke auteurs hun eigen modes.
In de literatuur over pseudoniemen gaat het meestal over de beweegredenen van
auteurs om er een aan te nemen. Een voor de hand liggend motief is de wens om
onbekend te blijven (‘schuilnaam’) vanwege verlegenheid, schaamte, vrees voor
reacties van de omgeving, van de kritiek of voor politieke gevolgen. Maar ook het
omgekeerde komt voor: de drang zich te onderscheiden, artistiek snobisme, ijdelheid,
zelfvergroting. Bij auteurs die een heel arsenaal aan pseudoniemen inzetten zien we
een spelelement waaraan ijdelheid meestal niet vreemd is.
De beweegredenen van individuele schrijvers kunnen biografisch of psychologisch
van belang zijn. Maar vanuit een meer literair-historisch oogpunt is het interessant
te kijken naar de tijdgebonden kanten van het pseudoniemgebruik, zoals die blijken
uit bovenstaande voorbeelden en uit pseudoniemenlijsten. Daaruit valt af te lezen
dat de ene periode veel rijker aan pseudoniemen is dan de andere, en ook dat de
naamskeuze zelf soms tijdgebonden trekken heeft. Het gebruik om de eigen naam
te vergrieksen of te verlatijnsen verwijst naar de periode van het humanisme. Een
pseudoniem als ‘Multatuli’ past in de negentiende-eeuwse romantiek en ook namen
als ‘Klikspaan’, ‘De schoolmeester’, ‘De Oude Heer Smits’, ‘Jan de Rijmer’, ‘Piet
Paaltjens’, ‘Opmerker’, ‘Phocius’ of ‘Bespieghelaere’ zijn duidelijk gebonden aan
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een bepaalde periode. Een auteur die ervoor kiest onder pseudoniem te publiceren
en zich een bepaalde schuilnaam aanmeet, maakt weliswaar een individuele
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keuze, maar is ook een kind van zijn/haar tijd. Hij/zij drukt met het pseudoniem uit
hoe hij/zij zichzelf als auteur ziet en positioneert in zijn/haar tijd, en het ligt voor de
hand dat hij/zij daarin mede wordt gestuurd door de heersende opvattingen over
literatuur en de rol van de schrijver. Omgekeerd zal uit pseudoniemen dus ook het
een en ander afgelezen kunnen worden aan auteurszelfbeelden en de daaraan ten
grondslag liggende opvattingen. Omdat opvattingen over literatuur en schrijverschap
niet sekse-neutraal zijn biedt het pseudoniemgebruik, vanuit genderinvalshoek
bekeken, de mogelijkheid meer zicht te krijgen op het zelfbeeld en de literaire positie
van vrouwelijke auteurs in verschillende periodes, en de verschuivingen daarin.

Vrouwelijke auteurs 1850-1900
Voor vrouwen in de negentiende en twintigste eeuw bestonden naast praktische
hindernissen ook sterke ideologische belemmeringen voor het schrijverschap. De
perioden 1815-1860 en 1898-1930 zijn op dat punt uitvoerig beschreven (Streng
1997 en Van Boven 1992). Toos Streng laat in haar goed gedocumenteerde studie
zien dat de vraag of vrouwen mogen schrijven danwel daartoe geschikt zijn, in de
eerste helft van de negentiende eeuw een punt van voortdurende discussie was.
Hoewel er in de jaren veertig in bepaalde kringen een groeiende sympathie voor
vrouwenemancipatie en een tendens tot gelijke behandeling van mannen en vrouwen,
ook in de letterkunde, valt waar te nemen, krijgen na 1850 de geluiden over de
specifieke vrouwelijke aard en bestemming en de gevolgen daarvan voor het
vrouwelijk auteurschap weer de overhand (Streng 1997). In de loop van de
negentiende en twintigste eeuw verschoven de definities en beelden van vrouwen
waarvan de cultuur doordrongen was en werd hun werking op sommige punten
zwakker, maar ze bepaalden toch tot ver in de twintigste eeuw de speelruimte die
schrijvende vrouwen werd verleend en de normen waarmee zij werden beoordeeld
(Van Boven 1992).
In een beperkend ideologisch klimaat is het voor een vrouw minder gemakkelijk
en vanzelfsprekend om zichzelf als schrijfster te zien en te definiëren. In feite is,
volgens Gilbert en Gubar (1979) dit punt: zelfbeeld/zelfdefinitie, zelfs hét probleem
van (in dit geval negentiende-eeuwse) vrouwelijke auteurs. ‘Vrouw-zijn’ is in literair
opzicht een complicatie, en een vrouw die zich als auteur wil zien en presenteren
moet eerst haar houding tegenover dat probleem bepalen. De pseudoniemen en
auteursnamen die vrouwelijke auteurs in de loop van de negentiende en twintigste
eeuw kozen, kunnen we zien als reactie op dat probleem, als uitdrukking van de
strategie die door veel schrijfsters in deze problematiek werd gekozen. Als aanzet
tot onderzoek vanuit deze invalshoek bekijk ik hier het pseudoniemgebruik van
schrijfsters uit de periode 1850-1900.
Na 1850 lijkt het aantal schrijfsters sterk toe te nemen. In de eerste helft van de
negentiende eeuw was hun aantal vrij gering. Ten Brink vermeldt in de Geschiedenis
der Noord-Nederlandse letterkunde in de XIXe eeuw (1889) vóór 1850 slechts
Hasebroek en Bosboom-Toussaint. Toos Streng noemt bovendien Anna Barbara van
Meerten-Schilperoort, Fenna Mastenbroek, Petronella Moens en Margaretha de
Neufville. Korrie Korevaart telde in de dagbladkritiek van 1814-1848 twaalf
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(1997) zijn er ruim twintig opgenomen, van wie sommigen echter een heel beperkt
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of onuitgegeven oeuvre nalieten. Uit de tweede helft vermeldt Ten Brink 24
schrijfsters en ook uit uitspraken van critici valt af te leiden dat er na 1850 een stijging
plaatsvindt. Van Oosterzee stelt in 1867 de vraag ‘van waar het gekomen mag zijn,
dat de plaats en de taak der vrouw, ook op letterkundig gebied, in den nieuweren tijd
zooveel uitgebreider en belangrijker geworden is dan immer te voren’ waarbij hij
het antwoord zoekt in ‘den gezegenden invloed des Christendoms’ (Van Oosterzee
1867, 49). Tien jaar later merkt Busken Huet op: ‘Hoe zijn de dingen(...) veranderd!
In 1838 weinig beoefend, van de zijde der dames vooral, wordt op de roman-poëzie
door dezen thans als storm gelopen. Geen jaar gaat voorbij, of de lijst der
nederlandsche proza-dichteressen ziet zich met enige nieuwe namen vermeerderd.’
(Busken Huet 1912, tiende deel, 47).
Overigens passen er wel een paar kanttekeningen bij de opkomst van vrouwelijke
auteurs die hier wordt gesignaleerd. Afgemeten aan het type opmerkingen als die
van Busken Huet en Van Oosterzee, hebben vrouwen door de literatuurgeschiedenis
heen verscheidene opkomsten en doorbraken beleefd. Soortgelijke uitspraken van
critici vinden we bijvoorbeeld ook rond de eeuwwisseling en in de jaren twintig van
deze eeuw (Van Boven 1992, 110). Het is een van de merkwaardige verschijnselen
in de reacties van de kritiek op vrouwelijke auteurs dat die, steeds wanneer er een
min of meer substantieel aantal schrijfsters actief is, zich haast met beschouwingen
over het ‘nieuwe verschijnsel’ van grote aantallen vrouwen in de letterkunde. In feite
worden zo steeds weer doorbraken geconstrueerd. Dat patroon (dat zich in alle
West-Europese landen voordoet) noemt Toos Streng ‘de keerzijde van de
uitsluitingsmechanismen waarbij vrouwelijke auteurs buiten de officiële literatuur
worden gedrongen en dus, in de ogen van de kritiek en de literatuurhistorici, steeds
opnieuw moeten doorbreken’ (Streng 1997, 90).
1850-1900 is niet de gebruikelijke literair-historische indeling. De cesuur die
gewoonlijk rond 1880 wordt aangebracht lijkt echter voor het proza van vrouwen
minder relevant. De prozavernieuwing van Tachtig is grotendeels langs de schrijfsters
heengegaan, zoals bijvoorbeeld blijkt uit het receptie-onderzoek van Bel, Nederlandse
literatuur in het fin de siècle (1993), dat de periode 1885-1900 bestrijkt. Wanneer
er al heel wat voorbeelden van het nieuwe naturalistische proza in de kritiek zijn
opgemerkt, wordt het werk van vrouwen nog steeds aangeduid als aangenaam, keurig,
romantisch, onderhoudend, geschikt voor de huiskamer of de leestrommel, getuigend
van goede smaak etcetera, allemaal waarderingen die aangeven dat dit werk past in
de oudere, vaak idealistisch genoemde literatuuropvatting. De enige schrijfsters die
door critici met het naturalisme in verband worden gebracht, zijn Nessuno met
Jonkheer Beemsen (1887) en Josephine Giese met de roman Gevloekt uit 1890, terwijl
ook Stille wegen (1898) van E.S. weliswaar niet als naturalistisch, maar toch als iets
nieuws wordt gezien. Voor het overige blijft het in de literatuur van vrouwen bij het
oude, tot er tegen 1900 alweer een doorbraak te zien is van een aantal nieuwe
romanschrijfsters. We zien dan tevens een verandering in het pseudoniemgebruik.

Pseudoniemen
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Uit de tweede helft van de negentiende eeuw zijn niet veel schrijfsters in de
herinnering gebleven. Bosboom-Toussaint is gecanoniseerd en enkele schrijfsters
zijn nog min of meer bekend, zij het vooral van naam: Elise van Calcar, Thérèse
Hoven,
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Melati van Java, Josephine Giese, Betsy Perk, Catharina van Rees, Catharina
Alberdingck Thijm, Wallis, Rosalie en Virginie Loveling, Mina Kruseman. De laatste
jaren hebben verder enkele laat-negentiende eeuwse schrijfsters aandacht gekregen
omdat hun werk aansluit bij de emancipatiebeweging die in die tijd zijn hoogtepunt
bereikt: Cécile Goekoop-de Jong van Beek en Donk, Anna de Savornin Lohman en
Cornélie Huygens. Maar er waren er veel meer. De in 1898 ter gelegenheid van de
Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid verschenen Catalogus van boeken
door Nederlandsche vrouwen geschreven en sedert 1850 uitgegeven geeft voor de
periode 1850-1898 447 namen, waaronder echter veel schrijfsters van huishoudelijke
of stichtelijke teksten, brochures over maatschappelijke onderwerpen en vooral veel
kinderboeken. Op het gebied van de letterkunde worden 183 namen vermeld, en
hoewel de samenstellers de beschikbare bronnen hebben geraadpleegd en in die zin
op volledigheid aanspraak maken, moet het totale aantal waarschijnlijk toch nog iets
hoger worden geschat. Opvallend is het grote aantal vrouwen in deze periode dat
onder pseudoniem schrijft, namelijk 115. Onderstaande lijst bevat de gebruikte
pseudoniemen, gerubriceerd naar soort. De eerste kolom geeft het pseudoniem, de
tweede de burgerlijke stands-naam (voor zover te achterhalen) en de derde het jaar
vanaf welk (of waarin) werk is verschenen.

1. Voornamen
Ada

onbekend

1883

Adelpha

C. Callenbach-van Gheel
Gildemeester

1888

Adinda

Thérèse Hoven

1892

Agatha

Reynoudina de Goeje

1860

Agnes

A.C.A. Damen

1862

Agnes

J.L. Wildeboer-Luitingh

1882

Aleida

Johanna G.M. Berk

1890

Anna

A.A.E.H. Steens
Zijnen-Ampt

1854

Antoinette

L.V. Haverkotte- Nagel
(ook: Van Nagel)

1875

Augusta

Augsta Guerdina Peaux

Bella

S.M.C. van
Wermeskerken-Junius

1874

Carolina

onbekend

1864

Catharina

J.C. Jolles-Singels

1876

Celestine

Catharina F. van Rees

1858

Christine

Christine Dusseau

1890
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Conradine

J.A. Binkes

1888

Creola

M.C. Lansdorp-Dumas

1886

Dina

Onbekend

1892

Ebba

Mej. Rodier

1890

Eliante

onbekend

1855

Elisabeth

E. Kerkhoven?

1872

Elise

Elise van Calcar-Schiotling 1850

Tante Elise

Mevr. Goudsmit-Polano

1856

Elvira

onbekend

1899

Emilie

E. Weggeman-Guldemont

Emma

Mevr. Goudsmit-Polano

1884

Erica

C.C.M. Luyken

1852

Fenna

Fenna de Meyier

1897
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Helena

Adelheid C. Horch

1884

Heloise

J.A. de Cavaltho-Baerle

1861

Henriette

M.H. Koorders-Boeke

1868

Herfrieda

H.F. Bosscha

1873

Hilda (ook: Hilda Ram)

Mathilda Rambaux

1889

Holda

J. Clant van der
Myll-Piepers (De Beer:
Clant van der Mijle)

1886

Isoline

H. Scholting-Wijnstroom 1897

Johanna

Johanna Doorman-van
Rijssen

1856

Johanna

Johanna J. Heijse

1868

Julia

S.H. Kautzmann-v.
Oosterzee

1875

Katja Mata

M.C. Vanger-Frank

1874

Kuno

M. van Capelle-Klis

1883

Kwamina

A. Lionorons

1869

Laurica

L.M.A. Pot-Meyer

1889

Louise

J.G.W.C. Engelberts

1857

Lydia

onbekend

1874

Maleia

A.M.H. Nahuys

1878

Mara

onbekend

1896

Marianne

onbekend

1871

Marie

onbekend

1887

Mathilde

Marie Sloot (N.M.C.)

1878

Mena

M.E. Fabius-Cremer
Eindhoven

Mina

onbekend

Myra

Fenna de Meyier

Nancy

onbekend

1888

Nella

C.T.E. Willems

1894

Nellie

Nellie van Kol-Porrey
(J.M.P.)

1883

Nina

onbekend

1890

Philaletha

T.J. Kikkert

1860

1869
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Rita

onbekend

1894

Sally

J.P. van Burg-Schneither

1880

Sannetje

onbekend

1851

Sophia (Mevrouw Sophia) Sophie Mac
Leod-Frédericq

1852

Tenna

onbekend

1890

Truce

T. van Assen

1894

Tryfosa

Mej. Quarles van Ufford

1860

Tyra

M.J. Salverda de
Grave-Herderscheê

1893

Una

Y. Braunius
Olberius-Meyer (De Beer:
Oeberius)

Vera

H. van der Moer

1890

Vesalia

onbekend

1897

Warna

onbekend

Zionia

onbekend

1869

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 3

314

2. Initialen/afkortingen
A.

A.M.F. Smit Kleine-Fastré 1883-1894

Mevr. von B./van B.

Mevr. von
1890
Barnekow-Tindal (ook: van
Bennekom-Tindal)

Louise B.B.

L. de Nève

Vrouwe C.R.W.

Catharina Reb.
Woesthoven

Emma Es

M.A. Sipman

1874

Johanna S.

J.S. Schuurman

1894

Esjee

Sjoerdina
Modderman-Gratama

1895

Henriette Maria L.

Henriette Maria Langelaan 1850

Geka

G. Knutzer

1870

E.C.v.d.M.

Egb. C. de Wijs-van der
Mandele

1893

mej. C.V.

onbekend

1890

Pauline V.

Sophie Mac
Leod-Frédericq

1852

E.S.

Christine Boxman-Winkler 1898

E.V.J.

Elise van Veere-Jordens

U.E.V. (Una ex vocibus)

Jacqueline van der Waals 1900-1901

1892

3. Generaliserende namen
Een landmeisje

A.G. de Leeuw

1874

Een ongenoemde

D.P. Bohn-Beets

1861

Eene vrouw

onbekend

1851

Nessuno

Eva Emants-Verniers van 1887
der Loeff

4. Exotische namen
Dé-Lilah

Lucy van Renesse

Claudius, Ella, Gravin
Louise Stratenus
Valisti, Hero, Louise, Paul
Meertens, Prinses Elsa,

1897
1859
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Paul Wilders, Yertha, Meta
von Zweimarck
Stella Oristorio di Frama

Mina Kruseman

Melati van Java ook:
Marie Sloot
Mathilde/a M.S., Max van
Ravestein

1873
1875

5. Mannelijke namen
George de Bruin

Y. Braunius
1893
Olberius-Meyer (De Beer:
Oeberius)

Constant (M. Constant)

M.C. Snyder van
1893
Wissenkerke-Clant van der
Mijll; later M.C. LimburgClant van der Mijll

Constantijn

P.C. van der Does
1870
Scheltema-Clant van der
Mijll (De Kempenaer: P.C.
van der Does-Scheltema;
De Beer: idem)

Rudolf Curtius

Marie Boddaert

1890

Johannes

Ida Los-Bonten

1851

Luctor

Caroline Chr. ter Reehorst 1887
(Pseudoniemenbestand
UVA: Marie Boddaert)
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Leo Luttel

E.C. de Wijs- van de
Mandele

1894

Mario

M. Lamping-van Bosse

1884

Parvus

A.M.F. Smit Kleine-Fastré 1898

Philemon

Betsy Perk (incidenteel)

Jan Steen

Catharina Alberdingk
Thijm (incidenteel)

Stefanotes/Stephanotis

B. Mühlnickel-van der
Kolk (De Beer:
Mühl-Nickel)

1899

W.G.E. Walter

Virginie Loveling

1877

Liesbeth van Altena

Betsy Perk

1896

Thérèse Arendsberg

Mevr. van der Meer-van
den Bosch

1898

W. Berg

Lina Schneider

Maria Bergen

M.C. Ferguson

1871

Else van Brabant

E.J. (de Moulin)-van
Harlingen

1894

Johanna Breevoort

M.G. Bakhoven-Michels

1891

Geertruida Carelsen

A.G. de Leeuw

1868

Marie Daal

C.C.A. van der
Hucht-Kerkhoven

1891

Annie Foore

F.J.J.A. Ijzerman-Junius

1872

Anna Koubert ook: Tine
van Berken

A.C. Witmond-Berkhout

1894

Christine Muller

Mevr. van Walrée-Gobeé

1869

A. van Redichem

A. van der Flier

1891

Wilhelmina Reynbach

Anna van Gogh-Kaulbach 1896

Marie van Walcheren

M.G.S. Hoyer-van der
Feen

1874

A.S.C. Wallis

Adèle S.C. von
Antal-Opzoomer

1880

Hester Wene

Mevr. van Westhreene-van 1884
Heyningen

1882

6. Overige
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Johanna van Woude

S.M.C. van
Wermeskerken-Junius

1880

Een meerderheid van 68 schrijfsters heeft gekozen voor het gebruik van een
vrouwelijke voornaam ofwel het prenoniem. Daarnaast vinden we initialen, algemene
namen, exotische benamingen, mannelijke pseudoniemen waaronder ook prenoniemen
en een groep die een neutraal pseudoniem kiest.
Om deze verschijnselen te kunnen interpreteren en er conclusies aan te kunnen
verbinden in de zin die ik hiervoor aangaf, is kennis nodig van het literair klimaat
waarin deze schrijfsters optraden, en ook van het pseudoniemgebruik in het algemeen
in deze periode. Het is bijvoorbeeld, alvorens conclusies te trekken uit het grote
percentage vrouwen dat in deze periode een pseudoniem aannam, van belang te weten
dat het in de negentiende eeuw algemeen als fatsoenlijk gold om onder pseudoniem
te publiceren of in ieder geval te debuteren1. Het pseudoniemgebruik van mannelijke
en vrouwelijke auteurs dient dus vergeleken te worden, en ik heb dat gedaan voor
de jaren 1850-1875. Het register bij Brinkman's Alphabetische naamlijsten vermeldt
voor die jaren 306 mannelijke en 64 vrouwelijke auteurs in de rubriek oorspronkelijke
romans, novellen, sproken en vertellingen. Van de mannelijke auteurs blijken er 69
een pseudoniem te gebruiken (23%); van de vrouwelijke veertig (62,5%). Het verschil
is significant, hoewel er een kanttekening past bij de cijfers; Brinkman duidt
schrijfsters namelijk meestal aan met Mevr., Mej., Wed. of een volledige voornaam,
maar laat zulke aanduidingen soms achterwege.
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Tegen het einde van de negentiende eeuw lijkt het pseudoniemgebruik in het algemeen
af te nemen. Voor de jaren 1885-1900 biedt de studie van Bel, waarin veel auteurs
figureren, een vergelijkingsmogelijkheid, zij het dat Bel alleen auteurs heeft
opgenomen waaraan de kritiek (ruime) aandacht heeft besteed en dat geldt, zoals ik
hieronder zal toelichten, voor de meeste schrijfsters van bovenstaande
pseudoniemenlijst nu juist niet. Van hen is dan ook slechts een gering aantal bij Bel
terug te vinden (Esjee, E.S., Nessuno, Melati van Java en Mario). Maar onder de
vrouwen die wel door Bel zijn opgenomen ligt het pseudoniemgebruik toch beduidend
hoger dan onder de mannen, namelijk 30% tegenover 17%. Er is een duidelijke
afname zichtbaar tegen het einde van de eeuw; de schrijfsters die in 1899/1900 gaan
optreden, publiceren bijna allen onder hun eigen naam.
Ook op het punt van de soorten pseudoniemen zien we duidelijke verschillen
tussen mannen en vrouwen. De voorkeur voor het prenoniem is bij vrouwen veel
groter. Weliswaar maken ook mannen er gebruik van: Adriaan, Boudewijn, Bruno,
Christiaan, Eduard, Herman, Marius en vele andere zijn in pseudoniemenboeken te
vinden en zelfs Chonia (J. Chr. Kinderman) komt voor; bekende voorbeelden zijn
Maurits (P.A. Daum) en Jonathan (J.P. Hasebroek). Maar relatief gaat het om een
minderheid. In de jaren 1850-1875 vormen preroniemen nog geen 25% van het totaal
aan mannelijke pseudoniemen terwijl het vrouwelijk pseudoniembestand in diezelfde
jaren voor 75% uit voornamen bestaat2. Initialen worden door mannen ook gebruikt,
maar meer voor tijdschriftbijdragen dan voor romans (wel: A.J., Blank en geel, 1894).
Het pseudoniemgebruik van vrouwen uit deze periode is, kortom, specifiek genoeg
om een poging te doen er iets uit af te lezen over de manier waarop schrijfsters
reageerden op de mogelijkheden die er voor hen waren, de opvattingen die golden
en de eisen die aan hen werden gesteld.

Literair klimaat
De vrouwelijke auteur was in deze periode weliswaar geen nieuw, maar toch ook
nog lang geen vanzelfsprekend verschijnsel en als gezegd werd het auteurschap voor
vrouwen eigenlijk niet passend gevonden. Het zou moeilijk verenigbaar zijn met hun
taak en bestemming binnen de huiselijke kring, en ook met hun aard en geestelijke
vermogens. In plaats van hier uitvoerig op zulke denkbeelden in te gaan, verwijs ik
naar de eerdergenoemde studie van Streng die ze voor de eerste helft van de
negentiende eeuw, met alle nuances en verschuivingen, in kaart heeft gebracht. Ik
kan dan volstaan met een aanvulling uit later jaren om duidelijk te maken dat de
situatie in de loop van de negentiende eeuw niet wezenlijk verandert.
In 1867 zegt J.J. van Oosterzee in de lezing ‘De vrouw en de nieuwe litteratuur’:
‘Het is en blijft eene even kiesche als belangrijke vraag, of en in hoever eene vrouw
zich geroepen kan achten om mede hare stem op letterkundig gebied te doen hooren
(...) Bedrieg ik mij, of, indien men aan het stemmen opnemen ging, eene overgroote
meederheid zich in beginsel tégen het auteurschap der vrouwen verklaren zou?’
(54/55). Beets had twintig jaar eerder een dergelijke mening meer onomwonden
verkondigd, maar dat was in een privébrief aan Hasebroek: ‘De vrouw, die als
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Schrijfster optreedt, is eene overloopster naar het vijandelijk leger, die door haar
sexe gefusilleerd moest worden.’ (Streng 1997, 84).
Dit idee van de seksen als verschillende kampen, en het overlopen naar het andere
kamp als verraad aan de eigen sekse, is tekenend voor deze periode. Een criticus
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van De gids schrijft in 1871 dat dames goed moeten uitkijken voordat zij in het
strijdperk treden waar een Waker Scott, een Victor Hugo en een Van Lennep hebben
overwonnen en dat zij, wanneer zij zelf de hand uitsteken naar de wapens, het gevaar
lopen de bewondering, ridderlijke beleefdheid en toewijding van mannen te verspelen
(J.A.S. 1871, 566). Ook Van Oosterzee ziet de mensheid verdeeld in twee helften
waarvan de ene (de vrouwelijke) niet ongestraft het gebied van de andere kan betreden.
En ook hij spreekt dreigende taal tegen degenen die een dergelijke ambitie koesteren:
‘bedenk u tweemaal, eer gij de edelste bloesems van uw geest en hart aan den guren
noordenwind bloot stelt, en zelve uit uw veilige schaduw in het licht der openbaarheid
te voorschijn treedt. (...) 't Is zulk een weemoedig waar woord van Vinet: “de vrouw
met bijzonder talent moet kiezen tusschen roem en geluk; men zou bijna zeggen, dat
de bewondering de toegenegenheid doodt, en dat men in sommiger oog iets minder
wordt dan mensch, zoodra men iets meer blijkt dan vrouw, en een dubbel deel
ontvangt van den haat, die door groote reputatiën bijna altijd opgewekt wordt. De
vermaardheid isoleert een vrouwelijk auteur, en bant haar binnen de sfeer van haar
glorie”.’ (Van Oosterzee 1867, 61). Een schrijverschap waarop zulke straffen staan
is niet erg aantrekkelijk. Aan wie desondanks de moed kan opbrengen, stelt hij de
voorwaarde die door de kritiek van zijn tijd wordt gedeeld: ‘blijf vrouw in den edelsten
zin van het woord!’
‘Vrouw-blijven’ verwees in deze periode naar een heel scala van aangeboren
eigenschappen en deugden en daarvan afgeleide taken. Sinds de zogeheten
geslachtskaraktertheorie in Nederland ingeburgerd was geraakt (Toos Streng ziet de
invloed daarvan vanaf 1815) golden als vrouwelijke kenmerken onder meer: zwakte,
onderworpenheid, overgave, besluiteloosheid, bescheidenheid, afhankelijkheid, ijver,
gevoeligheid, ontvankelijkheid, godsdienstigheid, begrip, kuisheid, vriendelijkheid,
tact, lieftalligheid, schoonheid. Aan mannen werden steeds de tegenovergestelde (en
hoger gewaardeerde) hoedanigheden toegeschreven. Vrouwen zouden op basis van
hun aanleg bestemd zijn voor de beslotenheid van het huiselijk leven, voor
moederschap en huisgezin terwijl het publieke leven als het domein van mannen
gold (volgens Karin Hausen 1976 in Streng 1997, 11). Volgens deze tweedeling, die
als bekend tot ver in de twintigste eeuw zijn sporen heeft nagelaten, behoort het
schrijverschap als publieke functie tot het mannelijk terrein. Vrouwelijke auteurs
begeven zich in een gebied dat niet strookt met hun natuur en bestemming, hetgeen
in de metaforen van kampen, legers en strijdperk wordt uitgedrukt. Om toch zoveel
mogelijk te voldoen aan de eis van Vrouw te blijven in de edelste zin des woords'
moet de schrijfster zich op vrouwelijke wijze in de letterkunde begeven, door zich
te beperken tot haar eigen kring, tot vrouwelijk geachte onderwerpen, thema's en
genres: romans over het huiselijk leven, deugden en gevoelens, huwelijksliefde en
moedertrouw. Van Oosterzee verwoordt dit als volgt: ‘Niet iedere hoek van het
uitgebreide letterveld is evenzeer ter bearbeiding voor vrouwelijke handen geschikt;
't is geen kompliment aan hoogduitsche schrijfsters, als Julian Schmidt er van zegt:
“dat zij zich over diepere politiek, theologie, philosophie, homaeopatie, tactiek,
revolutie met eene gemakkelijkheid uitlaten, die verbazing moet wekken.” Niet het
gebied van het Objectieve, maar van het Subjectieve vooral; de schoone wereld der
poëzie, de romantiek van het huisselijk leven, de fijne karakterstudie, de uitstorting
van het heiligst gevoel des harten in de schoonste vormen der kunst, ziedaar bij
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Weerklank zal de schrijfster hiermee vooral bij vrouwelijke lezers vinden, en dat
was ook de bedoeling. De vrouwelijke auteur, die immers geacht werd alle
bovenopgesomde deugden en zedelijke kwaliteiten te bezitten, was daarmee de
aangewezen persoon om voor het vrouwelijk publiek te schrijven, waarvoor lang
niet alles geschikt werd gevonden. Gedurende de negentiende eeuw bemoeiden velen,
critici maar ook artsen, dominees, opvoeders en schrijvers, zich met de lectuur van
vrouwen (zie Dongelmans 1996). Men was het erover eens dat de vrouw uitsluitend
datgene moest lezen wat ten goede zou komen aan de uitoefening van haar specifieke
levenstaak als echtgenote en moeder. Lectuur die daarvoor niet bevorderlijk was,
diende te worden geweerd. Streng toezicht was geboden, want vrouwen werden van
nature vatbaarder geacht voor dreigende leesverslaving en schadelijke invloeden,
terwijl ook geleerdheid vermeden moest worden. Bovendien golden ‘weldadige
vrouwen’ in de huiskamer als personen ‘die niet in staat zijn het juiste van het onjuiste
te onderscheiden’, zoals in De gids van 1858 te lezen staat (An. 1858, 160).
Vrouwelijke auteurs krijgen de opdracht de juiste, opbouwende lectuur aan hun
seksegenoten te verschaffen. Een criticus van De tijdspiegel vraagt hen de lezeressen
‘aan 't verstand te brengen, wat ware liefde is, wat de roeping der huisvrouw en
moeder, wat de bestemming van iedere ook ongehuwde vrouw, en haar voor die
roeping te vormen, tot die bestemming op te leiden;- 't is zeker eene edele, eene
schoone, maar ook eene hoogst moeijelijke taak’ (Hoek 1866, 70).
Van de letterkunde in het algemeen werd in deze periode al een gezonde strekking
verwacht, maar voor vrouwelijke auteurs was in het bijzonder een opbouwende,
opvoedende, bevestigende en behoudende rol weggelegd. De functie die zij in de
literatuur als geheel kregen toebedeeld was, zoals Van Oosterzee zegt, ‘priesteresse
(te zijn) van wat waarachtig schoon is en goed’ en een ‘heilzame loutering’ en een
weldadige invloed uit te oefenen. Vooral hoopt hij dat vrouwen het verderfelijke
realisme en materialisme zullen kunnen keren dat in het buitenland de kop heeft
opgestoken, maar waarvoor ons volk tot nog toe gespaard is gebleven: ‘Daar waar
die noodlottige stortvloed wast, daar moet juist de vrouwelijke wereld een dam zijn,
die zijnen voortgang belemmert; al ware het Materialisme in ieder mannenhart op
den troon gestegen, in dat der vrouw moesten de adelijke vlugtelingen, Poëzy, en
Liefde der ziel, en Geloof nog eenen laatste onaanrandbare wijkplaats vinden.’ (Van
Oosterzee 1867, 70/71). Het is een bekend thema dat ‘de stille, zachte geest der
zwakkere sekse’, zoals Van Oosterzee zegt, het tegenwicht moet bieden voor de kille
en harde kanten van de mannelijke wereld.
De waarde van het werk van vrouwen ziet men dus in de zegenrijke invloed op
lezeressen, de strekking, de deugd, de zachtheid. Zulk echt vrouwelijk werk getuigt
vaak meer van een warm en edel hart dan van literair talent. Het vertoont per definitie
bepaalde literaire gebreken, omdat het zich in beperkte kring beweegt en men er
tevergeefs kracht, leven en afwisseling in zoekt, zoals een criticus opmerkt. Toch
namen critici dat alles graag voor lief. Schrijfsters die binnen de gestelde grenzen
bleven, konden over het algemeen op een welwillende behandeling rekenen, maar
niet op literaire erkenning. Daarvoor zou zij buiten het haar toegewezen terrein
moeten treden, waar naast ambitie ook moed voor nodig was, getuige Van Oosterzee's
dreigement ‘dat men (...) iets minder wordt dan mensch, wanneer men iets meer
blijkt dan vrouw’. Hoe dat uitpakt laat hij zelf zien door George Sand, die ‘de kracht
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iemand die ‘roekeloos haar sekse, en veel meer dan haar sekse verzaakte.’
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Overigens waren er ook wel critici die minder geneigd waren romans van vrouwen
alleen maar op hun gehalte aan ware vrouwelijkheid en zedelijkheid te beoordelen.
Zo iemand is Busken Huet, die niet meedoet aan het koor van ethische en christelijke
critici en van mening is dat kunst haar eigen eisen stelt. Hij merkt in 1877 over het
vrouwenwerk van zijn tijd op: ‘Over veertig jaren zal om de meeste nederlandsche
damesromans van tegenwoordig zoo hartelijk gelagchen worden, dat Jufvrouw
Hasebroek geen gevoeligheid aan den dag mag leggen, zoo wij thans een weinig om
de hare lagchen.’ (Busken Huet 1912, tiende deel, 51).

Bescheidenheid en aanpassing
Zo was globaal de situatie waarin de schrijfster-in-spe zich tussen 1850 en 1900
begaf. Zij moest een zelfbeeld als auteur ontwikkelen in een wereld waarin literatuur
een terrein was dat met vrouwelijkheid op gespannen voet stond, waarin vrouw-zijn
een literair obstakel vormde. De pseudoniemen nu kunnen naar mijn mening laten
zien welke wegen veel schrijfsters in deze problematiek kozen. Dat was vaak de weg
van de aanpassing. Het veelvuldig gebruik van het prenoniem wijst daarop. Op
zichzelf al worden vrouwen eerder met voornamen en mannen meer met familienamen
geassocieerd en aangeduid. Deze schrijfsters kiezen bovendien voor bijzonder
welluidende, zachte, echt-vrouwelijke voornamen en beklemtonen zo hun
vrouwelijkheid nog extra. Uit deze pseudoniemkeuze spreekt de wens tegemoet te
komen aan de eerste eis die door Van Oosterzee werd verwoord: dat zij vrouw blijven
in de edelste zin des woords. Wat verder in het oog springt, (zelfs in een tijd waarin
aan ‘originaliteit’ en ‘persoonlijkheid’ minder belang werd gehecht dan tegenwoordig)
is, dat deze schrijfsters geen enkele poging doen zich als individu te onderscheiden,
iets eigens in hun naam uit te drukken. Een voornaam is op zichzelf al niet erg
onderscheidend, en zij kiezen dan nog namen die erg dicht bij elkaar liggen qua type
en klank. Het zal niet gemakkelijk zijn geweest voor lezers en critici om Agatha,
Adelpha, Adinda, Aleida en Augusta uit elkaar te houden, of Carolina en Catharina,
Hilda en Holda, Mena en Mina, Nella en Nellie. De naamsverwarring in de diverse
pseudoniemenlijsten is in dit opzicht trouwens veelzeggend. Niet zelden nemen de
schrijfsters een pseudoniem aan dat in de letterkunde al bestaat. Zo zijn er in deze
periode diverse Cornelia's: Mevr. Zwaardemaker-Visscher, Mej. S.E. Buddingh en
Johanna Schuylenburg; drie Helena's en een Helena Catharina; een serie Elisabeths
en Elizabeths en vele Johanna's; De Kempenaer (1928) geeft er zelfs tien, alle uit de
periode 1850-1900. Die beoefenen weliswaar verschillende genres, maar treden toch
allemaal met geschriften in het openbaar.
Het is dus opmerkelijk dat de schrijfsters niet zoeken naar een unieke naam die
voortaan onverbrekelijk met hun individuele schrijverspersoon verbonden zal zijn
en zo eeuwig zal voortleven (zoals bijvoorbeeld Multatuli deed), maar er juist naar
lijken te streven zo min mogelijk op te vallen. De naamskeuze verraadt een neiging
tot gelijkheid, opgaan in de massa, anonimiteit. De literaire houding die hieruit spreekt
is er een van bescheidenheid en zelfverkleining. De tweede categorie wijst ook in
die richting. Het gebruik van pseudoniemen als A., Esjee, Geka of E.S. duidt niet op
een groot schrijversego, maar op een bescheiden, nederige houding. Tekenend is een
pseudoniem als U.E.V. waaronder Jacqueline van der Waals debuteerde. De derde
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mogelijk op te vallen of aanstoot te geven, of zelfs er helemaal niet te zijn, zoals het
pseudoniem ‘Nessuno’ suggereert. Dat dat gold als passende houding voor een
vrouwelijk auteur, wordt van verschillende kanten bevestigd. Anna van Hogendorp
kijkt in 1913 als volgt terug op de jaren dat Elise van Calcar openbare spreekbeurten
hield: ‘Ik weet alleen dat in Den Haag deze daad levendige afkeuring vond. Schrijven
voor het publiek, dat mocht nog, liefst onder een schuilnaam of geheel anoniem.
Maar spreken voor ene vrouw...!’ (Schenkeveld-van der Dussen 1997, 903). Jeanne
Reyneke van Stuwe kreeg ten tijde van haar debuut (eind negentiende eeuw) van de
oudere schrijfster Johanna van Woude (mevr. Van Wermeskerken-Junius) te horen
dat het raadzaam was een pseudoniem te kiezen, omdat dat bescheidener is
(Kloos-Reyneke van Stuwe 1939, 535). Zij legde deze raad naast zich neer omdat
ieder pseudoniem het tegen haar eigen naam moest afleggen, maar ondertekende
haar krantenbijdragen in het begin van haar loopbaan wel met ‘Fioralisa’.
Er zijn maar heel weinig schrijfsters bij wie de pseudoniemkeuze niet lijkt
ingegeven door bescheidenheid, schaamte, verlegenheid of angst. Die vinden we in
de vierde categorie van de lijst. Ik heb eigenlijk maar twee schrijfsters kunnen vinden
die juist een drang lijken te hebben zich door middel van pseudoniemen te
onderscheiden, en die golden dan ook in hun eigen tijd als uitzondering. De kleurrijke
Mina Kruseman presenteert met haar pseudoniem ‘Stella Oristorio di Frama’ een
romantische persoonlijkheid. Ten Brink schrijft over haar: ‘Het is onmogelijk te
zwijgen over een meteoor, die met zoo bloedrooden gloed aan den Nederlandschen
letterkundigen hemel verscheen, en zoo snel in dichte rookwolken onderging, als
Stella Oristorio di Frama’ (Ten Brink 1889, 338/339). Hij schetst haar als iemand
die met ‘de Amerikaansche methode van reclame-maken’ (t.a.p. 341) de aandacht
op zich probeerde te vestigen, waarmee zij wel een heel sterk contrast vormt met
haar bescheiden collega-schrijfsters; zij heeft dan ook (alweer volgens Ten Brink)
een ‘stoute, oproerige natuur’ (t.a.p. 342). Ook Louise Stratenus, die in haar eigen
tijd ‘melodramatisch en overdreven’ werd gevonden, past niet in het gangbare beeld
(Bel 1993, 276). Deze uiterst productieve schrijfster (Baers meldt 95 titels van haar
hand) schept er kennelijk plezier in zich afwisselend van mannelijke, vrouwelijke
en adellijke pseudoniemen te bedienen. Een dergelijk spel met reeksen schuilnamen
komt bij vrouwen verder niet voor en bij mannen juist vrij vaak (Jacob van Lennep
had er acht, Frederik van Eeden zeven, Karel Alberdingk Thym 28, Herman
Heijermans 29 en ook in deze eeuw zijn zulke gevallen alleen onder mannen te
vinden). Er spreekt dan ook een zekere ijdelheid, zelfvergroting uit die haaks staat
op de gebruikelijke vrouwelijke literaire opstelling.
De laatste categorie van de lijst (op de mannelijke pseudoniemen ga ik hierna in)
bevat de ‘gewone’ pseudoniemen: de schrijfsters die zich niet extra-vrouwelijk, niet
zeer bescheiden en ook niet onder een mannelijke naam presenteren, maar een neutrale
benaming kiezen. Zij vormen onder de pseudoniemgebruikers een minderheid.
De voornaamste strategie die uit de pseudoniemen is af te lezen is dus die van
aanpassing aan de heersende denkbeelden over vrouwen en schrijverschap, waarbij
het woord strategie overigens niet inhoudt dat de schrijfsters hierin een bewuste koers
volgen. Degenen die kiezen voor melodieuze vrouwennamen of bescheiden initialen
laten daarmee zien niet buiten de grenzen van het hun toegemeten letterkundig terrein
te willen treden en liever vrouwelijk gevonden te worden dan letterkundige pretenties
te tonen. Hun neiging tot gelijkluidende pseudoniemen zonder
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individuele uitstraling bevestigt nog eens extra hun gebrek aan persoonlijke literaire
ambitie. Eigenlijk begeven zij zich zo min mogelijk ‘buitenshuis’, op het ‘verboden’
openbare terrein. Met hun voornamen suggereren ze een intimiteit met de lezeres
die binnen de grenzen van de privésfeer blijft. Tot in onze tijd zien we een dergelijk
verschijnsel in damesbladen die zich met namen als Margriet en Libelle presenteren
als een vriendin die bij de lezeres thuis op bezoek komt.
In de romans zelf komen we deze verschijnselen opnieuw tegen. Niet zelden heten
de (titel)heldinnen ‘Hilda’, ‘Clara’, ‘Aleida’, ‘Nora’, ‘Meta’ of ‘Louize’. Ook voor
het overige vertoont het werk van deze schrijfsters een zekere gelijkvormigheid en
een beperking tot het huiselijke en stichtelijke. Enkele voorbeelden van de
meestgebruikte soorten titels kunnen dat mooi illustreren. Zo vinden we: Leonore's
huwelijk, Augusta's roeping, Louise's liefde, Thilde's offer, Angelina's belofte,
Albertine's geheim en Celme's beproeving. En: Liefde, Lenteliefde, Lentestormen,
Voorjaarsstormen, Voorjaarsbloemen, Liefde en trouw, Lief en leed, Van vrouwenleed,
Van vrouwenlot, Van vrouwenleven, Vrouwenwerk, Een vrouwenleven, Vóór alles
vrouw. En: Levensernst, Levensstrijd, Levensbeelden. En: Een moederhart,
Moederloos, Zonder moeder. Vaak ligt de tendens al in de titel besloten, zoals ook
in het volgende veelgebruikte type: Onafhankelijk, Hereenigd, Vereenigd, Te laat,
Gedwaald, Gescheiden, Gehypnotiseerd, Ontmaskerd, Gewroken, Verspeeld,
Ondoordacht, Bijna verloren, Benijd en beklaagd In bloei geknakt. De titels geven
een beeld van lectuur geschikt voor vrouwelijke lezers in huiskamers en
leesgezelschappen, precies zoals van de schrijfsters werd gevraagd. Of zij aan de
verwachtingen voldeden omdat ze de heersende denkbeelden hadden geïnternaliseerd
of uit andere motieven, zoals behoefte aan goedkeuring of angst voor kritiek, is
vooralsnog de vraag; hoe dan ook werkten velen van hen op deze manier in feite
mee aan de bevestiging en instandhouding van de bestaande opvattingen over aard,
positie en schrijverschap van vrouwen. De kritieken stonden dan ook vol lofprijzingen
in de trant van onschadelijk, gezond, lief, godvruchtig, onderhoudend, aangenaam,
beschaafd. Er klonken overigens ook wel andere geluiden; ik noemde hierboven al
Busken Huet. En ook onder de romans waren er uitzonderingen, zoals de eerder
genoemde roman van Nessuno, en Stille wegen van E.S. dat uiteenlopende, maar
diepgaande reacties uitlokte, die duidelijk maken dat het van betekenis werd geacht.
Al met al is het geen wonder dat de vele schrijfsters van deze lijst geen literaire
erkenning hebben verworven. De enige schrijfster uit deze periode voor wie dat wel
het geval is, komt dan ook niet op de lijst voor, en deed dus niet mee aan de
vrouwelijke pseudoniemenmode en de bijbehorende bescheidenheidspose en
aanpassingsstrategie. Niet de Agatha's en de Johanna's zijn bekend gebleven, maar
A.L.G. Bosboom-Toussaint, die geen bescheiden vrouwelijk pseudoniem koos en
met haar werk buiten de gebruikelijke vrouwenpaden trad. Zij debuteerde niet met
huiselijke tafereeltjes, maar met een roman over een bekeerde zeerover.
Schenkeveld-van der Dussen (1996) spreekt van ‘Het mannelijk schrijverschap van
A.L.G. Bosboom-Toussaint’ en laat zien dat zij zich op allerlei punten tracht te
onttrekken aan het vrouwelijk terrein en niet geassocieerd wenst te worden met de
schrijfsters van haar tijd. Dat was een strategie die tot literaire erkenning kon voeren
en die kreeg zij dan ook volop. Het debuut Almagro wordt door Ten Brink ‘nieuw’,
‘frisch’, ‘veerkrachtig’ ‘stoutmoedig’ en ‘onverschrokken’ genoemd, ongebruikelijke
kwalificaties voor het werk van vrouwen, net als de lof van critici voor haar
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mannelijke kwaliteiten afbreuk deden aan haar vrouwelijkheid. De kritische uitspraak
uit 1846 ‘Rec. ziet liever in vruchten van de vrouwelijke pen den vrouwelijken geest,
dan dat men ervan moet zeggen: 't is met mannelijke stoutheid geschreven’ (Streng
1997, 27), heeft jaren later zijn geldigheid nog niet verloren. Joh. C. Zimmerman
merkt in De gids van 1860 op dat het werk van Bosboom-Toussaint ‘niet den stempel
van een vrouwelijken auteur (draagt)’, dat het ‘al de virile kwaliteiten (bezit), die
men wenschen kan’ hetgeen op zichzelf natuurlijk een pluspunt is. Maar als keerzijde
noemt hij een enigszins storende geleerdheid (die hij ‘een zekere savante behandeling’
noemt), een gemis aan losheid, vlugge bevalligheid, aan vrouwelijkheid kortom,
hetgeen de criticus verklaart uit haar reactie tegen het vrouwelijke: ‘zij verlangde
niet, dat aan den auteur, omdat hij eene vrouw is, andere en zediger eischen werden
gesteld; zij gordde zich aan met de wapenrusting van het verstand en van de
geleerdheid; zij dacht en redeneerde; zij wilde zich niet door haar gevoel of hare
verbeelding laten medeslepen; (...). Wij hebben gezien, dat het juist de overmaat
dezer goede eigenschappen is, welke de zwakke zijde van den auteur uitmaakt’
(Zimmerman 1860, 688). Hier komt het dilemma waarin ambitieuze schrijfsters zich
bevonden, duidelijk uit de verf.

Mannelijke pseudoniemen
Veel onderzoekers hebben erop gewezen dat negentiende-eeuwse schrijfsters gebruik
maakten van een mannelijk pseudoniem om aan dat dilemma te ontkomen. Elaine
Showalter (1978) ziet dit als karakteristiek voor de ‘feminine stage’ (1840-1880) in
het Engelse vrouwenproza, het stadium waarin veel vrouwelijke auteurs het
Victoriaans vrouwelijkheidsideaal hadden geïnternaliseerd en daaraan in hun houding
en werk uitdrukking gaven. Het mannelijk pseudoniem, dat rond 1840 opkwam, is
volgens haar een teken dat schrijfsters zich bewust werden van het conflict tussen
hun schrijversroeping en hun vrouw-zijn; het is een poging aan dat conflict te
ontkomen en een serieuze behandeling van critici te verkrijgen. Deze strategie is in
feite de tegenhanger van de aanpassing en bescheidenheid. Het vrouw-zijn wordt
hier niet benadrukt, maar ontkend - hoewel het volgens Showalter ook in deze gevallen
gaat om de imitatie van de dominante mannelijk traditie en de internalisering van de
geldende normen en visies die voor the feminine stage kenmerkend zijn. Het ligt
voor de hand dat vooral schrijfsters met serieuze literaire ambitie ervoor kozen een
mannelijke schrijverspersoonlijkheid aan te nemen. Hoewel sommige onderzoekers
menen dat het verbergen van de eigen sekse-identiteit tot innerlijke conflicten moet
leiden en een authentieke literaire uiting in de weg staat, worden de twee bekendste
West-Europese voorbeelden, George Eliot en George Sand, tot de top van de van de
negentiende-eeuwse letterkunde gerekend.
De Nederlandse schrijfsters die in de periode 1850-1900 onder pseudoniem
publiceren, vertegenwoordigen in alle opzichten de ‘feminine stage’ zoals Showalter
die beschrijft, maar de mannelijke pseudoniemen die in Engeland voor die periode
typerend zijn, komen hier slechts incidenteel voor. Hoewel in het voorwoord van
Toos Strengs boek te lezen valt ‘dat menig schrijfster in de negentiende eeuw een
mannelijk pseudoniem koos om serieus genomen te worden’ wordt verderop alleen
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het mannelijk pseudoniem heeft verdiept en er een verzameling van heeft aangelegd,
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noemt een hele reeks Franse, Engelse, Duitse en een Zweeds voorbeeld, maar slechts
twee Nederlandse: E.C. van der Mandele die haar debuutroman onder het pseudoniem
Leo Luttel uitgaf en Mevr. F. van Beek-IJzenhoed Grevelink, die vanaf 1912 onder
het pseudoniem Rolf Burman schreef en dus buiten de hier behandelde periode valt.
Ik heb er nog een aantal bijgevonden, maar toch niet de indruk gekregen van een
bloeiende praktijk. Vaak zijn de mannelijke pseudoniemen slechts incidenteel of
eenmalig gebruikt, terwijl ik ook twijfelgevallen als Luctor, Parvus en Stefanotes
heb opgenomen, waarvan het niet duidelijk is of die er op uit zijn een mannelijke
schrijverspersoonlijkheid te presenteren. A.M.F. Smit Kleine-Fastré bijvoorbeeld
bediende zich van de schuilnaam ‘Parvus’, maar ook van namen als ‘A’. of ‘Eva’.
Nessuno zou overigens ook nog in deze categorie passen in die zin dat zij door critici
voor een man werd gehouden (Bel 1993, 49).
Voor zover te achterhalen maakte het werk van de auteurs uit deze categorie weinig
reacties los in de kritiek en lijkt het ook niet hun motief te zijn geweest zich te
onttrekken aan het vrouwelijk letterkundig terrein met zijn aparte eisen en normen.
De titel van Leo Luttel's roman, Een professorsvrouwtje, maakt geen
grensoverschrijdende indruk terwijl het verdere oeuvre van Egb. C. de Wijs-van der
Mandele bestaat uit keurig dameswerk, waaronder Het wetboek van Mevr. Etiquette.
Haar debuut baarde weinig opzien als we het afmeten aan Bel, die het niet vermeldt
in haar brede receptie-overzicht. Ook het werk van de anderen die zich van een
mannelijk pseudoniem bedienen onderscheidt zich qua titels niet van andere romans
van vrouwen. Lichtpunten en schaduwzijden, Een levensjaar, Lief en leed, Aleide en
Levensstrijd passen zonder meer in de hierboven gegeven titelreeksen. De kritiek
lijkt ook niets bijzonders opgemerkt te hebben; alleen Levensstrijd van Mario heeft
voldoende besprekingen gekregen om tot het corpus van Bel door te dringen. Deze
roman wordt gekarakteriseerd als een ‘bescheiden, doch keurig gerecht, een
mannenhand vreemd!’, hetgeen duidelijk maakt dat de seksevermomming geen
enkele uitwerking had. Een andere criticus spreekt verder van een ‘lieve’ vorm en
een ‘kiese’ toon en weer een ander roemt de ‘onopgesmukten en beschaafden vorm’
en meent dat niets strijdig is met de goede smaak; precies zoals dat over ander werk
van vrouwen werd gezegd (Bel 1993, 40/41).
Het enige geval dat inderdaad lijkt op een bewuste grensoverschrijding en een
poging om te ontkomen aan de gebruikelijke kritiek op vrouwelijke auteurs wordt
vermeld door Grootaers (1954). De schrijfster Virginie Loveling publiceerde in 1877
haar verhalenbundel In onze Vlaamsche Gewesten-Politieke schetsen onder het
pseudoniem W.G.E. Walter. Tegelijkertijd ontving en publiceerde de redactie van
het Biographisch Woordenboek der Noord- en Zuid-Nederlandse letterkunde een
levensbericht met allerlei biografische feiten en details van deze voorheen onbekende
auteur, die hierin werd gepresenteerd als een jonge man van 26 jaar. De herkomst
van dit curieuze bericht is nooit opgehelderd, schrijft Grootaers. Toch moet de
schrijfster bijna wel zelf de hand in deze mystificatie hebben gehad. Daarmee zou
dit geval opmerkelijk zijn, want mystificaties, de hoogste vorm van literaire
vermomming volgens Grootaers, zijn onder negentiende-eeuwse schrijfsters zeer
dun gezaaid. Mystificaties bezitten een spelelement en vereisen een zeker
schrijversego, elementen waarvan we hebben vastgesteld dat die bij de
negentiende-eeuwse schrijfsters (met uitzondering van iemand als Louise Stratenus)
nu juist afwezig zijn. In ieder geval was Virginie Lovelings actie bijzonder succesvol.
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hem rekende tot ‘de zeer flinke, gezonde strijdschriften tegen priesterlijke
dwingelandij en onder de krachtige staatkundige en godsdienstige geloofsbelijdenissen
van een jongen man’ (Grootaers 1954, 196). Zijn woordkeus zou zeker anders geweest
zijn, en zijn waardering misschien ook, wanneer hij geweten had dat de auteur in
werkelijkheid de bekende Vlaamse schrijfster van middelbare leeftijd Virginie
Loveling was. W.G.E. Waker ontving voor zijn bundel in 1880 de Vijfjaarlijkse
Staatsprijs voor Vlaamse Letterkunde, bij welke gelegenheid de schrijfster haar
identiteit moest onthullen (Grootaers 1954, 195-196). Meer voorbeelden van
schrijfsters voor wie het mannelijk pseudoniem een bewuste strategie is, vinden we
hier eigenlijk pas na de tweede wereldoorlog, met Andreas Burnier (die ook onder
het pseudoniem Reinout schreef) en Hannes Meinkema.

Verschuivingen
Het blijkt een vruchtbare aanpak om het pseudoniemgebruik van vrouwelijke auteurs
op te vatten als teken van hun zelfbeeld en literaire positie, zo heeft de verkenning
van de periode 1850-1900 duidelijk gemaakt. Ten behoeve van verder onderzoek
naar de situatie na 1900, geef ik ter afsluiting enkele overwegingen.
Uit Showalter (1978) valt op te maken dat de negentiende eeuw in Engeland eerst
een golf mannelijke pseudoniemen vertoont, dan de uiterst vrouwelijke en daarna
de initialen. Dat patroon wijkt dus af van het Nederlandse, waar die drie zaken
gelijktijdig voorkomen, terwijl de vrouwelijke voornaam veruit de hoofdmoot vormt
en het mannelijk pseudoniem geen verschijnsel van betekenis is. Showalter gebruikt
de opeenvolgende pseudoniemenmodes als markeringen in de ontwikkeling van de
vrouwelijke letterkunde, die zij als een min of meer zelfstandige traditie beschrijft.
Ook in Nederland is het mogelijk fasen te onderscheiden in het pseudoniemgebruik
van vrouwelijke auteurs. Zo zien we tegen 1900 het pseudoniemgebruik onder
schrijfsters sterk afnemen en de vrouwelijke voornaam verdwijnen. Alleen in bladen
als De Hollandse lelie, weekblad voor jonge dames, blijft de voornamengewoonte
nog vrij lang in stand. Daar komen we rond 1900 nog Erica, Matthia, Holda,
Jacqueline en Stella Mare tegen en daar wordt het idealistische damesproza ook nog
lang voortgezet en geprezen. In de twintigste eeuw is er nog maar een enkele
schrijfster die zich met een voornaam presenteert: Enka (Anke Tjaden-van der Vlies),
Ellen (D.C. Mollinger-Hooyer), de christelijke schrijfster Wilma (Wilhelmina
Vermaat) en de conservatieve ‘nieuw feministische’ Famke (mevr. A.C. Veen-Brons).
Ook het schrijven onder initiaal is dan praktisch uitgestorven. Het is dan inmiddels
de gewoonte van veel schrijfsters geworden om onder hun getrouwde naam te
publiceren. Dat kwam in de negentiende eeuw ook al voor, maar het wordt in het
begin van de twintigste eeuw zo'n wijd verbreid verschijnsel, dat de mevrouwennaam
typerend is geworden voor die periode en geheel verbonden is geraakt met de
zogeheten damesroman.
Deze verschuiving moet echter naar mijn mening niet opgevat worden als een
nieuw ontwikkelingsstadium in een vrouwelijke literaire traditie. We moeten die
eerder zien als een teken dat de positie, en dus de houding, van vrouwen in de
letterkunde verandert onder invloed van veranderde opvattingen en eisen. De
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treden en recht van schrijven hebben. Na 1900 maakt die vraag geen deel meer uit
van het kritisch debat. Veel meer schrijfsters treden dan met hun eigen naam in het
openbaar; het pseudoniemgebruik is dan trouwens in het algemeen afgenomen. Wel
geldt de vrouwelijke letterkunde ook na 1900 nog als een apart terrein waarvoor de
nog steeds voortlevende burgerlijke vrouwenideologie de grenzen en normen leverde.
Veel schrijfsters vertonen opnieuw de neiging zich daaraan aan te passen. Zij
presenteren zich als keurig getrouwde mevrouwen die er niet op uit zijn de traditionele
taak en bestemming van vrouwen aan te vechten; ook hun werk draagt van deze
houding de sporen. En ook hier zien we dat de enige schrijfster uit deze periode die
een plaats in de canon heeft gekregen, Carry van Bruggen, zich noch met haar
presentatie noch met haar werk aan deze ideologie heeft verbonden.
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Eindnoten:
1 Ook zonder naam of geheel anoniem publiceren is in deze periode niet ongebruikelijk. Er
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vaak voorkomt dan het onder pseudoniem publiceren) is hier verder buiten beschouwing gelaten.
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Het raadsel van de rijmdrukken*
Rob Resoort
Lang geleden werd in Amsterdam het project ‘Onderzoek naar de aard en omvang
van de laat-middeleeuwse volks- en triviaalliteratuur’ gestart1. Er diende meer
aandacht geschonken te worden aan ondergeschoven kinderen, te weten teksten uit
de late middeleeuwen, die dankzij de drukpers een ruime verspreiding hadden
gekregen, maar in de negentiende en twintigste eeuw vrijwel alle buiten de canon
waren gevallen en daardoor nu onbekend zijn geworden. Aandacht voor de rol van
de drukpers en inventarisatie van de niet-elitaire productie vormden hoofdpijlers van
dit project.
Nu, ruim twintig jaar later, lijkt de wens ten aanzien van de tweede pijler binnen
afzienbare tijd in vervulling te gaan. Met recht dus een lang gekoesterde wens. In
1999 zal de Bibliografie van verhalende Nederlandse literatuur in druk, 1470-1600
verschijnen. Basis voor deze bibliografie vormen de in de loop der jaren gemaakte
beschrijvingen en verzamelde fotokopieën en microfilms van prozaromans,
novellenbundels, raadsel- en moppenboeken en ander ‘populair’ drukwerk, die
bewaard worden op de afdeling Documentatie Nederlandse letterkunde van het
Instituut voor Neerlandistiek in Amsterdam, tegenwoordig deel uitmakend van de
bibliotheek van het P.C. Hoofthuis. Deze verzameling is al door velen regelmatig
benut. Dat publicatie van het materiaal, met adequate registers, dringend gewenst is
bleek recentelijk nog eens. Een onderzoeker werd verrast met het bestaan van een
hem onbekende tekst van Anthonis de Roovere, waarover Pleij en ik al in 1974-75,
doch ‘verstopt’ tussen andere gegevens, hadden gerapporteerd in een artikel over
vondsten in de Herzog August Bibliothek te Wolfenbüttel2. Straks kan dit type
informatie snel worden gevonden en nagetrokken in de bibliografie.
De vraag welke werken er in moesten worden opgenomen, is niet een van de
geringste problemen waar ik op ben gestuit. Het enige criterium dat van meet af aan
vaststond, was dat van de presentatie: alleen gedrukte literatuur. Maar dat was
uiteraard veel te ruim. Er moesten nadere selectiecriteria komen, waarop ik verder
zal ingaan in de inleiding op de bibliografie.
Het onderwerp dat ik in deze bijdrage aan de orde wil stellen, vloeit voort uit mijn
werkzaamheden aan de bibliografie. Uiteraard zullen de zogenaamde prozaromans
deel uitmaken van het corpus. Die zijn weliswaar al geïnventariseerd door Debaene3,
maar aangezien deze zich hoofdzakelijk richtte op de periode voor 1541, en er
bovendien enkele nieuwe werken én nieuwe edities van reeds bekende titels zijn
opgedoken, zal deze tekstsoort zeker worden geïncorporeerd. De meeste werken zijn
bekend; titels als De borchgravinne van Vergi, De vier Heemskinderen, Margariete
van Limborch en andere (in druk meestal ingeleid met de aanduiding De /Een [...]
historie van...), behoeven geen introductie meer. Hetzelfde geldt voor Karel ende
Elegast en, in mindere mate, voor Seghelijn van Jherusalem.
Maar daarmee stuiten we direct op het probleem. De laatste twee zijn door de
drukker niet in de prozavorm uitgebracht, maar als rijmdruk. Om die reden heeft
Debaene wellicht deze werken, naar tijd van verschijnen geheel binnen zijn tijds-
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afbakening passend, ingedeeld in bijlage III van zijn bibliografisch overzicht (‘Andere
volksboeken in de incunabel- en postincunabelperiode’). De vraag waarom drukkers
voor Karel ende Elegast en Segbelijn de rijmvorm handhaven, is intrigerend. De
meeste andere werken met oudere ridderstof worden in de vijftiende en zestiende
eeuw bewerkt tot prozaroman, en in die vorm ook gedrukt. Over Karel ende Elegast
is heel wat geschreven, doch vrijwel niemand lijkt een probleem te hebben gemaakt
van de uitzonderlijke vorm waarin dit werk in de incunabelperiode werd gedrukt; en
hetzelfde geldt voor Segbelijn. Alle aanleiding dus om hier aandacht te schenken aan
het raadsel van de rijmdrukken.
Herman Pleij is, voor zover mij bekend, tot dusver de enige4 geweest die aan dit
probleem enige aandacht heeft besteed. In zijn artikel over de betekenis van de
drukpers voor de Nederlandse literatuur5 staat hij kort stil bij het opmerkelijk hoge
aantal edities dat binnen korte tijd van Karel ende Elegast - en in mindere mate van
Segbelijn van Jherusalem - verscheen, alle in de oorspronkelijke rijmvorm. Naast
deze veel herdrukte rijmwerken noemt hij verder Lantsloot ende Sandrijn, Dystorie
van Saladine, Jonathas ende Rosafiere, Gaver Capeel en de Vanden here van
Valckenborch, die, afgezien van Lantsloot, ‘aanwijsbaar weinig succes’ zouden
hebben gehad6.
Volgens Pleij komen Karel ende Elegast en enkele andere rijmdrukken ‘zeer
waarschijnlijk’ voort uit een experiment, waarbij drukkers poogden ‘uit te reiken
naar een aristocratisch publiek van adel en patriciaat, dat vol nostalgie de oude
ridderverhalen aangeboden wenst te krijgen in de taal en vormen van weleer’7.
Aanwijzingen voor zo'n streven van drukkers ziet hij in een vergelijkbare tendens
in Duitsland, waar archaïsche teksten als Titurel en de Parzival, zelfs op groot formaat,
in rijmdruk verschijnen. Rijm in dergelijke ridderteksten houdt volgens hem niet
alleen een verwijzing in naar een gouden verleden, het zou ook elitiserend werken
in die zin, dat deze hogere mate van artisticiteit slechts door kenners en fijnproevers
te appreciëren zou zijn. Dat leidt hij af uit het slot van de gedrukte Duitse
prozabewerking Tristan und Isolde uit 14988.
Ter verklaring voor het feit dat de rijmdrukken in de Nederlanden kennelijk niet
zijn aangeslagen, wijst Pleij op het verschil in bevolkingsopbouw. Bij ons is in het
Noorden (waar de productie van dit soort literatuur in druk begint) een enigermate
omvangrijke groep van nostalgische adel, dan wel van naar adellijk vertoon strevende
patriciërs, niet te vinden. De kleine groep die er is, gebruikt hiervoor Franse en, in
mindere mate, Duitse teksten. De veel grotere groep patriciërs en rijke burgers in het
Zuiden, met een sterkere belangstelling voor de Nederlandse taal, lijkt volgens hem
evenmin veel gevoeld te hebben voor nostalgie in deze vorm9.

Elitiserend?
Deze suggestie van nostalgie en ‘elitiserende werking’ van rijmdrukken, gebaseerd
op Duitse gegevens, komt mij vreemd voor. Juist een tekst als Karel ende Elegast
laat zich toch moeilijk verenigen met een adellijk publiek (indien al aanwezig) dat
zou hunkeren naar hun ‘eigen’ literatuur in oude vorm. Zou de adel een nostalgisch
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adellijke geslachten, daar niet eerder voor in aanmerking? Ook de ‘ingrediënten’ van
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Karel ende Elegast zijn wel erg bejaard en bedaard in vergelijking met vele recentere
ridderromans. Bovendien: zou men voor de adel nog moeten gaan uitleggen wie en
wat voor persoon Karel de Grote was geweest? En dat gaan de tekstbezorgers vanaf
de tweede druk in een soort epiloog doen10. Duidt dit niet veeleer op een beoogd
publiek van mensen die minder op de hoogte zijn van hun beroemde voorvaders, en
dus op de burgerij?11

Mislukt experiment?
Dat het proza de overhand heeft, en uiteindelijk zal zegevieren, valt niet te ontkennen,
maar dat rijmdrukken een experiment zouden zijn geweest, is mijns inziens niet
overtuigend aangetoond. Eerder lijkt de prozavorm eigenlijk het experiment genoemd
te moeten worden. Vóór de periode van de drukpers was proza voor wereldlijke fictie
zeer ongebruikelijk in onze streken. Slechts hooggeplaatsten rond het Bourgondische
hof bezaten handschriften met prozabewerkingen, vooral van Trojaanse stof. Maar,
die waren in het Frans geschreven. Alle romans in het Middelnederlands, de vertaling
van de Lancelot en prose uitgezonderd, kenden de rijmvorm12. In dit opzicht zorgen
de prozaromans bij ons dus juist voor iets nieuws.
Men kan trouwens ook een vraagteken plaatsen bij de bewering dat er hier sprake
zou zijn van een mislukking. Verhalende fictie op rijm is beslist niet de trend
geworden, maar dat deze productievorm nu al zo snel als mislukt beschouwd moet
worden, valt toch sterk te betwijfelen. Niet alleen van Karel ende Elegast en Seghelijn
verschijnen gedurende lange tijd nog nieuwe uitgaven, ook enkele van de andere
rijmdrukken zijn vaker herdrukt dan Pleij meende13. Dit moge blijken uit het volgende
overzicht van edities van de rijmdrukken14.

Karel ende Elegast15
a.
b.
c.
d.
d.
f.
g.
h.

[Den Bosch, G. Leempt], [1484-88]
Delft, [J.J. v.d. Meer of Chr. Snellaert], [c. 1488].
[Antwerpen, G. Bac], [1493-na 1500]
Antwerpen, G. Bac, [3/7/1496-1499].
[Antwerpen?, dr.?], [na 3/7/1496]
* [Antwerpen?, dr.?]16
[Antwerpen?, A. v. Berghen, J. v. Doesborch of J. Berntsz?], [c. 1530].
Antwerpen, J. v. Ghelen, [c. 1550-1608]

Lantsloot ende Sandrijn
a.
b.
c.
d.
e.

Gouda, G. v. Ghemen, [1486/88-1492]
[Gouda], [G. v. Ghemen], [1486-1490?]
Antwerpen, A. v. Berghen, 1508
Antwerpen, W. Vorsterman, [c. 1520]
Rotterdam, [dr.?], [c. 1585?]

Seghelijn van Jherusalem
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a.
b.
c.
d.

*[pl.?, dr.?]17
[Delft, J.J. v.d. Meer], [tussen 14/2/1483 en 25/3/1486]
*[pl.?, dr.?]18
Antwerpen, H. Eckert [v. Homberch], 16/3/1511
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e.
f.
g.
h.
i.
j.

[Antwerpen, C. de Grave?], [vóór 8/5/1517]
Antwerpen, C. de Grave, 8/5/1517
Antwerpen, H. Eckert v. Homberch, 13/11/1520
Antwerpen, [J. v. Liesvelt voor?] H. Peeterssen v. Middelborch, [c. 1540],
*Antwerpen, [dr.?], 156319
*Antwerpen, C. v.d. Wouwere, 156420

Saladine
a. Oudenaerde, [A. de Keysere], [1480-1481]
b. *Antwerpen, [dr.?], 20 sep 151621

Reynaert
a. * [Noord Ned?], [dr.?]22
b. * [Noord Ned?], [dr.?]23
c. [Antwerpen, G. Leeu], [2/8/1487-1/9/1490]

Roelantslied
a. *[Antwerpen, R. v.d. Dorpe], [6/4/1496-28/2/1497]24

Jonathas ende Rosafiere
a. [pl. en dr.?], [c. 1505?]
b. [pl. en dr.?], [c. 1510-15?]

Gaver Capeel
a. Antwerpen, H. Eckert [v. Homberch], [c. 1505?]

Valckenborch
a. [Antwerpen?], [G. Back?] [c. 1510]

Wat valt er nu uit deze gegevens af te leiden?
1. Wáár en door wie de teksten worden gedrukt maakt kennelijk niet uit, zo lijkt
het. Rijmdrukken vinden we zowel in Noord als Zuid, en bij diverse drukkers, die
alle ook teksten in proza uitbrengen. Toch valt één ding op: de eerste edities van de
rijmdrukken verschijnen alle in het Noorden, op Saladine na. Die wordt wordt rond
1480 in Oudenaerde gedrukt, vroeger dan alle andere rijmdrukken. Op deze aparte
positie kom ik nog terug.
2. De uitzonderingspositie van Karel ende Elegast (en die van Lantsloot en
Seghelijn) wordt ten onrechte benadrukt, als Pleij verwijst naar ‘andere producties
met ridderstof in oude verzen’ die ‘aanwijsbaar weinig succes’ zouden kennen. Van
Jonathas ende Rosafiere en Saladine blijken wel degelijk herdrukken bekend. De
UB Amsterdam bezit fragmenten van Jonathas ende Rosafiere die, zoals Huizinga
al vaststelde, tot een andere editie behoren dan de al langer bekende fragmenten in
de UB Gent25. En uit Wagner (1969) is gebleken dat de Biblioteca Colombina te
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Sevilla in het bezit is geweest van een exemplaar van een Antwerpse druk uit 1516
van Saladine, een nieuwe editie dus, ruim dertig jaar na de eerste26.
3. Verder is het van belang om vast te stellen dat de vroegste rijmdrukken weliswaar
uit de begintijd van de drukpers dateren, maar dat er ook ná 1500 nog nieuwe
rijmteksten in druk verschijnen: Jonathas ende Rosafiere, Gaver Capeel en Valcken-
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borch, én dat de vroege rijmteksten in druk ook na 1500 nog worden herdrukt27. Van
enige bekendheid van Jonathas ende Rosafiere getuigt bovendien een referentie aan
dit liefdespaar in een refrein uit de bundel van Jan van Doesborch28.
Kun je spreken van een mislukt experiment, als een aantal van deze rijmteksten
tot ver in de zestiende eeuw steeds opnieuw wordt herdrukt, en als drukkers tot in
het eerste decennium van de zestiende eeuw niet alleen tot herdruk van rijmteksten
besluiten, maar tevens nieuwe werken in berijmde vorm uitbrengen?

Rijm of proza
Als van een mislukt experiment moeilijk sprake kan zijn, hoe moeten we deze qua
vorm afwijkende uitgaven dan wel zien? Volgens mij zijn er twee verklaringen
mogelijk. De eerste - over de tweede kom ik een eind verder te spreken - moet worden
gezocht in de economische kant van de bedrijf van de drukker-uitgevers. Wanneer
zij een werk willen drukken, hebben zij daar kopij voor nodig. Dat betekent in het
algemeen: een handschrift met een oudere Middelnederlandse - soms ook een Fransof Latijnstalige - (rijm-)versie, dan wel een reeds gedrukte versie van hetzelfde werk
in een andere taal. Deze laatste optie bood grote voordelen: de dan te gebruiken tekst
in druk zal meestal reeds zijn aangepast (updated) en omgewerkt in proza, terwijl
eventueel ook gebruik gemaakt kon worden van daarin opgenomen illustraties, door
de houtblokken te kopen of na te laten snijden. Daarnaast hoefden drukkers bij deze
gang van zaken niet op zoek te gaan naar kopij: men was goed op de hoogte van wat
er in de omringende landen verscheen, en een exemplaar was snel gekocht. Tenslotte
lijkt het mij ook voor de tekstbezorger/-bewerker eenvoudiger om - naar de praktijk
leert, vrij letterlijk - te vertalen vanuit een reeds bewerkte tekst in het Frans of Latijn,
dan zelf een Middelnederlandse rijmtekst tot proza om te werken29.
De andere optie, uitgaan van een Middelnederlands handschrift, verschafte de
zojuist genoemde voordelen niet, terwijl de drukker hierbij ook nog aan een
handschrift moest zien te komen. En dat zal voor literaire teksten niet zo eenvoudig
zijn geweest. Zo geredeneerd hoeft het niet te bevreemden dat van alle Nederlandse
prozaromans er relatief weinig teruggaan op een Middelnederlandse rijmversie30.
Laten we eens kijken hoe men tot 1500 heeft gehandeld. Onderstaand lijstje geeft
de verhalende werken in druk weer die in deze periode verschenen (zonder de strikt
religieuze), met daarachter de bron(nen) die de drukkers daartoe hebben benut31.
Alexander proza (p)

1477

hs. Mnl. proza

Reynaert (p)

1477

hs. Mnl. rijm

Historien van de Troyen
(p)

1479

hs. Latijn of Mnl. proza

Seven wijsen (p)

1479

dr. Latijn proza

Saladine rijm (r)

1481

hs. Mnl. rijm

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 3

Gesta romanorum (p)

1481

Destructie van Iherusalem 1482
(p)

dr. Latijn en Frans proza
dr. Frans proza

Historie van Jason (p)

1483-5

hs. Frans proza

Karel ende Elegast (r)

[1484-8]

hs. Mnl. rijm

Seghelijn (r)

[1483-6]

hs. Mnl. rijm

Vergaderinge van Troyen
(p)

1485

dr. Frans proza
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Godevaert van Boben (p) [1486-9]

dr. Latijn proza

Lantsloot ende Sandrijn (r) [1486/8-92]

hs. Mnl. rijm

Iulius Ceasar (p)

[1486-93]

dr. Frans proza

Reynaert (r)

[1487-1490]

hs. Mnl. rijm

Paris ende Vienne (p)

1487

hs. Frans proza

Vier Heemskinderen (p)

1490

hs. Mnl. rijm

Melusine (p)

1491

dr. Frans proza

Apollonius van Tyro (p)

1493

dr. Ned. proza

*

*

hs. Mnl. rijm

Roelantslied (r)

ca. 1496

Destrucyen van Troyen
(p+r)

[c. 1500]

dr. Ned. pr. en rederijkers

*

*

dr. Ned. rijm + proza

Droefliken strijt (p+r)

[c.l500]

Gebaseerd op Middelnederlandse handschriftelijke rijmversies verschijnen dus,
in chronologische volgorde, Reynaert (proza), Saladine, Karel ende Elegast, Seghelijn,
Lantsloot ende Sandrijn, Reynaert (rijm), Vier Heemskinderen en *Roelantslied. Op
Reynaert (proza) en Vier Heemskinderen na worden de zes andere, en dat is opvallend,
alle gedrukt in de rijmvorm. Dat lijkt wellicht mijn zojuist geboden veronderstellingen
te ondergraven, maar dat is toch niet het geval. Van deze zes nemen Saladine en
Lantsloot een aparte plaats in. Het eerste werk is een rigoreuze omwerking van de
Mnl. rijmversie, en met zijn strofische opbouw, zijn rederijkersverzen én zijn Franse
lettertype, een buitenbeentje, dat - let ook op de hiervoor genoemde uitzondering
wat betreft de plaats van uitgave - niet in dit rijtje thuishoort32. Het tweede, Lantsloot,
is een als leesboek uitgegeven toneeltekst, en toneel ging men natuurlijk niet in proza
drukken. Blijven over Karel ende Elegast, Seghelijn, Reynaert (rijm) en de
hypothetische druk van het Roelantslied. Waarom grepen de drukkers voor deze
titels terug naar een Middelnederlandse rijmversie? Ik voel veel voor de
veronderstelling dat dit (mede) komt doordat van deze drie werken - en hetzelfde
geldt voor latere werken als Jonathas ende Rosafiere en Vanden here van
Valckenborch - geen buitenlandse parallellen in druk voorhanden waren!
Binnen het corpus van (historiserende) fictionele teksten valt verder op, dat Karel
ende Elegast en Seghelijn éérder verschijnen dan de naar Franse prozaredacties
bewerkte Paris ende Vienne (1487) en Melusine (1491). Met andere woorden: de
drukkers brengen deze teksten op de markt in de vorm zoals zij die in de handschriften
aantroffen. Alleen Saladine werd sterk omgewerkt; nog wel op rijm, maar niet langer
gepaard, én strofisch.
De historiewerken en de beide raamvertellingen, de Gesta Romanorum en de Seven
wijsen33, buiten beschouwing latend, begint men dus eerst met het drukken van
*
*
*
*

duidt op hypothetische, niet-overgeleverde editie
duidt op hypothetische, niet-overgeleverde editie
duidt op hypothetische, niet-overgeleverde editie
duidt op hypothetische, niet-overgeleverde editie
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rijmteksten, die niet in het buitenland voorhanden zijn. Pas daarna volgen
prozateksten, welke niet het resultaat zijn van eigen omwerkingen, maar - direct of
indirect34 - vertalingen/bewerkingen bieden van al bestaande Franse prozaversies.
Dat was eenvoudiger dan terug te gaan (en te zoeken) naar een Middelnederlandse
bron.
Zo bekeken is de Vier Heemskinderen uit 1490 de eerste ‘echte’ Nederlandse
prozaroman, of als we ook Reynaert (of beter: Reynaerts historie) (1479) meetellen,
de tweede. Het is moeilijk gissen naar de beweegredenen van de drukker om van dit
werk, dat hier te lande als Renout van Montalbaen in rijmvorm uitermate bekend en
verspreid was35, een op die rijmversie gebaseerde prozabewerking te maken. Wat
misschien meegespeeld kan hebben is de wetenschap dat, zowel in het Frans als
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Engels, voor 1490 al prozadrukken aanwezig waren36. Indien dat juist zou zijn,
tendeert dit dan toch naar een opvatting dat rijm ouderwets gevonden wordt? Of
hebben andere overwegingen een rol gespeeld, bijvoorbeeld die van de onderling
sterk verschillende redacties, of die van de lengte: zou het werk in rijmvorm gewoon
te veel ruimte gevergd hebben37?
De gang van zaken met de Reynaert ligt ingewikkelder, en is opmerkelijker. De
prozadruk van 1479 lijkt volgens het overzicht de oudste, maar hier speelt de
overlevering ons parten. Met kracht van argumenten heeft Goossens betoogd dat er
éérst een rijmdruk vervaardigd is, die tenminste tweemaal is herdrukt, waarna nog
vóór 1479 een prozaversie volgde (herdr. 1479 en 1485)38. Alleen van Reynaert
verscheen dus al snel na de rijmdruk ook een prozaversie, de twee andere, Karel en
Seghelijn, worden gedurende decennia herdrukt in rijmvorm, zonder ingrijpende
aanpassingen39. Gaan we te ver als we deze gang van zaken relateren aan eigentijdse
waarderingen voor deze werken? Ofwel, achtten de drukkers Reynaert kennelijk
hoger (literair, of als potentieel kassucces) dan Karel en Seghelijn, voor welke werken
zij zo'n ingrijpende bewerking niet de moeite waard achtten?
Ook de opmaak van de Reynaert-rijmduk verschilt trouwens van de twee andere
rijmdrukken. Er komen namelijk, soms vrij uitvoerige, kapittelopschriften in proza
in voor, mét aanduiding van het kapittel-nummer, terwijl ook reeds houtsneden
aanwezig zijn. Conform de wijze dus die al vanaf Alexander (1477) gewoon was
voor historiewerken en later ook gebruikelijk werd voor de prozaromans. In Karel
en Seghelijn treffen we dergelijke tussenkopjes niet aan, ofschoon deze twee werken
van later tijd zijn. Kan dit ook iets zeggen over de receptie en waardering? Had de
rijmdruk van Reynaert misschien een andere functie? Bijvoorbeeld binnen het
onderwijs, waar van oudsher fabelwerken werden benut, en waar ook veelvuldig
werd gewerkt met rijmwerken?40
Er kan echter ook nog iets anders in het geding zijn, en hiermee kom ik op een tweede
verklaring voor het fenomeen rijmdrukken. Moeten we voor de rijmdrukken wellicht
‘gewoon’ denken aan de aloude traditie van het voordragen of voorlezen van
verhalende literatuur? Vanaf 1477 (Alexander) worden hier weliswaar verhalen in
proza gedrukt, maar dat zal zeker niet betekend hebben dat voor voordracht en
voorlezen41 van romans geen belangstelling meer was. Ofschoon ik geen gegevens
ken, uit rekeningen of andere documenten, voor het betalen van een optredend
voordrachtskunstenaar, zijn die waarschijnlijk nog wel actief geweest. De intrede
van de drukpers zal op dit punt niet diréct voor een grote ommekeer hebben gezorgd.
Wat mede voor deze veronderstelling kan pleiten is de afwezigheid van houtsneden
in deze rijmdrukken (met als uitzondering de Reynaert-rijmdruk), ook in de
heruitgaven. Slechts het eerste blad is voorzien van een houtsnede, maar dat was al
snel gebruik geworden. Tevens zie ik een ondersteuning in het gegeven dat in Karel
ende Elegast de uit de vroegere romans in verzen bekende ik-figuur, de
verteller/voordrager, nog in volle glorie aanwezig is. Al direct in de bekende
openingszinnen:
FRaeye historie ende al waer
Mach ic v tellen hoort naer42
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Ook de alwetende verteller is nog aanwezig:
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Ook de alwetende verteller is nog aanwezig:
[M]It deser talen voer hi voort
Die coninc ende heeft verhoort
Hoe een ridder quam gheuaren (A 271-3)

Zijn dit geen signalen die er op kunnen wijzen dat we hier te maken hebben met een
‘gewone’ voordrachtstekst in druk?43

Evidente voordrachtsteksten in rijmdruk
De fragmentarisch overgeleverde Vanden here van Valckenborch is eveneens een
rijmdruk. De tekst werd in 1924 uitgegeven door mw. M.E. Kronenberg44, maar is
daarna nooit meer onder het stof vandaan gehaald. Qua thematiek is hij verwant aan
Lantsloot ende Sandrijn: liefde en standsverschil spelen een dominante rol. De
jonkheer van Valckenborch is verliefd op de hertogin van Brabant. Zij is hem zeker
niet ongenegen, maar omdat het standsverschil te groot is, stuurt zij hem de wereld
in om roem te vergaren, ten einde haar op deze wijze waardig te worden. Wanneer
hij deze opdracht met succes heeft vervuld, verklapt een ‘sot’ hun liefde. Omdat de
hertogin de jonkheer hiervoor verantwoordelijk acht, is een verwijdering tussen
beiden het gevolg. Hij vraagt een vriend om raad. Dan ontbreekt een stuk tekst. In
het vervolg vertrekt de jonkheer naar Oostenrijk, waar hij tijdens een valkenjacht
een kraanvogel vangt en deze aan de hertogin van Oostenrijk stuurt. Hierna breekt
het fragment af. Toch zullen ze elkaar uiteindelijk krijgen, want de proloog heeft de
goede afloop al vermeld.
Deze proloog (overigens niet als zodanig geafficheerd) is voor ons probleem
interessant. Hij opent als volgt:

5

10

15

Een ghedicht wil ick beghinnen.
Mocht ick mijn lief ghewinnen,
Als ick hope dat ick sal,
Het waer groot ongheval
Had ic mijn lijf in gheen ghewach,
Want ick haer diene nacht ende dach.
Dese liefte al onverholen,
Bringt den menighen in dolen,
Als hier te voren es gheschiet,
Van twee ghelieven, die el niet
En dachten in haren sinne,
Dan rechte natuerlike minne,
Daer hem leyde af is ghecomen.
Diet laten mach het sal hem vromen.
Doch het wert ten ketsten goet,
Al hadden zy eerst teghenspoet.45

Een ik-figuur introduceert zichzelf direct aan het begin. Hij noemt zijn werk geen
‘historie’, maar gewoon ‘ghedicht’. Het lijkt erop dat hier de verliefde man aan het
woord is, die ook zelf de casus gaat vertellen die zijn stelling moet illustreren. Hij
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benadrukt in de vss. 7-8 het gevaar dat aan de liefde kleeft, maar laat zijn publiek
tevens weten dat het in dit geval goed zal aflopen. Na vs. 16 begint de introductie
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van de hoofdpersonen en wordt duidelijk dat de ik-figuur uit de proloog niet tevens
hoofdpersoon is, maar een liefdesgeschiedenis vertelt die waarschijnlijk raakvlakken
vertoont met zijn eigen liefdessituatie. Met behulp van dit verhaal probeert hij zijn
nog niet verworven geliefde over de streep te trekken. De tekst bevat veel directe
redes, maar ook passages waarin de verteller de zaak aan elkaar breit. In deze
gedeelten vinden we opnieuw de uit voordrachtsteksten vertrouwde zinnen als ‘Als
ghi hebt gehoert hier voren’ (vs. 145) en ‘Nu hoert wat daer na ghevel’ (vs. 265).
Ook deze tekst, gedrukt in berijmde vorm, kan zeker een daadwerkelijke voordracht
representeren, in dit geval waarschijnlijk voor een gezelschap van jongeren.
Een ik-figuur in prologen van prozaromans komt niet vaak voor, zoals Rita
Schlusemann heeft beklemtoond46; dit in tegenstelling tot de eraan ten grondslag
liggende rijmversies, waarin de vertellende instantie veelvuldig als ik-figuur aanwezig
is. Eén voorbeeld, ontleend aan de Borchgravinne van Vergi. De proloog van de
rijmtekst (versie-Hulthem) opent met het onderwerp, geheimhouding in liefdeszaken,
benadrukt de les en kondigt de illustrerende casus aan:
Daer dic ave comt mesval,
Als ic u vertellen sal
Dat in Borgoenien ghesciede (H, vs. 37-39)

In de prozaversie vinden we deze ik-verteller niet meer terug. Daar vertelt, in
bewoordingen van Schlusemann, de historie zich als het ware zelf: ‘Die sonde vanden
overspele daer dese historie af spreken sal, is een sonde sonderlinghe van God
gheplaecht’47.
Ook andere rijmteksten over liefdeszaken kennen een duidelijk aanwezige ik-figuur
én aanspreking van het publiek. Vooral Tghevecht van minnen (1516), het Gedicht
tot lof van vroeg trouwen (ca. 1520?)48 en teksten in de bundel Vanden hinnentastere
(ca. 1554-56)49 zijn hiervan treffende voorbeelden. Die hebben evident gefunctioneerd
als voordrachtstekst, waarschijnlijk eveneens in gezelschappen van jongeren.
Vervolgens zijn ze ook in een gedrukte vorm, soms met enige aanpassingen, maar
nog steeds in verzen, uitermate geschikt om levendig uit voor te lezen. Vaak komen
typische rethoricale versvormen en strofenbouw voor, waarbij vooral de balladevorm
veelvuldig wordt benut.
Als we niet alleen oog hebben voor rijmteksten met ridderstof, maar ook andere
rijmdrukken in onze beschouwing betrekken, kunnen we volgens mij beter zicht
krijgen op het fenomeen rijmdrukken. Laten we daartoe andere werken die in berijmde
vorm in druk verschenen eens op een rijtje te zetten.
Maerlant's Martijm 1496 en daarna in diverse fragmenten overgeleverd
Boec vanden Houte 1483
Spiegel der jonghers 1488
Baghynken van Parys 1493/4 + ca. 1540 + 3x tot 1660
Van nyeuvont loosheit ende practicke ca. 1500
Elckerlijc ca. 1495? + ca. 1501? + 1525?
Cato ca. 1500 + ca. 1510? + [na 1540] + [1596-1612] + 1605
Ghedinghe tusschen eenen Coopman ende eenen Jode ca. 1505-10?
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Gedicht tot lof van vroeg trouwen ca. 1520?
Dwonder van claren ijse (Jan Smeken) 1511
Jan van Beverley ca. 1512 + 1543 + 1574
Tghevecht van minnen 1516
Mariken van Nieumeghen ca. 1518 + 1608 + 1615
Van de jongen geheeten Jacke 1528 + ca. 1610? 2x + 1651
Broeder Russche 1520 + ca. 1565 + 1596
De verloren sone 1540 + 1640 + ... + 1655
Leven van vrou Laudate na 1546
Vanden hinnentastere ca. 1554-56

Ongetwijfeld zijn ze hiermee niet alle genoemd, maar ook aan de hand van dit
materiaal is het mijns inziens mogelijk voorzichtig enkele lijnen te trekken. De
volgende ‘groepen’ tekenen zich af.
A. Werken die te relateren zijn aan het onderwijs: Reynaert, de Martijns, Bouc
vanden houte, Spiegel der jongen, Cato en het Bagijnken van Parijs. De rijmvorm
heeft bij deze werken een mnemotechnische functie50.
B. Toneelteksten: Lantsloot, Nyevont, Elckerlijc, Brooscher naturen, Verloren
sone. De band met opvoeringen is hier zeer nauw: in deze als leesboeken gedrukte
toneelstukken kon zelf nagelezen worden wat men had gezien.
Minder evidente toneelteksten, maar er mogelijk wel mee verbonden zijn: Mariken,
Ghedinghe van een coopman, Jongen Jacke en Jan van Beverley. Beverley: mengvorm
van toneel en proza; Jacke: dramatisch ingekleed, inch ‘actor’; Ghedinghe: gedeeltelijk
gedramatiseerd; Mariken: een later ‘met verzen aangekleed’ exempel.
C. Werken die te verbinden zijn met volksfeesten: Dwonder van claren ijse, Vrou
Laudate, Hinnentastere(?).
D. Werken die zich duidelijk lijken te richten tot jongeren en waarin als het ware
aspecten van de liefde en het huwelijk worden geproblematiseerd. Ik denk hierbij
aan het zgn. Gedicht tot lof van vroeg trouwen, Valckenborch, Tghevecht van minnen,
Hinnentastere, en, vanuit deze invalshoek ook hier weer op te voeren, Lantsloot en
Vrou Laudate.
Is het gezien deze overvloed aan voordrachts- en toneelteksten, die alle in berijmde
vorm in druk verschijnen, niet mede waarschijnlijk dat ook de rijmdrukken met
ridderstof nog bedoeld waren om voorgedragen c.q. voorgelezen te worden? In plaats
van deze drukken te beschouwen als een experiment voor een beperkte groep met
nostalgische verlangens, lijkt het mij juister de rijmvorm van deze teksten te zien als
‘uitlopers’ of voortzettingen van de tot aan de introductie van de drukpers gewone
wijze van voordragen en voorlezen.
Een korte beschouwing over een mogelijk afzonderlijke groep teksten, waarmee
ik dan tevens terugkeer naar (een deel van) de rijmteksten uit het begin, is hier op
zijn plaats. Wat mij frappeert bij Karel ende Elegast, Seghelijn en Jonathas ende
Rosafiere, is de evident religieuze inhoud en lading van deze teksten. Winkelman
heeft terecht gewezen op de belangrijke rol die fundamentele geloofswaarheden in
Karel ende Elegast spelen51. Dat lijkt mij rond 1500 een belangrijker intentie of
strekking dan het altijd weer opgevoerde verband met de feodale problematiek. Zou
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die het publiek dan nog echt interesseren? Zou de geestelijkheid er niet veel meer
mee gebaat zijn? Het publiek in zijn breedste vorm kon het werk in ieder geval
beluisteren als aangrijpend exempel: wie naar God luistert en op Hem vertrouwt, zal
nooit
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worden teleurgesteld. Voor de twee andere, Seghelijn en Jonathas ende Rosafiere,
is door Van de Wijer en mijzelf eerder ook gewezen op de religieuze inhoud, en is
zelfs gesuggereerd dat deze werken tijdens religieuze feestdagen en daarmee gepaard
gaande processies zijn voorgedragen52. Het *Roelantslied zou eveneens goed bij deze
groep passen. De omgewerkte, hybride versie, de enig overgeleverde, houdt niet
alleen in de proloog het publiek religieuze lessen voor, maar bevat wellicht ook in
zijn titel nog sporen van deze impact: ‘Den droefliken strijt die opten berch van
Roncevale in Hispanien gheschiede daer Rolant ende Olivier metten fluer van
Kerstenrijc verslagen waren’, zo staat vermeld op het titelblad53. Kan deze wijze van
afficheren, afwijkend van vroegere, misschien bedoeld zijn om het publiek te doen
denken aan die andere, allerbelangrijkste strijd op een berg, waardoor alle christenen
behouden werden? Talrijk zijn in ieder geval vijftiende- en zestiende-eeuwse werken,
prenten en andere kunstuitingen, waarin of waarop de ‘strijt opten berch van calvarien’
wordt genoemd of staat afgebeeld.

De overlevering
Zoals we zagen zijn bij Reynaertaanvankelijk twee vormen succesvol geweest, al
zal de prozaversie uiteindelijk de langste adem hebben. Of worden we hier het
slachtoffer van de gebrekkige overlevering? De Reynaert lijkt geschikt om een nog
niet expliciet aan de orde gestelde aspect te belichten, dat eveneens in beschouwingen
over succes of mislukking betrokken dient te worden. Om in dergelijke termen te
kunnen spreken over een werk of een groep teksten, zijn wel betrouwbare gegevens
over herdrukken nodig. Van de gedrukte prozaversie van de Reynaert hebben we
enkele exemplaren van edities uit 1479 en 1485, maar van de oudste editie kennen
wij geen exemplaar meer. Daarna moeten we wachten tot 1564 alvorens een nieuwe
druk tegen te komen. Toch weten we dat er in de tussenliggende periode nog andere
edities zijn gedrukt, waar we niets meer van over hebben. Op grond van het
voorkomen van een Reynaert-houtsnede in een heel ander werk (Jan van Beverley,
ed. 1689) en op basis van een nieuwe reeks houtsneden in Reynaert-drukken van
Kannewet uit 1752 en 1753, heeft Verzandvoort aannemelijk kunnen maken dat er
in ieder geval rond 1500, of iets later, een editie moet zijn vervaardigd, en wellicht
nog een andere van voor 156054.
Hebben we voor de proza-Reynaert nog de beschikking over meer dan één
exemplaar van de edities uit 1479 en 1485, heel anders ligt het met de rijmdrukken.
Van de Leeu-druk [Antwerpen, 1487-1490] resten ons slechts zeven bladen, een
fractie van het complete werk. Bovendien moeten er zoals vermeld nog twee vroegere
edities van de rijmversie zijn geweest, waarvan ons niets is overgeleverd55. Van deze
drie rijmedities resten ons dus zeven bladen uit één van de drie edities!
Als we letten op de overlevering van de andere rijmdrukken - met uitzondering
van Seghelijn (in-folio) alle gedrukt in kwarto- of octavo-formaat - tekent zich
eenzelfde patroon af: drie van deze werken zijn fragmentarisch tot sterk
fragmentarisch overgeleverd. Van Gaver Capeelrest slechts één (het laatste?) katern
van vier bladen, van Jonathas ende Rosafiere twee halve katernen van vier bladen,
en van Valckenborch slechts acht bladen. Alleen de overlevering van Saladine wijkt
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ook in dit opzicht opvallend van af: twee exemplaren zijn vrijwel compleet
overgeleverd; een oude vermelding van een derde exemplaar kan tot op heden niet
gekoppeld worden aan een nieuwe bewaarplaats56.
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In vergelijking met de meeste exemplaren van de overgeleverde prozaromans zijn
de ons bekende rijmdrukken dus fragmentarischer overgeleverd. Dat zou zeker te
maken kunnen hebben met een verschil in waardering, maar misschien wel in een
in latere tijd. Het kan er op wijzen dat rijmdrukken op de duur minder in de smaak
vielen en eerder als ouderwets beschouwd werden, ofwel niet meer nodig waren voor
voordracht of voorlezen. Pas dan werden nog aanwezige exemplaren van die drukken
voor diverse andere doeleinden gebruikt of gewoon weggegooid. Of waren ze toen
al bijna stuk (voor-)gelezen? Dat kan immers mede een verklaring zijn voor de slechte
overlevering van de meeste rijmdrukken: die van de populariteit.
In plaats van te wijzen op een mislukking kan de afwezigheid van exemplaren, en
zelfs van complete edities, mede veroorzaakt zijn door het gebruik en het succes van
deze werken. Ik denk in dit verband aan bij voorbeeld het Antwerps liedboek, of de
voorgangers van teksten uit de Veelderhande gheneuchlijke dichten, zoals het Leven
van vrou Laudate57. Van het Antwerps liedboek, slechts in één exemplaar voorhanden,
weten we zeker dat het niet de oudste editie is geweest58. Veel van dit soort teksten,
meestal beperkt in omvang en op rijm, zijn afkomstig uit de ‘feesten- en
partijencultuur’ van de late Middeleeuwen. Daar werden zij ten gehore gebracht,
veelal in de lange periode voor de vastentijd, maar ook bij andere gelegenheden, van
wereldse en kerkelijke signatuur. Sommige ervan zijn gedrukt, als ‘souvenir’, of ten
behoeve van een soort persoonlijk repertoire, andere zijn alleen in handschriftelijke
vorm overgeleverd, terwijl een (groot?) deel waarschijnlijk nooit is vastgelegd, in
welke vorm ook. Het merendeel van de teksten die wel in druk zijn verschenen is
verloren gegaan. Hetzelfde geldt overigens evenzeer voor schoolboekjes. Een uiterst
slechte overlevering (één exemplaar, slechts fragmenten daarvan, of helemaal niets),
wordt, in combinatie met het type boek (gelegenheidswerk, lied-, school- of
loterijboek, etc.), dan ook regelmatig beschouwd als een bewijs voor de populariteit
of het veelvuldig gebruik (stuk gelezen) van zo'n boek. Is een dergelijke interpretatie
wellicht ook mogelijk voor de rijmdrukken? Drie van deze evidente ‘missers’ zijn
(sterk) fragmentarisch overgeleverd. Alleen voor Seghelijn, in folio-formaat, gaat
deze veronderstelling uiteraard niet op.

Slotbeschouwing
De rijmdrukken van Karel ende Elegast en Seghelijn, Jonathas ende Rosafiere en
de overige hier genoemde, vormen een uitzondering tussen de vele andere
prozawerken met ridderstof in druk. Door ze te verbinden met werken die eveneens
in rijmvorm gedrukt worden, maar niet vallen onder de traditionele ridderepiek, lijkt
de veronderstelling van een experiment van drukkers, speciaal gericht op een
nostalgisch publiek van adel en patriciaat, niet langer plausibel. Juist de verbondenheid
van die andere rijmdrukken met de ‘feesten- en partijencultuur’, waar de rijmvorm
nog zeer functioneel was, leidt tot de veronderstelling dat ook deze drie rijmdrukken,
evenals de andere, vaak slechts fragmentarisch overgeleverde romans, nog mondeling
ten gehore werden gebracht. Daarbij moeten we misschien niet in eerste instantie
denken aan professionele rondtrekkende jongleurs; dat type voordrachtskunstenaars
had veelal geen boek nodig, aangezien zij hun teksten in het geheugen meedroegen.
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Rijmdrukken waren veeleer bedoeld om, met het boek in de hand, uit voor te lezen,
voor een ieder die om wat voor reden dan ook (analfabetisme, slechte ogen,
geldgebrek, etc.), niet in staat was zelf te lezen59. Daarnaast moet echter niet geheel
wor-
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den uitgesloten dat rijmdrukken gedrukte versies representeren van teksten die ook
nog steeds, in berijmde vorm, door voordrachtskunstenaars ten gehore werden
gebracht. Dat zij in rijmvorm gedrukt werden is dan ook (zie Lantsloot) niet vreemd.
De overlevering laat zien dat het hierbij zowel oudere (Karel en Seghelijn) als
nieuwere werken (bijv. Jonathas en Valckenborch) kon betreffen.
Wanneer we letten op de inhoud kan voorzichtig worden verondersteld dat van
de oudere ridderepiek alleen die werken in rijmdruk worden uitgegeven die een sterk
religieuze kleur vertonen. Daarnaast is het onmiskenbaar dat teksten die problematische - aspecten van liefde en huwelijk aan de orde stellen eveneens lang
in rijmvorm verschijnen, en dat veel langer dan die religieus gekleurde werken met
ridderstof. Dat was na ca. 1540 kennelijk niet meer opportuun. De rijmwerken met
ridderstof over liefde en huwelijk overstijgen die periode evenmin. Het thema zal
wel in rijm- (en toneel-)vorm de drukpers vinden, maar niet langer gekoppeld aan
ridderstof.
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Eindnoten:
* Ik dank Willem Kuiper, Wilma Keesman en Herman Pleij voor hun commentaar op eerdere
versies.
1 Een aankondiging van dit project verscheen in Spektator 4 (1974-75), 461-2.
2 Pleij en Resoort 1974-75.
3 Debaene 1951 (herdr. Hulst 1977).
4 Rombauts 1985 behandelt wel de overlevering van Karel ende Elegast in de incunabelperiode,
doch wijst er, wat dit aspect betreft, alleen op dat dit het enige werk uit de Karelepiek is dat
niet werd omgewerkt tot prozaroman.
5 Pleij 1992, m.n. 241-2.
6 Pleij 1992, 242; zijn ‘Historie vanden ridder van Valckenborch’ heb ik de juiste titel hergeven.
7 Pleij 1992, 241.
8 Daarin wordt meegedeeld dat men een publiek op het oog had ‘die solche gereimte Bücher
nicht gern haben, auch etliche, die die Kunst des Reimes nicht eigentlich verstehen können’.
9 Die wensen wel avontuurlijke verhalen over helden, maar alleen in de moderne vorm van
prozaromans, die dan ook aan de lopende band worden gedrukt en herdrukt (Pleij 1992, 241-242).
10 Zie Karel ende Elegast, ed. Duinhoven 1969, II, p. 60 sub B. Curieus gegeven in dit verband
is overigens de tijd waarin de Antwerpse edities van Bac (B en C), [z.dr.] (D) en Van Ghelen
(E) Karel laten leven. Dat is resp. in het jaar 706, 506, 1306 en 1406!
11 Dit laatste argument alléén is uiteraard niet voldoende, en kan men zelfs als een ondersteuning
van Pleij's these beschouwen: na de eerste druk probeerde de drukker ook een ruimer publiek
vertrouwd te maken met dit ‘vreemde’ verhaal over de grote Karel, die hier in de late
Middeleeuwen nog steeds een populair figuur was. Blijft wel staan dat de ‘nostalgische vorm’
dan niet langer exclusief gekoppeld is aan een adellijk publiek.
12 Ook de laat-vijftiende eeuwse Mnl. Jason vormt een uitzondering. Maar dit werk, eveneens
behorend tot de Troje-stof, gaat terug op de Franse Histoire de Jason van Raoul Lefèvre, dat
reeds in proza was geschreven.
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13 Omdat Pleij weinig expliciet is op het punt van de dateringen van de rijmdrukken, is inzicht in
de periode waarin men rijmdrukken is blijven produceren, en dus ook zicht op succes of
mislukking, niet goed mogelijk.
14 Hypothetische edities, of edities waarvan geen exemplaar bekend is, worden met een asterisk
(*) gemarkeerd. Alle gegevens zijn ontleend aan de aangekondigde bibliografie.
15 Het mogelijke verband dat Van Dijk (1993, 193) en Besamusca en Van den Berg (in Epische
wereld, 19) leggen tussen het gegeven dat vrijwel alle drukken van dit werk in Brabant
verschenen én de grote belangstelling van de Brabantse hertogen voor Karel de Grote, is te ver
gezocht. Na een (kort) begin in Holland werden de meeste werken nu eenmaal in Brabant, en
met name in Antwerpen, gedrukt.
16 Op deze hypothetische, niet-overgeleverde editie wijst Duinhoven 1975, 79. Mogelijk wordt
deze editie bedoeld in Autenboer 1955 onder nr. 164: ‘Coninck Carl ende Elegast’.
17 Hypothetische editie volgens Van de Wijer 1983, 47-62.
18 Hypothetische editie waarop volgens Van de Wijer de edities 1511, resp. [vóór 1517] teruggaan
(Van de Wijer 1983, 47-62).
19 Aanwijzing voor deze hypothetische editie in: Seghelijn-ed Verdam 1878, VIII, alwaar een
verwijzing naar Huydecopers Proeve I, 177.
20 Vgl. ed. Verdam 1878, VIII, noot (2), met een verwijzing naar de Catalogus Jacob Koning (dl.
2, 308), waar een ex. van deze editie staat vermeld. Mogelijk dezelfde ed. als vermeld bij
Autenboer 1955, 138 (Kortrijk 1569): ‘Historie van Zeghely van Jherusalem’.
21 Een ex. van deze editie is thans onbekend; zie verder noot 26.
22 Volgens Goossens (1983, XLIII en LXXVI-LXXVII) moeten er nog twee eerdere edities van
de rijmversie zijn geweest. De ene zou de Vorlage zijn geweest van rijmincunabel D, de tweede
stond model voor de Nederduitse druk en de Nederlandse prozadruk.
23 Zie vorige noot.
24 Argumenten voor deze hypothetische editie biedt Van Dijk 1981, 72-76.
25 Huizinga 1975, 76: de Gentse fragmenten tellen 22 regels per pagina, de Amsterdamse 20. Zie
ook Resoort 1996.
26 Wagner 1969, 885 vermeldt: ‘Historia Saladini soldani... in flamingis carminibus... Imp.
27

28

29

30

31
32

33
34

Antverpie anno 1516, 20 die sept. est in 4o’. Dit gegeven is ontleend aan Claassens 1993, 306.
Vooral Karel ende Elegast en Lantsloot ende Sandrijn zijn succesvol geweest. Niet alleen
worden beide werken vóór 1500 nog herdrukt (3x, resp. 1x), zij doen het ook ná 1500 nog goed.
Van Seghelijn kennen we slechts één incunabeluitgave, maar daar staan tenminste vier edities
uit de periode 1500-1540 tegenover.
In refrein nr. 23 van deze bekende bundel (ca. 1529 en diverse herdrukken), op de stokregel
‘Hoe meerder liefde hoe meer verlancx’ wordt aan een viertal liefdesparen gerefereerd. Naast
Troylus en Briseda, Narcissus en Equo, Eurealus en Lucretia worden ook Ionathas en Rosephier
genoemd: ‘Ionathas en hoopte noyt so seere I naer Rosephier, noch Leander die heere | naer
Heros eere [...]’ (ed. Kruyskamp 1940, II, 56, r. 42-44.) Zoals bekend zijn ook Lanseloet en
Sandrijn meermalen aanwezig in refreinen: zie Verdeyen 1948.
In een latere publicatie heeft Pleij (1995, 141) eveneens gewezen op het feit dat drukkers
aanvankelijk vooral gebruik maakten van buitenlandse producties; een onderscheid tussen rijmen prozadrukken, en tussen oorspronkelijk Mnl. werken en Mnl. bewerkingen van buitenlandse
versies maakt hij daarbij niet.
Floris ende Blancefloer, Borchgravinne van Vergi, *Roelantslied(?), Vier Heemskinderen,
Margariete van Limborch, Joncker Jan wten Vergiere, Malegijs en Reynaerts historie. Over
Hughe van Bordeus verschillen de meningen; de dissertatie van mw. M. Lens zal uitsluitsel
bieden.
Omdat niet te verwachten valt dat de plaats van uitgave een belangrijke rol speelt, laat ik die
gegevens achterwege.
We moeten dit werk, denk ik, eerder als een vroeg specimen zien van wat later veelvuldiger
zal voorkomen: rhetoricale - Oudenaerde ligt in het Zuiden! - geschiedschrijving in balladevorm.
Vgl. Dwonder van claren ijse (1511, NK 4280) en het Gedicht op de feesten ter eere van het
Gulden Vlies (1516, NK 3057 en 3058) van Jan Smeken en de Triumpheghedaen te Brugghe
(1515, NK3982).
Die overigens alle teruggaan op een Vorlage in proza.
Vgl. Jason.
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35 De bekendheid en verspreiding wordt ook gestaafd door de veelvuldige aanwezigheid van het
Ros Beyaert en de vier Heemskinderen in ommegangen; zie Spijker 1990, 12-13 en Ramakers
1996, 257-629.
36 De oudste Franse drukken dateren van [1482-85], resp. [c.1485], de Engelse van 1489. Zie
Spijker 1990, 270 en Scanlon 1978, 143.
37 De problematiek van de verschillende redacties en versies in de Franse en Mnl. literatuur wordt
behandeld door Spijker 1990. De verstekst zal volgens haar (p. 13) zo'n 15.000 verzen hebben
geteld; in vergelijking met Seghelijn (bijna 12.000 vss.) dus nog een stuk langer.
38 Goossens 1983, p. XLIII en LXXVI-LXXVII.
39 Alleen voor het Roelantslied gaat dit niet op: de veronderstelde gedrukte editie op rijm van ca.
1496 wordt vanaf ca. 1500 vervangen door een gedrukte versie in een mengeling van proza en
rijm. Wellicht op grond van het feit dat de stof van dit werk inmiddels in proza, en bovendien
in een andere versie, voorhanden was in de Excellente Cronike van Brabant, zoals verondersteld
door Van Dijk 1981, p. 72-76.
40 Ik noem slechts de Spiegel der jonghers van Lambertus Goetman, de Cato-boekjes en andere,
die alle genoemd worden in De hele Bibelebontse berg (1989), 26-30 en 43 e.v. Over de
Cato-traditie handelen Van Buuren 1994a en 1994b.
41 Pleij heeft in diverse publicaties betoogd dat de intrede van het gedrukte boek zeker niet direct
een einde heeft gemaakt aan het gezamelijk ‘consumeren’ van fictie in druk door middel van
voorlezing. Zie bijv. Pleij 1987 en Pleij 1995. Speciale aandacht aan de rijmdrukken schenkt
hij daarin niet.
42 Vgl. verder A 866-7: Als elegaste quam ten ghereyde | Daer ic heden eer of seide |; A 1173:
Nv moechdi horen sine tale; A 1381: Nv segghet amen alle gader.
Het is in dit verband ook veelzeggend dat in de Antwerpse drukken van ca. 1530 en [na 1546]
dit incipit, hoewel licht gewijzigd, gehandhaafd blijft: ‘Dit (Het) is een schoon historie ende
waer | Die ic vertellen sal hoort daer (hier) naer’.
43 Nog in latere edities uit ca. 1530 en [1550-1608] vinden we dit incipit, ondanks aangebrachte
lichte wijzigingen, terug: ‘Dit (Het) is een schoon historie ende waer | Die ic vertellen sal hoort
daer (hier) naer’.
44 Kronenberg 1924.
45 Geciteerd naar de editie in Kronenberg 1924, 33; het gebruik van u/v is in overeenstemming
gebracht met de huidige conventies.
46 Schlusemann 1993, 225-227.
47 Geciteerd naar Resoort 1988, 253.
48 Over deze eveneens ‘vergeten’ tekst handelt Resoort 1997.
49 Voor deze bundel verwijs ik naar Pleij & Resoort 1974-75, 392-400; een vertaling van de
Hinnentastere biedt sinds kort De Haan & Oosterman 1996, 156-161.
50 Zie Bibelebontse berg 1989, 26-29 en Van Buuren 1994 a en b.
51 Winkelman 1990.
52 Van de Wijer 1984, 286 en Resoort 1996, 7-8. Ramakers 1996 levert voor deze gedachte helaas
geen verdere ondersteuning, doch dat kan te maken hebben met het feit dat deze opvoeringen
niet door de stad werden georganiseerd.
53 Vgl. ook Resoort 1976-77, over gebruikerssporen in Roncevale en Heemskinderen, die uitwijzen
naar kloosters in Beieren.
54 Verzandvoort 1989, 181-183; dit artikel illustreert overigens, aan de hand van Reynaert,
uitstekend de uiterst gebrekkige overlevering: slechts 2% van de ooit in Noord Nederland
gedrukte exemplaren van dit ‘volksboek’ is overgeleverd.
55 Zie hiervoor p. 7.
56 Claassens 1993, 299.
57 Een exemplaar van dit boekje dook in 1972 op bij een veiling van Van Stockum. Het was
gedrukt door Jan van Ghelen te Antwerpen, hetgeen tot een datering leidt van na 1546. Het
werd gekocht door antiquaar F. Knuf, die het opnam in zijn Catalogus 117, winter 1975, nr.
55. De nieuwe koper wenste helaas onbekend te blijven.
58 Zie Antwerps liedboek, ed. Vellekoop e.a. 1972, dl. 2, p. X-XI, waarin betoogd wordt dat de
ed.-l544 op zijn minst al een derde druk moet zijn. De eerste zal na 1534 gedrukt zijn, de tweede
na nov. 1543.
59 Zo leest bijvoorbeeld ook Robbeknol de drie oude spinsters nog voor in Bredero's Spaanschen
Brabander.
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De dynamiek van leven en kunst
Over een poëticaal verhaal van Willem Frederik Hermans
G.F.H. Raat*
Inleiding
In de nazomer van 1982 publiceerde Willem Frederik Hermans het korte verhaal
Geyerstein's dynamiek. De kritieken die het uitlokte, waren talrijk, zoals te verwachten
was bij een auteur van zijn statuur. Zij laten echter de indruk achter dat de vaderlandse
recensenten nauwelijks raad wisten met de geschiedenis van de Nederlandse
journaliste Carolien, die de jaarlijkse persvoorstelling bijwoont waarin de stokoude
en invalide schilder Geyerstein in hoog tempo een aantal kunstwerken produceert.
Zij is niet alleen beroepshalve naar de villa van Geyerstein getogen, maar ook om
zich niet klein te laten krijgen door het verdriet om de recente dood van haar man,
met wie zij de reportage oorspronkelijk zou maken. Deze fotograaf, Allard geheten,
kwam om het leven, toen de ballon in brand vloog, waarin hij probeerde op te stijgen.
Carolien weet vrijwel niets van Geyerstein en stuntelt met de apparatuur van Allard,
zodat haar missie op een mislukking uitloopt.
Enkele critici signaleerden een parallel tussen Geyerstein en Hermans. Zo
bestempelde Goedegebuure (1982) in de Haagse Post de schilder als ‘een spiegelbeeld
van de auteur zelf’, ook bejaard en onbegrepen. De overeenkomsten gaan niet ver:
de zevenentachtigjarige schilder is ruim een kwart eeuw ouder dan de schrijver en
weliswaar heeft Hermans vaak geklaagd over gebrek aan begrip, Geyerstein ontbreekt
het niet aan waardering. Het belangrijkste verschilpunt is evenwel dat de doordachte
taalconstructies van Hermans, waarvan ook de onderhavige novelle een specimen
is, hoegenaamd niets gemeen hebben met de betekenisloze kunst die Geyerstein
voortbrengt.
Een en ander weerhield Carel Peeters (1982) er niet van in Vrij Nederland dezelfde
aanvechtbare parallel aan te wijzen. Een in het verhaal gemaakte opmerking over
beroemde kunstenaars die opzettelijk mislukte kunstwerken maken, om te bewijzen
dat hun reputatie hun vrijheid niet beknot (53),1 betrok hij op Hermans: ‘Het verhaal
staat en verdedigt de vrijheid van een groot schrijver om een middelmatig verhaal
te willen schrijven dat niettemin gretig aftrek vindt, precies als de schilderijen van
Geyerstein.’ Het Nederlands is wat onbeholpen, ook als wordt aangenomen dat na
‘staat’ het woordje ‘voor’ is weggevallen, maar de strekking is duidelijk, zij het
onwaarschijnlijk. Het ligt immers niet erg voor de hand dat een eerzuchtig auteur als
Hermans willens en wetens een middelmatig verhaal laat verschijnen, wat Geyerstein's
dynamiek volgens Peeters kennelijk is. En dit met als enige oogmerk zich te bevrijden
van de veronderstelde knellende banden van de kritiek.
De schrijver zelf maakte enkele jaren later in een interview korte metten met deze
speculaties:2 ‘Met wraak nemen op mijn critici, zoals de stumperds van Vrij Nederland
en de Haagse Post beweerd hebben, heeft Geyerstein's dynamiek niets uit te staan’
(Hermans 1988, 535).3 Volgens Hermans staat Carolien in het middelpunt. Zij ‘wil
zich niet gewonnen geven aan het ongeluk en hoopt daarom dat haar een wonder zal
gelukken. Daar gaat het verhaal over. Ook wordt er lichtelijk de draak gestoken
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met de nieuwste modekreet in de kunstkritiek, de ‘metafoor’ (Hermans 1988, 535).
Deze summiere karakteristiek bevredigt niet, omdat zorgvuldige lectuur leert dat
er wel degelijk een parallel aanwijsbaar is, zij het binnen het verhaal: tussen de
journaliste en de schilder. De consequentie daarvan is dat de van Hermans bekende
thematiek een specifiek accent krijgt: leven en het scheppen van experimentele kunst
blijken sterk vergelijkbare processen, onderhevig aan dezelfde blinde dynamiek.
Geyerstein's dynamiek ontpopt zich als een poëticaal verhaal, een genre dat in het
oeuvre van Hermans schaars is vertegenwoordigd. Ik zal dit aantonen in de eerste
paragraaf van dit artikel. Deze doelstelling impliceert dat andere facetten van het
verhaal buiten beschouwing blijven.
Er is tot nu toe nauwelijks aandacht besteed aan de door mij genoemde parallel,
ook niet in het gedeelte van zijn monografie De God Denkbaar verklaard(1987) dat
Huug Kaleis wijdde aan Geyerstein's dynamiek. Wel legt hij verband, overigens niet
als eerste, tussen bepaalde opvattingen over experimentele kunst die in Geyerstein's
dynamiek worden verkondigd en vroegere uitlatingen van Hermans over dit
onderwerp. De uitwerking van Kaleis laat echter te wensen over, doordat hij zich
gedurig verliest in polemische uitweidingen, die tot overmaat van ramp maar niet
geestig willen worden. In de tweede paragraaf van dit artikel zal ik daarom de
conclusie waartoe mijn interpretatie van Geyerstein's dynamiek voert, relateren aan
Hermans' ideeën over experimentele kunst en daarbij de bedoelde opvattingen
betrekken. Tenslotte vat ik mijn voornaamste bevindingen samen.

1 De schilder en de journaliste
In de trein op weg naar Geyerstein zit Carolien naast een bejaard echtpaar, waarvan
de manlijke helft als volgt wordt beschreven: ‘De man, grijs, ongeschoren, maakte
toch geen vieze indruk, omdat hij nu eenmaal een buitenman was, een boertje uit de
streek, dat zich niet om zijn uiterlijk bekommerde’ (5). Carolien neemt de man waar
vanuit haar opvatting van de ‘buitenman’, een type waarvoor bepaalde normen gelden.
Getoetst aan dit verwachtingspatroon maakt hij ‘geen vieze indruk’. Neutrale
waarneming bestaat niet. Steeds zijn er bepaalde verwachtingen en preoccupaties
die de perceptie geleiden en de toekenning van betekenis sturen, ook aan
verschijnselen die ontbloot lijken van elke zin.
De beoordeling door de buitenwereld van zowel Geyerstein als Carolien vormt in
het vervolg van het verhaal een illustratie van dit mechanisme. Deze (eerste)
overeenkomst gaat gepaard met een belangrijk verschil. Doordat het perspectief
meestal bij Carolien ligt, is de lezer in staat de discrepantie te onderkennen tussen
de indruk die zij maakt en de realiteit. Zo heeft zij ‘nog niet eerder over
tentoonstellingen of soortgelijke manifestaties van beeldende kunst in Frankrijk [...]
geschreven’ (29), maar toch wordt zij verwelkomd als ‘een vooraanstaand schrijfster
over kunst’ (24). En juist het ontbreken van elke ervaring als fotografe, waardoor zij
binnenshuis foto's probeert te maken zonder flitslicht, wordt door een ooggetuige
averechts geduid als een blijk van groot talent: ‘U bent een fotografe van betekenis,
zie ik. U speelt het klaar met het licht dat de omgeving toevallig voorhanden heeft,
zonder elektronische krachtpatserij’ (43). Deze lof doet haar volharden in de rol van
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De interpretaties van Geyersteins werk en persoon zijn veel moeilijker naar waarde
te schatten. Hij is object van diverse duidingen. Een lid van zijn hofhouding,
bestempeld als ‘propagandist’ (25), serveert een vlot te consumeren biografie van
zijn meester, met smakelijke ingrediënten als slachtofferschap in de oorlog, armoede,
invaliditeit, leven voor de kunst en dankbaarheid jegens het nieuwe vaderland (25-26).
Maar er zijn ook minder vleiende kwalificaties. Geyerstein wordt, impliciet,
aangemerkt als ‘een smeerlap’, die inspiratie put uit de verwondingen die opgejaagde
naakte vrouwen oplopen (34) en als een seniele grijsaard (43). De Duitse kunstcriticus
die de laatste opvatting huldigt, karakteriseert Geyerstein elders als iemand ‘die niet
in staat [is] iets anders te doen dan wat hij doet’ (36). Hij herleidt het artistieke gehalte
van Geyersteins werk tot zijn sterke innerlijke drang (38). Nooit verlegen om een
interpretatie, zal dezelfde criticus hem later portretteren als een kunstenaar die zijn
wereld wil meedelen aan zijn publiek. De bezoekers van zijn huis, waar alles scheef
ligt, ondergaan wat hijzelf als kreupele heeft geleden (50).
Een keur aan interpretaties, kortom, niet alle even geldig en elkaar soms
tegensprekend. Wat hun waarde echter precies is, en in verband daarmee de waarde
van Geyersteins werk, blijft goeddeels in het ongewisse. Het is als met de twee benen
van de kunstenaar: ‘het ene been een kunstbeen, het andere verlamd, maar het verschil
was onzichtbaar’ (44). Namaak en echt, hetgeen hier ook betekent: kunst en natuur,
zijn niet van elkaar te onderscheiden. Hoewel het uiteraard te denken geeft dat het
anderen dan Geyerstein zijn die ‘aan de touwtjes trekken’, als hij heen en weer rijdend
in zijn rolstoel achttien doeken tegelijk te lijf gaat (45-47), een seance die eindigt
met een tafereel waarin de kunstenaar zelf onzichtbaar is geworden achter zijn gevolg,
gereduceerd tot ‘een rugbybal’ (47) - een speelbal dus.
Op de journaliste en de schilder is van toepassing wat iemand opmerkt tijdens de
ontvangst die voorafgaat aan het optreden van Geyerstein: ‘Het is toch wel een feit,
[...] dat de meeste mensen op een of ander gebied altijd gedwongen zijn te doen alsof
ze meer talent hebben dan met de werkelijkheid strookt. En waarom doen ze dat?
Omdat ze op geen enkel gebied echt superieur begaafd zijn, maar ze moeten toch
iets?’ (28)
Zoals een psychisch gemis, de dood van haar man, Carolien tot dubieuze prestaties
aanzet, ook al oogst zij daarvoor bewondering, brengt een fysiek verlies Geyerstein
tot zijn opmerkelijke voortbrengselen: de vroege kunstwerken die de fixatie zijn op
papier van de trillingen die door zijn lichaam trekken (25) en de wereld van de
kreupele die hij met het scheve interieur van zijn huis heeft gecreëerd.4 Ook in dit
geval betreft het scheppingen waarvan de waarde en de betekenis niet vaststaan,
ondanks de hoge prijzen die ervoor worden betaald.
Het laatste dat Carolien, letterlijk, van Allard ontving, was de fotokoffer die hij
haar toewierp uit de brandende ballon. De koffer symboliseert Caroliens psychische
handicap, reden waarom zij er ten huize van Geyerstein voortdurend door wordt
gehinderd. Tot vijf keer toe wordt vermeld dat het voorwerp haar belemmert in haar
bewegingsvrijheid (28, 31, 34, 35 en 38). De laatste keer valt zij zelfs bijna, waardoor
de overeenkomst met Geyerstein zich opdringt, die als gevolg van zijn lichamelijke
handicap moeite heeft zich staande te houden.
Geyerstein en Carolien hebben meer gemeen. Beiden zijn gevangen in het web
dat de commercie rond de kunst heeft gesponnen. De kunsthandel van Geyerstein
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medewerkster de reportage te laten doorgaan: ‘We moeten absoluut een stuk over
Geyerstein hebben en dat moet nú’ (12). Het woordje ‘nú’ verwijst vermoedelijk
eerder naar de recent geplaatste advertenties dan naar de spaarzame contacten die de
reeds hoogbejaarde kunstenaar onderhoudt met de pers, redenen die de directeur
opgeeft. Niet voor niets is de naam van zijn periodiek De Vedelboog (7), volgens het
woordenboek een verouderde benaming voor de spreekwoordelijke strijkstok.
Via de factor toeval worden de lotgevallen van Geyerstein en Carolien eens te
meer op elkaar betrokken. ‘Maar wat heeft het voortbrengen van meesterwerken met
toeval uit te staan?’ vraagt de Duitse criticus, waarna hij zelf het antwoord geeft:
‘Dat weet niemand precies’ (37). Het toeval beheerst in hoge mate de spectaculaire
wijze waarop Geyerstein achttien nieuwe doeken produceert.
Carolien relateert het toeval eerder aan ongelukken dan aan meesterwerken:
‘Hoeveel het toeval met ongelukken uit te staan heeft, is evenmin precies bekend,
maar dat ongelukken algemener zijn dan meesterwerken, kan geen mens betwijfelen’
(37). Zij spreekt uit ervaring, want zij werd op haar achtentwintigste weduwe: ‘Twee
eeuwen geleden kwam het algemeen voor, maar in 1981 kon dit haast alleen maar
betekenen dat je door een zeldzaam ongeluk getroffen was’ (5). Carolien wordt het
slachtoffer van een uitzonderlijk ongeluk5, dat eigenlijk in de achttiende eeuw (‘twee
eeuwen geleden’) thuishoort: de eeuw waarin de ballon werd uitgevonden, waarmee
haar echtgenoot verongelukte (6).
In de afloop van het verhaal worden de schijnwerelden van Carolien en Geyerstein
ontmanteld, hetgeen weer een overeenkomst oplevert. Daarbij blijkt het begrip
‘metafoor’, de modieuze term die in het verhaal rondzingt, een lege huls te zijn.
Kaleis (1987) brengt dit begrip in verband met de mythe van Orpheus die in
Geyerstein's dynamiek herkenbaar zou zijn, met Carolien als vrouwelijke Orpheus
die het dodenrijk betreedt om haar geliefde terug te halen (121-122). Er zijn enkele
aanwijzingen in deze richting: de majordomo die Carolien naar de residentie van
Geyerstein brengt, heeft bijvoorbeeld een hoofd dat op ‘een doodskop’ lijkt en zij
kan moeilijk geloven ‘dat hij nog leefde’. Hij is dus, in zijn ‘zwarte limousine’, een
waardig representant van de dood (16).
Dit alles is echter slechts interpretatie van de journaliste. Zij heeft geloofd dat de
majordomo ‘in staat was haar terug te brengen bij Allard’, zoals de slotwoorden van
de novelle luiden.
De term metafoor is in Geyerstein's dynamiek een even elastisch als leeg begrip,
dat wordt gebruikt door mensen die zich geconfronteerd weten met een wereld,
waarin zij zich geen raad weten. Wat gespeend lijkt van elke zin, wordt geladen met
betekenis door het op te vatten als een beeld van iets anders. De hantering van
metaforiek biedt de mogelijkheid in het reine te komen met het betekenisloze en
wellicht onverdraaglijke. Zowel het gedrag van Carolien, die zich bij aankomst op
Geyersteins domein ‘een prinses’ waant (20), net als haar beoordeling van de
majordomo een indicatie voor het wonder (hereniging met haar dode geliefde) waarop
zij hoopt, als dat van de kunstjournalisten, die Geyersteins werk trachten te duiden,
demonstreert dit. Maar in werkelijkheid ‘fopt’ (57) men slechts zichzelf en elkaar
met onhoudbare illusies.
Dit realiseert Carolien zich, als het raadsel van Geyersteins zwembad wordt
opgelost, waarvan het water, tegen de wetten van de fysica in, scheef lijkt te liggen.
Er worden verschillende verklaringen geopperd, maar de waarheid wordt aan het
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‘wandelmaniak’ (54), benamingen waardoor hij sterk afwijkt van de aan een rolstoel
gekluisterde Geyerstein. Door een vrouw op te tillen en boven het scheve oppervlak
los te laten, toont de man aan dat er blauw plastic boven het water is gespannen (55).
Carolien kan als enige niet lachen om de onthulling, die zij vruchteloos probeert
te fotograferen, zoals het haar geen enkele keer lukt haar kijk op de werkelijkheid
vast te leggen.6 ‘Ze moest herhaaldelijk slikken om een opkomende misselijkheid te
onderdrukken’ (55-56). Deze heftige, zelfs fysieke reactie doet zich voor, nu zij de
voosheid doorziet van de hele kermis met Geyerstein als middelpunt. Een ontdekking
die haar sterk emotioneert, omdat zij consequenties heeft voor haarzelf. Zij beseft
dat metaforen naar believen onderscheiden kunnen worden, zoals ‘een gedeeltelijke
zonsverduistering [...] op een even zonnige dag als deze’, die zij zich herinnert (56).
Ook de illusie die zij koesterde, een weerzien met Allard, kon aldus ontstaan en wordt
nu de bodem ingeslagen.
Was er bij aankomst op het domein van Geyerstein zachte muziek hoorbaar, die
afkomstig leek uit ‘een vaag verschiet, overal om haar heen’ (22), haar vertrek vindt
plaats onder omstandigheden die veel minder goeds beloven. De cicaden sjirpen,
‘alsof er duizend messen werden geslepen’ (56).
De schilder en de journaliste zijn mensen die zich, ook letterlijk, staande proberen
te houden in een onberekenbare wereld. Lichamelijk respectievelijk psychisch
gehandicapt door een toevallig ongeluk, putten zij daar kracht uit. Met een volharding
die hun enige talent lijkt te zijn, zetten zij moedig door. Hun prestaties, gespeend
van elke vakkennis, zijn manifestaties van deze vasthoudendheid, maar hebben op
zichzelf geen betekenis, ondanks de welwillende interpretaties die de buitenwereld
eraan hecht. De overlevingsdrang van de journaliste weerspiegelt de scheppingsdrift
van de schilder.
Door deze parallel worden leven en het voortbrengen van betekenisloze kunst
voorgesteld als vergelijkbare processen. Scheppen, op de hier beschreven manier,
en leven kennen dezelfde redeloze dynamiek.
De visie op het menselijk bestaan die is verbeeld in Geyerstein's dynamiek, zal
niemand verrassen die enigszins vertrouwd is met het werk van Hermans. De door
mij aangetoonde parallel werpt echter ook een bepaald licht op het soort kunst dat
ik gemakshalve aanduid als experimenteel, zonder mij te begeven in overwegingen
van kunsthistorische aard, die in het bestek van dit artikel kunnen worden gemist. Ik
doel op de vooral picturale, veelal non-figuratieve kunst, die weinig of geen
vakmanschap lijkt te vereisen en op een sterk intuïtieve manier wordt voortgebracht.
Deze kunst, waaraan in Nederland de namen verbonden zijn van o.a. Appel, Constant
en Hussem, houdt in de naoorlogse jaren de gemoederen bezig. De beoordeling van
hun werk stuit op problemen, zeker bij Willem Frederik Hermans.

2 Hermans en de experimentele kunst
Naar eigen zeggen kreeg Hermans het idee voor Geyerstein's dynamiek, toen hij op
de Franse televisie een film zag over de in 1904 te Leipzig geboren, maar tot Fransman
genaturaliseerde schilder Hans Hartung, die in 1989 overleed. ‘Hartung woont in het
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invalide, hij heeft geloof ik in het Vreemdelingenlegioen gevochten en hij maakt, op
een rolstoel gezeten, vijfentwintig schilderijen tegelijk’ (Hermans 1988, 534).

Tekening Hans Hartung

De aanleiding tot het schrijven van Geyerstein's dynamiek mag tamelijk recent
zijn, de ideeën over experimentele kunst die erin tot uiting komen, verkondigde
Hermans al dertig jaar eerder. Slechts de opvattingen over de onzalige rol van de
commercie zijn nieuw, maar die heeft sindsdien dan ook flink aan invloed gewonnen.
Benders (1982) wees in zijn recensie op ‘De lange broek als mijlpaal in de cultuur’,
een van 1951 daterend essay, dat Hermans schreef naar aanleiding van Carel Willinks
pamflet De schilderkunst in een kritiek stadium (1950).7 Kaleis vermeldt bovendien
‘Open brief aan Paul Rodenko’, een uit dezelfde tijd stammende, korte reactie op
een artikel van Paul Rodenko (1950) over het werk van de abstracte schilder en
tekenaar Wim Hussem. Ook wijst Kaleis op de roman Herinneringen van een
engelbewaarder (1971). Zijn bespreking van de verbanden tussen deze teksten en
Geyerstein's dynamiek laat de nodige aanvulling en precisering toe, die ik hierna zal
geven. Ik ga achtereenvolgens in op het onderscheid tussen willen en kunnen (doen),
het kunstwerk als natuurverschijnsel, de (on)mogelijkheid gelijk of ongelijk te hebben
en de rol van het toeval. Het zijn aspecten van een visie op experimentele kunst die
nauw samenhangt met de functie die Hermans literatuur toekent.
Na zijn jaarlijkse openbare uitbarsting van creativiteit, waarbij met verf overgoten
naakte mensen als stempels zijn gebruikt, wordt Geyerstein gekritiseerd door de
toeschouwers. Hij zou Yves Klein hebben geïmiteerd (51). Wat opvalt, is dat niet
het werk van Geyerstein wordt beoordeeld, maar de totstandkoming ervan. Dit is
een constante in de oordelen die worden geveld: het werk op zichzelf is nooit object
van evaluatie, waarschijnlijk omdat het daarvoor geen aanknopingspunt biedt.
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Beoordeling van Geyersteins schilderijen heeft trouwens geen zin, want: ‘Geyerstein
kan überhaupt geen kunstwerken maken die mislukken’, zoals iemand opmerkt (52).
Waarom niet? Er is natuurlijk zijn gigantische roem, maar een andere factor lijkt van
meer belang: het onvermogen van Geyerstein iets anders te maken dan hij maakt.
De Duitse criticus verwoordt het aldus: ‘Ik trek van leer tegen iemand die iets doet
wat ik verkeerd vind, maar dan moet ik zeker weten dat hij iets wat ik niet verkeerd
vind, even goed zou kunnen doen. Maar Geyerstein is niet in staat iets anders te doen
dan wat hij doet’ (36). Dit wordt bevestigd door het feit dat Geyerstein onder de
meest erbarmelijke omstandigheden zijn werk trouw is gebleven. Doordat kunnen
en doen samenvallen, ontbreekt de grondslag voor lof of afkeuring. De beoordeling
van het werk krijgt aldus het karakter van een opinie over een aangename lentedag
of een boeiende rotsformatie: het effcet is nihil.
De verlamming van de kritiek, algemener gezegd: de verijdeling van de
mogelijkheid krachtens bepaalde normen greep te krijgen op de werkelijkheid, speelt
een prominente rol in ‘De lange broek als mijlpaal in de cultuur’. In dit essay valt
Hermans de schilder Carel Willink bij, die zich in De schilderkunst in een kritiek
stadium tegen de experimentele kunst keert, die rond 1950 de wind in de zeilen krijgt.
Door de verwaarlozing van vakbekwaamheid dreigt de schilderkunst in staat van
ontbinding te geraken (Willink 1981, 14). Willink (1981) betoont zich een voorvechter
van kunstwerken ‘die een zeer bewust toepassen van de ratio, van een behoorlijk
“métier” en van een stilstaan bij de uiterlijke verschijningsvormen als uitgangspunt
hebben [...]’ (19). Daarmee formuleert hij een aantal criteria waaraan kunstwerken
getoetst kunnen worden.
Het verbaast dan ook niet dat hij Hermans aan zijn zijde vindt. Deze kwalificeert
het boekje van Willink als ‘een voortreffelijk essay’ en eert hem in het
existentialistische jargon van die dagen als ‘een absurde heros’ (Hermans 1981, 61
respectievelijk 85). Hoewel Hermans een groot aantal bezwaren opsomt tegen de
experimentele schilders, dingt hij niets af op hun integriteit. (Zoals ook Geyerstein
niet corrupt is, maar zijn omgeving.) Zij maken een kunst die in de vigerende
omstandigheden kennelijk de enig mogelijke is. Met nadruk voegt hij daar echter
aan toe: ‘Maar daar hoeven wij volstrekt niet blij om te zijn’ (Hermans 1981, 62).
Enkele bladzijden later licht Hermans (1981) zijn gereserveerde houding toe, als
hij twee soorten kunst onderscheidt: ‘de eerste soort houdt [...] in wezen verband met
“kunnen”, de tweede niet.’ Bij de eerste soort is de beschouwer derhalve in staat ‘uit
te maken in hoeverre de kunstenaar kon wat hij wilde en in hoeverre niet’ (65). De
mogelijkheid beoogd doel en eindresultaat, willen en kunnen (doen), uit elkaar te
houden, de noodzakelijke voorwaarde voor beoordeling, ontbreekt volgens Hermans
bij experimentele kunstwerken. ‘Het moderne kunst werk “is nu eenmaal zo”. Het
heeft dan ook niet meer “zin” dan een woestijn, een fjord of een rivierdal. Het verwijst
verder naar niets. Men kan op zijn hoogst pogen na te gaan hoe het is ontstaan. En
dat is dan ook wat vooral door psychologen en existentiefilosofen ondernomen wordt.
Daarmee is van kunstwerk meteen geen sprake meer’ (Hermans 1981, 66). Het
kunstwerk dat even zinledig is als de natuur (het leven), verdient die naam niet. Het
is een standpunt dat ook voortvloeit uit de parallel waarop Geyerstein's dynamiek is
gebouwd. Het oeuvre van Geyerstein is een natuurverschijnsel en inderdaad wordt
vooral het ontstaan ervan besproken: door de paladijn die Carolien ontvangt, door
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de Duitse criticus en door de vrouw die het gerucht verspreidt dat de oude kunstenaar
zich laat inspireren door foto's van gewonde naakte vrouwen.
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Hermans verheelt niet dat hij weinig gelukkig is met een artistiek klimaat waarin de
kunstenaars zelf bepalen aan welke criteria hun werk moet voldoen. Sterker nog,
waarin zij deze criteria afleiden van wat zij hebben gepresteerd: ‘Zij doen, zonder
dat er sprake van willen of kunnen is en constateren triomfantelijk achteraf: dat is
precies wat ik heb gewild’ (Hermans 1981, 69). Het zal duidelijk zijn dat op deze
manier doen en kunnen (willen), werkelijkheid en ideaal, feilloos samenvallen en de
kritiek blijvend schaakmat staat.8
‘Het gelijkstellen van kunnen en doen, is het eind van alle cultuur’, poneert
Hermans (1981, 71). Het verrichten van onalledaagse handelingen vertegenwoordigt
op zichzelf geen artistieke waarde, zoals blijkt uit het gedrag van fakirs. In
Geyerstein's dynamiek wordt deze stelling geïllustreerd door de schildersessie van
de oude kunstenaar, maar ook door de ongebruikelijke fotografische techniek van
Carolien en zelfs door de bizarre dood van Allard. De ware kunstenaar is in de optiek
van Hermans in staat tot onalledaagse dingen waartoe anderen niet bij machte zijn,
omdat zij het talent missen. Daar dit talent niet is af te zien aan de creaties van
Geyerstein, wordt het omschreven als zijn innerlijke drang en komt het eigenlijk neer
op het vermogen te volharden in onalledaagse handelingen.
De weerstand van Hermans tegen experimentele kunst is in essentie
kennistheoretisch gemotiveerd. Deze kunst blokkeert naar zijn mening de mogelijkheid
vast te stellen wat de waarheid is. ‘In een wereld waar iedereen, op alle gebied, zijn
eigen waarden kiest, daar is geen onderscheid meer mogelijk tussen knoeiers en
genieën, daar heeft niemand meer gelijk’ (Hermans 1981, 72). Voor iemand met het
wereldbeeld van Hermans is dit een gruwel.
‘Open brief aan Paul Rodenko’ bevat grotendeels dezelfde opvattingen als ‘De
lange broek als mijlpaal in de cultuur’. ‘De wereldconceptie

Tekening Wim Hussem

van de tekenaar ‘“bepaalt” de wereldconceptie van zijn hand [...]’, schrijft Rodenko
(1950) over Hussem (334). Dit houdt volgens Hermans (1950) in ‘dat Hussem's hand
de seismograaf van Hussem's ziel zou zijn’ (631) - een beeld dat doet denken aan
Geyerstein in zijn jaren van armoede: ‘De trillingen van zijn steeds vermagerende
lichaam plantten zich voort in de zwarte tekens die hij met Oostindische inkt op wit
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lompenpapier neersabelde’ (25).9 Het commentaar van Hermans (1950) op Rodenko's
voorstelling van zaken laat zich raden: ‘De kunst van Hussem is dus vrijwel geheel
natuur, begrijp ik je goed. Maar dat komt er dan op neer dat we niet meer over kunst
hoeven te spreken’ (631). En als leven (natuur) en kunst samenvallen, zoals bij
Hussem (en Geyerstein), zijn mislukkingen uitgesloten: ‘iedere penseelstreek die hij
doet is raak. Wanneer psychologische natuur en kunst één worden, kan geen kunstwerk
meer mislukken’ (631).
Hiervoor wees ik er al op dat de eenheid van natuur (leven) en kunst in Geyerstein's
dynamiek mede blijkt uit de overeenkomstige rol die het toeval speelt. Het is een
factor die zowel in verband wordt gebracht
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met ongelukken als met meesterwerken. In ‘Open brief aan Paul Rodenko’ kent
Hermans het toeval slechts een bescheiden functie toe bij het ontstaan van kunst.
Wellicht verbaast dit van een kunstenaar wiens sympathie voor het surrealisme
bekend is. Deze voorkeur geldt echter niet alle surrealistische beginselen en
kunstenaars, zoals valt op te maken uit zijn bespreking van een
overzichtstentoonstelling van surrealistische beeldende kunst. Hermans (1946) prijst
daarin de cerebraliteit van surrealistsiche schilders en beschouwt als het belangrijkste
deel van de beweging de kunstenaars die in hun uitbeelding realist zijn gebleven,
‘niet in de laatste plaats, omdat zij verplicht waren zich op nauwkeurige vormgeving
en techniek te bezinnen’ (5). Verstandelijke overwegingen en technisch vermogen
verdragen zich slecht met een hoofdrol voor het toeval bij het scheppen van kunst.
In de ‘Open brief aan Paul Rodenko’ gaat Hermans zelfs zover dat hij de factor
toeval in bepaalde surrealistische procédés ontkent. Tristan Tzara knipte woorden
uit de krant, schudde die door elkaar in een hoed en plakte ze op in de volgorde
waarin zij eruit kwamen. Commentaar van Hermans (1950): ‘Tzara nu, had het hele
toeval plannend in de hand, of juister: in zijn hoed’ (629). Deze opvatting is niet
meer dan een spel met de uitdrukking ‘in de hand hebben’, want Tzara mag de
bouwstenen van zijn kunstwerk letterlijk in de hand houden en ook volgens bepaalde
regels te werk gaan, op het eindresultaat heeft hij geen bewuste invloed.10
Het toeval regeert de natuur, inclusief het leven van de mens, in de opvatting van
Hermans, en dient derhalve geweerd of op zijn minst beheerst te worden bij het
voortbrengen van kunst. De experimentele kunstenaar stoort zich niet aan dit
onderscheid tusssen kunst en leven, waardoor hij zich immuun maakt voor kritiek.
Niet alleen in Geyerstein's dynamiek heeft Hermans tot uitdrukking gebracht dat
kunst en toeval nauwelijks verenigbaar zijn, maar ook in enkele andere fictionele
teksten. Karikaturale toetsen zijn daarbij niet geschuwd. In ‘Hundertwasser,
honderdvijf en meer’ (Een wonderkind of een total loss - 1967), waarin de draak
gestoken wordt met de ideeën van Constant Nieuwenhuys, de ideoloog van de
Nederlandse Experimentele Groep11, komt een ontslagen boekhouder voor die van
een oude telmachine een kunstwerk maakt. Hij laat het apparaat van driehoog op
straat vallen, haalt er enkele malen de gasvlam overheen, monteert het op een stuk
spaanplaat en doopt het eindresultaat ‘Zelfportret’ (109).12 Het aldus gecreëerde
kunstwerk mag in hoge mate het product zijn van toeval, de naam van de artistiek
bevlogen boekhouder is dit zeker niet. De man heet Nagel en daaraan zal het feit niet
vreemd zijn dat Hermans (1981) de opvattingen van W.H. Nagel, als schrijver beter
bekend onder het pseudoniem J.B. Charles, inzake experimentele kunst bestrijdt
(64-65) en vervolgens door hem van repliek wordt gediend.13
Het verband dat in Geyerstein's dynamiek wordt gelegd tussen een ongeluk en een
kunstwerk, met het toeval als trait d'union, is ook aanwijsbaar in Herinneringen van
een engelbewaarder. De protagonist van de roman, Bert Alberegt, laat op een gegeven
ogenblik de melk overkoken: ‘het witte vocht vertoonde bruine en zwarte kringen
op de plaatsen waar het, in aanraking met het hete email, was opgedroogd en tot
ontbinding overgegaan’ (135).14 Een toevallig natuurverschijnsel, dat bijzonder veel
lijkt op een doek dat zijn broer, de experimentele kunstenaar Rense Alberegt, hem
laat zien. De reactie van Bert spreekt voor zichzelf: ‘Zo ziet een plas overgekookte
melk eruit na te zijn opgedroogd op het hete email van een gasfornuis' [...]’ (181).
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kunst. Zijn monochrome blauwe doeken lijken op de vlekken die de blauw
geschilderde koplampen van Berts auto - de roman speelt zich af in de meidagen van
1940 - op het asfalt werpen (276). Dit bestempelt Rense niet tot een charlatan. Hij
verdedigt zijn werk hartstochtelijk en duidt zijn azuurblauwe schilderijen aan met
de titel ‘Azurrense’, op zijn Frans uit te spreken: ‘Die doeken zijn mijn
levensverzekering’ (180).
Maar nadat Rense zelfmoord heeft gepleegd, waarschijnlijk omdat hij door een
misverstand meent dat de Duitsers het op hem hebben gemunt15, krijgt de titel een
door hem niet bevroede betekenis, die wordt geactualiseerd, als zijn broer opmerkt:
‘Voor Rense is het allemaal erg zuur’ (371).16 En daar is geen woord Frans bij!

Besluit
Geyerstein's dynamiek behoort tot die verhalende teksten van Hermans, waarin twee
op het eerste gezicht sterk van elkaar verschillende personages zich bij zorgvuldige
lectuur ontpoppen als elkaars spiegelbeeld. Reeds zijn eerste roman, Conserve (1947),
wordt gekenmerkt door deze parallellie: de Amerikaanse antropoloog Jerobeam,
opgegroeid in een mormoons milieu, valt tenslotte bijna samen met de psychiater
Ferdinand, een uit Nicaragua afkomstige mesties.17
In Geyerstein's dynamiek weerspiegelen de lotgevallen van een jonge Nederlandse
journaliste en een hoogbejaarde Franse schilder elkaar. Geyersteins dynamiek, een
ironische titel, gezien het sedentaire bestaan waartoe de schilder veroordeeld is, is
ook de dynamiek van de journaliste. De redeloze kracht die de schilder doet scheppen,
drijft ook de journaliste voort in haar bestaan. De dynamiek van het soort kunst dat
Geyerstein produceert, is de blinde dynamiek van het leven.
Daarmee wordt in dit poëticale verhaal iets gezegd over experimentele kunst, die
het leven (de natuur) niet op enigerlei wijze reflecteert, maar er deel van uitmaakt.
Het is daardoor onmogelijk deze kunst te beoordelen: zij is een natuurverschijnsel,
toevallig tot stand gekomen, dat geen onderscheid toelaat tussen ideaal (kunnen) en
verwerkelijking (doen), zodat iedereen, en dus niemand, gelijk heeft.
Deze stellingname is niet alleen verbeeld in Geyerstein's dynamiek, maar spreekt
ook uit een aantal andere teksten die Hermans schreef, essayistische en fictionele.
Het hierin vervatte standpunt sluit aan bij de opvatting van Hermans over de schrijver,
die de wereld vanaf een meta-niveau beziet, hoe precair deze positie in het licht van
zijn epistemologische denkbeelden ook is.18 Kunst, met inbegrip van de literatuur,
dient zich uit te spreken over de wereld en er geen betekenisloos bestanddeel van te
zijn. Zodat het vrijwel uitgesloten is dat Willem Frederik Hermans zich in een
kunstenaar als Geyerstein zou hebben geportretteerd.
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Eindnoten:
* Ik heb geprofiteerd van een gesprek met drs. Daniël Mulder over Geyerstein's dynamiek.
1 Ik citeer uit en verwijs naar de eerste druk van Geyerstein's dynamiek, Amsterdam 1982.
2 In het kielzog van Goedegebuure en Peeters gingen ook enkele andere critici in op de vermeende
overeenkomsten tussen Geyerstein en Hermans: Brands, Kossmann, Wilcke-van der Linden,
Warren en Verstappen. De laatste twee ontkenden het bestaan van de parallel.
3 Dit vraaggesprek, afgenomen door Frans A. Janssen en Freddy de Vree, verscheen oorspronkelijk
in Bzzlletin 13 (1985), nr. 126 (mei), p. 2-11.
4 Ook Kaleis (1987) trekt de vergelijking tussen de lichamelijke amputatie die de schilder heeft
moeten ondergaan en de psychische van de journaliste (127).
5 Net als Geyerstein, die in twee achtereenvolgende oorlogen de beschikking over een been
verliest.
6 Deze functie vervult de fotografie vaker in het werk van Hermans, bijvoorbeeld in ‘Paranoia’
(Paranoia - 1953), ‘De blinde fotograaf’ (Een landingspoging op Newfoundland en andere
verhalen - 1957) en De donkere kamer van Damokles (1958).
7 Het essay van Hermans verscheen in Podium 7 (1951), nr. 1 (januari-februari), p. 10-31. Het
werd in 1981 toegevoegd aan de herdruk van De schilderkunst in een kritiek stadium, waar het
p. 59-85 beslaat. Ik verwijs naar en citeer uit deze uitgave.
8 In het verhaal ‘Laura en de grammofoonplaat’, opgenomen in Een landingspoging op
Newfoundland en andere verhalen, komt een profetische figuur voor (hij noemt zichzelf ‘een
wetende’), die een toekomst voorspelt, waarin ‘er geen verschil meer [zal] zijn tussen willen
en doen, wensen en zijn’ (Hermans 1983, 124 en 125). Het loopt niet goed met hem af.
9 Kaleis (1987) legt hetzelfde verband (129-130).
10 Zie ook Glaudemans (1990, 134). In de ‘Preambule’ van Paranoia (1953) distantieert Hermans
zich van bepaalde surrealistische scheppingsprocédés.
11 Zie Stokvis (1974, 70 en 93).
12 Ik verwijs naar de eerste druk, Amsterdam 1967.
13 Zie Nagel (1951). Ook Kaleis (1987) wijst op de herkomst van deze naam (129). Zie Delvigne
(1998) voor de betrekkingen tusssen Hermans en Charles. Delvigne noemt ‘Hundertwasser,
honderdvijf en meer’ overigens niet.
14 Ik citeer uit en verwijs naar de eerste druk, Amsterdam 1971.
15 ‘Waarschijnlijk’, omdat Rense al zinspeelt op een naderend einde, voordat hij hoort van de
Duitse belangstelling voor zijn persoon. Zie Van Zyl (1987, 358).
16 Zoals ik elders heb laten zien, zijn deze dubbelzinnigheden niet ongebruikelijk in het werk van
Hermans. Zie Raat (1985, 197-198) en Raat (1995).
17 Zie Raat (1988, in het bijzonder 107-110).
18 Zie hierover Glaudemans (1990, 301).
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‘Het noodtlot staat zoo pal gelijk een staale muur’
Het Fatum Stoicum in Jan Vos' Medea
Jan Konst
Het valt niet licht zeventiende-eeuwse drama's te vinden waarin het kwaad
vergelijkbaar buitensporig is voorgesteld als in Jan Vos' Medea. Dit treurspel, dat in
1667 bij de heropening van de ingrijpend verbouwde schouwburg voor het eerst is
opgevoerd, speelt op de trouwdag van Iazon en Kreüza, de dochter van de
Korinthische koning Kreon. Het belooft een mooie dag te worden: de voorbereidingen
voor de huwelijksplechtigheid zijn getroffen, het jonge paar is smoorverliefd en de
vader van de bruid is trots op zijn aanstaande schoonzoon, die met de verovering
van het Gulden Vlies onsterfelijke roem verworven heeft. Maar donkere wolken
pakken zich samen boven Korinthe wanneer zich achtereenvolgens Medea en
Hypsipyle aan de stadspoort melden. Zij verlangen rekenschap van Iazon, die eerst
met Hypsipyle en later met Medea getrouwd was, maar beide vrouwen zonder veel
scrupules in de steek gelaten heeft. Zij willen zich nu op de trouweloze echtgenoot
wreken en stellen alles in het werk om het huwelijk met Kreüza te verhinderen.
Uiteindelijk lukt dat dankzij de inspanningen van vooral Medea, de behendige
tovenares die zich bedient van een allesverterend vuur (v. 1345: ‘bussekruid’). Dat
verwoest Korinthe en brengt veel van zijn inwoners - onder wie ook Kreüza en Kreon
- de dood.
Personages die zich door het goede laten leiden komen in Medea opvallend genoeg
niet voor. Alle actief handelende dramatis personae, of het nu om Medea en Hypsipyle
gaat, of om Iazon en diens medestanders, leggen een geperverteerd kwaad aan de
dag waarvoor letterlijk alles moet wijken. Op die manier ontvouwt zich een intrige
die eigenlijk alleen als een orgie van bloeddorst getypeerd kan worden. Vos laat geen
gelegenheid onbenut om de boosaardige inborst van zijn toneelkarakters te
onderstrepen. Twee tekstillustraties kunnen dat verduidelijken. Ronduit perfide zijn
bijvoorbeeld de plannen van Hypsipyle, die een leger bestaand uit louter vrouwen
naar Iazons toevluchtsoord heeft meegevoerd om haar argumenten kracht bij te zetten
(v. 549-557):
Ik heb mijn standers* veur Vorst Kreons wal geplant,
Om u de taaie huidt, met een verwoede handt,
Al leevendig van 't vlees, vol heilloosheidt, te stroopen;
Dan zal ikz' uw Kreüz', in dartelheidt verzoopen,
Om 't lijf doen hangen in de plaats van praalgewaadt:
Ik zal haar hals en borst, voor** dierbaar bruidtssieraadt,
Op 't schriklijkst' pronken*** met uw uitgerukte darmen:
Mijn heir**** zal vroolijk zijn als zy om u zal karmen,
Ja lachen als zy weent, en zingen als zy zucht.1

Een bruidskleed uit de huid van Iazon en halssieraden gemaakt van zijn ingewanden
- dát zijn de huwelijksgeschenken die Hypsipyle aan Kreüza zou willen geven.
*
**
***
****

vaandels
bij wijze van
tooien
leger
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Deze toont zich op haar beurt niet minder wreed. Wanneer zij namelijk het afgeslagen
hoofd van Hypsipyle ziet, die in de strijd voor Korinthe gevallen is, legt de
koningsdochter iedere innerlijke beschaving af en wil ze het bebloede lichaamsdeel
op afgrijselijke wijze onteren (v. 916-922):
Ik zal uw aangezicht met slijm en gal bedekken,
En krabben uwe kaak* met scherpe nagels op**;
Ja booren d'oogen met mijn vingers uit uw kop:
Het lust my met uw tong op 't allerfelst te strijden:
O bits' en bittre tong! 'k zal u ten keel uitsnijden,
En prikklen met een priem, en zoo 't u geest gevoelt,
Zoo wordt mijn heete wraak tot in het hart verkoelt.

Maar de protagonisten van Medea laten het niet bij woorden en dreigementen. Het
publiek krijgt nogal wat realistisch uitgebeelde wreedheden te verwerken. Een kleine
greep uit de gruwelcatalogus: in het tweede bedrijf wordt een baby, die een moeder
met geweld afhandig gemaakt is, geofferd aan Nemezis, de godin van de wraak; niet
veel later vergezellen de toeschouwers Medea op haar tocht naar de onderwereld,
waar men er onder meer getuige van is hoe zij een jong kind zonder enige aanleiding
voor eeuwig tot de hel verdoemt; in het vierde bedrijf tenslotte begaat de titelheldin
haar misschien wel grootste misdaad, wanneer zij namelijk haar twee zoontjes vanuit
haar hemelwagen voor de voeten van Iazon te pletter gooit, met geen andere bedoeling
dan de vader zo hard mogelijk te treffen.
Het is opmerkelijk dat al dit kwaad in Medea niet als vanzelfsprekend gestraft
wordt. Gelet op de zeventiende-eeuwse toneelpraktijk verwacht men dat eigenlijk.
Veel dichters roepen in hun drama's immers de suggestie op van een wereld die
gekenmerkt wordt door een intrinsieke rechtvaardigheid. (Van Hamel 1918: 97-101;
Smit 1956-1962: s.v. ‘Zinvolheid van het Godsbestuur’; Smits-Veldt 1986: 30-31)
Al wordt de deugd niet altijd beloond, het kwaad blijft zelden onbestraft. In het drama
van Jan Vos is daarvan geen sprake. Integendeel, mag men zelfs zeggen. Want Iazon
en Medea, de twee belangrijkste antagonisten én de grootste booswichten van het
treurspel, hoeven geen verantwoording voor hun daden af te leggen. In het slottoneel
wordt zelfs voorspeld dat hen een wonderschone toekomst wacht, omdat zij zich
uiteindelijk met elkaar zullen verzoenen (v. 2349-2355):
Prins Jazon die van daag met zyn Kreüz' zou brallen*,
Gelijk hy met het Vlies, zal, na veel ongevallen,
Medea, die nu vlucht, ontfangen in gena^a:
Dan zullen zy meer vreugdt, al komt de blijdtschap spaâ,
Genieten, als toen zy veur 't outer** eerst verscheenen.
Wie stof tot lachen heeft gedenkt geen meer om weenen.
Zoo wijkt de nacht wanneer de zon zijn poort op*** doet.

Het is na het leed dat Iazon en Medea, wier drijfveren uitsluitend door rancune

*
**
*
**
***

wangen
open
triomferen
altaar
open

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 3

359
bepaald worden, elkaar over en weer hebben aangedaan bijna ongeloofwaardig, maar
voor Vos geldt: eind goed, al goed!
Het onderzoek belicht de geweldsuitbarstingen in het drama van Vos doorgaans
tegen de achtergrond van het zeventiende-eeuwse gruweltoneel. (Buitendijk 1975:
68-72, 325-326; De Leeuwe 1963; Smits-Veldt 1991: 93-95) Daarbij wordt steeds
weer gerefereerd aan Scaligers denkbeelden over de tragedie, zoals die zijn neergelegd
in de Poetices libri septem (1561). De invloedrijke literatuurtheoreticus betoogt onder
andere: ‘De stof van de tragedie is verheven en verschrikkelijk, zoals bevelen van
koningen, slachtpartijen, gevallen van wanhoop, zelfmoord, verbanningen, het beroofd
worden van familieleden, oudermoorden, gevallen van incest, branden, gevechten,
het uitsteken van ogen, geween, geschrei, klaagzangen, begrafenissen, grafredes en
lijkzangen.’ (Smits-Veldt 1991: 53) Tegen deze achtergrond kan men zonder meer
stellen dat de res atroces van Vos in de literaire traditie passen. Eén aspect is tot op
heden echter onderbelicht gebleven. De principiële vraag namelijk, wat de morele
implicaties van al dat geweld, van al die wreedheid zijn, is als zodanig niet
opgeworpen. Hoe komt het bijvoorbeeld dat de personages van Vos zo onvoorstelbaar
slecht zijn? In wat voor een wereld leven zij, waar het kwaad klaarblijkelijk zo goed
gedijt?2 Om deze vragen te kunnen beantwoorden is het in eerste instantie nodig te
bezien op welke wijze Vos' protagonisten hun euveldaden legitimeren.

Niet uit boosheidt: maar door 't parssen van de noodt
Aan het einde van het tweede bedrijf komt Iazon voor het probleem te staan of hij
Hypsipyle, die door zijn Hooftman gevangen genomen is, al dan niet ter dood moet
laten brengen. Hij voelt zich heen en weer geslingerd tussen zijn vroegere echtgenote
en Kreüza, zijn nieuwe geliefde. Eén van de twee zal het veld moeten ruimen en aan
hem is het te beslissen wie (v. 790-792):
Voor deeze pleit de min, voor die de bandt van d'echt:
Zoo ik de min verstoot verval ik in ellenden:
Zoo ik mijn echt vergeet zal my de donder schenden.

Zie daar het dilemma van Iazon: Kreüza belooft hem liefde, maar Hypsipyle kan
zich op zijn trouwbelofte beroepen. Kiest hij voor de laatste dan zal hij ongelukkig
worden, geeft hij de voorkeur aan Kreüza dan zal hij zich aan overspel schuldig
maken. Dat dit een zwaarwegende zonde is, onderkent Iazon in de claus waaruit het
vorige citaat genomen is ook zelf: ‘Een die zijn eeden breekt wordt van de goôn
gehaat.’ (v. 785). Veelzeggend is de redenering waarmee Iazon er uiteindelijk toe
overgaat Hypsipyle te doden (v. 793-798):
O Noodt! die vaardig raadt, span uwe vierschaar aan:
Zal ik Hypsipyle, door 't zwaardt, in 't graf doen gaan,
Of vluchten voor Kreüz'? Men moet geen liefde vluchten.
Wie dat zyn vyandt doodt heeft voor geen quaadt te duchten.
De Noodtdwang raadt my best, Op, op mijn Hooftman, op,
Verdelg Hypsipyle.
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In het volle besef tegen de moraal te zondigen spreekt Iazon dus het doodvonnis over
zijn vroegere echtgenote uit. Hij geeft de voorkeur aan een leven met Kreüza en legt
zijn verplichtingen jegens Hypsipyle naast zich neer. De uiteindelijke rechtvaardiging
van zijn daden ligt in de begrippen noodt en noodtdwang, die de indruk wekken van
een afgedwongen beslissing, van een ongewilde handelwijze. Hypsipyle wordt slechts
als vijand gekwalificeerd, en met vijanden kan men nu eenmaal maar het best korte
metten maken.
Een tweede voorbeeld. In het vijfde bedrijf ontspint zich een discussie tussen
Venus en Iuno. De eerste kiest als godin van de liefde partij voor Kreüza en Iazon,
de tweede staat als godin van het huwelijk aan de kant van Medea, de bedrogen
echtgenote. Wanneer Venus Medea veroordeelt, omdat deze Kreüza op verraderlijke
wijze om het leven gebracht heeft, verdedigt Iuno haar als volgt (v. 2198-2204):
Wie recht geweigert wordt gebruikt zijn macht voor recht.
Dit veurrecht heeft Natuur in 't hart van 't volk geschreeven.
Natuurrecht is het starkst, het lijdt* geen tegenstreeven.
Dies heeft Medea haar door dwang in 't graf doen gaan.
Wie quaadt door dwang bedrijft wordt van de noodt geraân:
Deez' leert de menschen zich naar d'overvallen** voegen.
De noodtdwang kan Natuur en 't wettig Recht vernoegen***.

In de optiek van Iuno is iedere mens van nature geneigd zijn recht te zoeken, hoe de
omstandigheden ook mogen zijn. Alleen om die reden heeft Medea Kreüza gedood,
want ze wilde de smaad vergelden die Iazon haar had aangedaan. Ook hier wordt
nadrukkelijk gezinspeeld op dwang en het onvermijdelijke verloop van de
gebeurtenissen. Natuurlijk moet het doden van een medemens verworpen worden,
want zowel het natuurrecht als het door de mens ingestelde recht verbieden het. De
situatie is nu, dat Medea zich alleen door middel van de dood van Kreüza zou hebben
kunnen revancheren. Daarom ook, zo de redenering van Iuno, wordt zij van schuld
vrijgepleit, want ook aan haar daden lagen noodt en noodtdwang ten grondslag.
Algemener geformuleerd betekent dit overigens - en dat mag, zoals later nog toegelicht
zal worden, met reden een extreme visie heten! - dat noodt en noodtdwang voor de
huwelijksgodin het primaat hebben ten opzichte van de wet en de in de natuur
verankerde normen en waarden.
Een laatste illustratie. Het koor achter het eerste bedrijf buigt zich over de kwestie
of men Iazon zijn ontrouw ten opzichte van Medea kan aanrekenen. Eén van de
standpunten is in het licht van het voorgaande met name interessant. Iazon zou
namelijk geen enkele blaam treffen, omdat hij heeft moeten buigen voor de kracht
van de liefde (445-450):
De Min weet alles te bedwingen.
Ontsteekt hy 't godtlijk ingewandt;
Zoo kan geen mensch zijn macht verzetten*.
Hertrouwen is geen overspel.
De liefde heeft bezondre wetten.
*
**
***
*
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zich onverwacht voordoende gebeurtenissen
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Iazon was eenvoudig niet in staat zijn gevoelens voor Kreüza te ontkennen, omdat
de liefde een macht is waaraan letterlijk iedereen onderworpen is. In dat licht is zelfs
echtbreuk niet meer laakbaar. De liefde stelt namelijk haar eigen wetten en zij dwingt
haar onderdanen tot onvoorwaardelijke gehoorzaamheid. In die zin kan niemand
meer op zijn daden aangesproken worden, omdat het de liefde is die het gedrag van
de mens als het ware determineert. In dat verband refereert het koor achter het eerste
bedrijf aan het noodtlot, na noodt en noodtdwang een derde, veelbetekenend begrip.
Het verschaft het kader waarbinnen de ontrouw van Iazon tenslotte definitief
geëxcuseerd wordt: ‘Hy volgt het noodtlot van de Min’ (v. 428).
Wie de voorbeelden in het voorgaande overziet, kan vaststellen dat moreel
discutabele gedragingen in principe gebillijkt worden met de redenering dat er sprake
is van overmacht, van force majeure. Steeds weer - want er zouden veel meer situaties
uit Medea gelicht kunnen worden - heet het dat personages die kwaad doen, in feite
niet anders kúnnen. Iazon brengt dat kernachtig onder woorden: ‘Niet uit boosheidt:
maar door 't parssen [dwingen] van de noodt’ (v. 729).3 De trits noodt - noodtdwang
- noodtlot is in dit kader van bijzondere betekenis en biedt de eigenlijke sleutel tot
de interpretatie van het drama.4 Om de wereld van het kwade, zoals Jan Vos die in
Medea oproept, te doorgronden, moet men namelijk te rade gaan bij
zeventiende-eeuwse denkbeelden over het noodlot. Een geëigende bron is daartoe
het in 1584 verschenen De constantia in publicis malis (Over standvastigheid bij
algemene rampspoed) van Justus Lipsius. (Van de Bilt 1946; Saunders 1955;
Schrijvers 1983) Deze tekst, die tot de meest gelezen werken in de Respublica
Literaria behoort, biedt in de capita 18-22 van het eerste boek een genuanceerde
behandeling van het fatum-concept.5

Het Fatum Stoicum
In De constantia houdt Lipsius zijn lezers voor dat alle leed dat de mens overkomt
hem met instemming van een hogere macht wordt aangedaan. In de loop der dingen
kan te allen tijde de hand van God waargenomen worden. Lipsius is de mening
toegedaan dat men in deze context heel wel de terra fatum of noodlot kan bezigen.
Wel is het zaak dit begrip zorgvuldig te definiëren, want het heeft in het verleden
meermaals tot grote misverstanden, zelfs tot blasfemische interpretaties aanleiding
gegeven. Lipsius noemt vier verschillende soorten van noodlot, waarvan alleen de
laatste in overeenstemming te brengen is met de leerstellingen van het christendom:
het astrologische noodlot (fatum mathematicum), het natuurlijke noodlot (fatum
naturale), het dwingende noodlot (fatum violens of fatum Stoicum) en het ware
noodlot (fatum verum). (Abel 1978: 74-76; Schings 1966: 202-209; Schrijvers 1983:
20-22; Spellerberg 1970: 104-135) Het astrologische noodlot, dat Lipsius zonder
veel ophef als een dwaalspoor van de hand wijst, maakt het menselijk handelen
afhankelijk van de invloed der planeten en de stand van de sterren. Het natuurlijke
noodlot gaat uit van een door de natuur der dingen gegeven causaliteit. Wie geboren
wordt, zo kan men bijvoorbeeld stellen, zal onvermijdelijk sterven. De Leidse
hoogleraar heeft geen hoge dunk van het fatum naturale, omdat het geen verklaring
biedt voor andere dan fysische of biologische oorzaken. De mens veroudert van
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nature, dat is waar, maar hoe moet bijvoorbeeld verklaard worden dat sommige
mensen door geweld al op vroege leeftijd te overlijden komen?
Lipsius besteedt aanzienlijk meer aandacht aan het dwingende noodlot en het is
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duidelij k dat de Stoïcijnse uitleg van het fatum bij hem op meer sympathie kan
rekenen. Hij definieert het fatum violens onder verwijzing naar Seneca en Chrysippus
als volgt: ‘een noodzakelijkheid eigen aan alle dingen en handelingen, die door geen
andere kracht verbroken kan worden, of [...] een spirituele macht die onze hele wereld
ordelijk bestuurt.’ (Lipsius 1983: 73) In de ogen van Lipsius schuilt er veel waardevols
in deze omschrijving, maar men moet er voor waken haar uit te leggen zoals de
tegenstanders van de Stoïcijnen dat meestal doen. Die concluderen namelijk dat
geleerden als Seneca en Chrysippus twee denkfouten maken. Uit hun beschouwingen
zou men namelijk kunnen opmaken ‘dat God èn de inwendige handelingen, ook die
van onze wil, volgens hen [de Stoïcijnen] aan het juk van het noodlot onderworpen
zijn.’ (Lipsius 1983: 73-74) Deze kritiek - dus: ook God zou aan het noodlot moeten
gehoorzamen, en de mens zou niét over de vrije wil beschikken - is volgens Lipsius
onterecht, al moet hij wel erkennen dat sommige Stoïcijnse teksten op dit punt
buitengewoon misleidend zijn.6
Het ware noodlot wordt in De constantia als volgt gekarakteriseerd: ‘het
eeuwigdurende besluit van de Voorzienigheid, dat evenmin als de Voorzienigheid
zelf uit de wereld kan worden weggenomen.’ (Lipsius 1983: 75) Deze formulering
impliceert dat niemand anders dan God het noodlot bepaalt, want Zijn Voorzienigheid
wordt verantwoordelijk gesteld voor de loop van het fatum.7 Lipsius beklemtoont
bovendien dat het ware noodlot de vrije wil geenszins uitsluit. De mens handelt
namelijk in vrijheid, zij het dat de Voorzienigheid op voorhand weet wat hij zal doen.
Op die manier is het van de Voorzienigheid afhankelijke noodlot de eerste oorzaak
(prima causa), terwijl de wilsbeslissing van de individuele mens als tweede oorzaak
(secunda causa) aangemerkt moet worden. Het verum fatum nu bestuurt de wereld
via, of beter door middel van het samenspel van tweede oorzaken, de vrije
wilsbeslissingen. De principiële ongebondenheid van het individu is een van de
belangrijkste uitgangspunten in het denken van Lipsius en op vele plaatsen in De
constantia wordt benadrukt dat alle mensen, hoewel de Voorzienigheid
paradoxalerwijs van begin af aan kennis draagt van hun daden, een eigen weg gaan:
‘zij overleggen zonder enige dwang en kiezen uit vrije wil. Toch heeft Hij datgene
wat zij van plan waren te kiezen, sinds alle eeuwigheid gezien, niet afgedwongen;
geweten, niet verordend; voorspeld, niet voorgeschreven.’ (Lipsius 1983: 79).
Deze redenering ontleent vooral hieraan haar betekenis, dat zij in laatste
consequentie het kwaad op aarde aan de mens, en niet aan God toeschrijft. (Poppi
1990) Weliswaar weet Hij van meet af aan dat de mens zal zondigen, maar deze gaat
daar eigener beweging toe over. Daarom ook heeft de mens persoonlijk rekenschap
van zijn daden af te leggen. Juist op dit punt ligt voor Lipsius het essentiële verschil
tussen het fatum verum en de rigide interpretatie van het fatum violens. Niet alleen
namelijk zouden de Stoïcijnen weigeren God de plaats te geven die Hem in het
universum toekomt, ook maken zij - althans in de ogen van hun criticasters - de mens
tot een willoos wezen dat op geen enkele manier voor zijn doen en laten
verantwoordelijk gesteld kan worden. Hij is namelijk weinig meer dan een instrument
van het noodlot en kan zich te allen tijde beroepen op de noodzakelijkheid (necessitas)
van zijn handelen. Gesteld immers dat het fatum de loop der dingen onherroepelijk
en zonder enige inmenging van buitenaf bepaalt, en dat de mens derhalve niet vrij
is in zijn keuzes, hoe kan men het hem dan aanrekenen wanneer hij kwaad doet?
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Medea gestalte krijgt, blijkt gegrondvest op een strikte uitleg van het fatum violens
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of fatum Stoicum. Vos schetst zodoende een zijnsorde waarin het noodlot de goden
in een ijzeren greep houdt en de mens als een marionet aan de leidraad van het fatum
is. Voor persoonlijke verantwoording is in dat verband geen plaats en ook een begrip
als schuld heeft zijn bestaansrecht verloren. Dit laatste punt vraagt als eerste om
uitleg.

't Noodtlot te vernoegen
Uit het voorgaande viel reeds op te maken dat Hypsipyle in de strijd met Iazon
uiteindelijk aan het kortste einde trekt. Nadat zij het leven gelaten heeft gaat zij naar
het dodenrijk, waar een discussie ontbrandt of zij in de hel of in het Elysium (v. 1134:
‘'t zaalig veldt’) thuishoort. Hypsipyle vindt dat het hellevuur haar bespaard behoort
te blijven, maar Minos en Radamandt, de rechters van de onderwereld, werpen haar
voor de voeten dat zij zich bij haar leven aan teveel misdaden schuldig gemaakt heeft.
Zo heeft Hypsipyle als koningin van Lemnos de overspelige mannen van het eiland
- onder wie ook haar eerste echtgenoot - om hals gebracht. Hypsipyle verdedigt zich
tegen de aantijgingen van Minos en Radamandt op de volgende wijze (v. 1224-1237):
Ik heb altydt getracht om 't Noodtlot te vernoegen;
Dies heb ik my aan man, noch vrouw, noch zoon vertast*:
Het moorden was my zelf van 't Noodtlot streng belast:
Geen mensch hadt macht om dit besluit te rug te zetten.
Het Noodtlot bindt den mensch aan diamante wetten.
Ik heb niets anders dan gehoorzaamheidt bestaan**.
Een die zijn meesters last volbrengt heeft wel gedaan.
Wie zich in dienst begeeft verbindt zich aan gebooden:
Of heeft hy schuldt, zoo heeft de beul ook schuldt aan 't dooden.
Ik was het werktuig van het Noodtlot op die tijdt:
Zoo 't werktuig zondigt, daar de reeden teegen strijdt,
Zoo heeft mijn handt niet, maar het zwaatdt, dat ik moest stieren,
De moordery gepleegt. Gy hoort my hoog te vieren***,
Omdat ik 't stark bevel van 't Noodtlot heb volbracht.

De gedachtengang die Hypsipyle hier uiteenzet, is dezelfde als die zoëven naar
aanleiding van het fatum Stoicum bij Justus Lipsius aan de orde gekomen is. Hypsipyle
betoogt dat het fatum haar handelen van begin tot eind gedetermineerd heeft. Zij
noemt zichzelf expliciet het werktuig van het noodlot en ontkent daarmee op de keper
beschouwd de werking van de vrije wil. Haar wil is gebonden aan de wetten van het
fatum, zoals de beul zich gehouden weet aan de bevelen van zijn heren. Hieruit volgt
voor Hypsipyle dat zij - wat haat ook aangewreven wordt - geen schuld kán hebben,
eenvoudig omdat de verantwoording voor haar daden als het ware plaatsvervangend
bij een hogere macht ligt. De reactie van Radamandt en Minos op deze woorden is
van essentiële betekenis voor de analyse van het drama van Vos. Na een kort onderling
overleg staan zij het Hypsipyle namelijk toe het veld der gelukzaligen te betreden
(v. 1239-1246):
*
**
***
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Hypsipyle betoont zich overwijs te weezen;
De hel heeft door haar geest het allerquaadtst' te vreezen:
Want zoo zy al 't geheim van 't Noodtlot aan de schaar
Der zielen eens ontdekt*, is d'afgrondt** in gevaar:
Zy zullen ons, om vry te raaken, fel bestrijden.
't Zou het best zijn dat men haar, om oproer te vermijden,
In 't zaalig veldt deedt gaan, zoo vreest zy voor geen pijn,
Wie wijs wil rechten moet bywijlen reklijk zijn.

Radamandt en Minos erkennen dat Hypsipyle het diepste geheim van het noodlot
ontrafeld heeft. Zij heeft doorzien dat deze soevereine macht het al bepaalt en in feite
geen ruimte laat aan de menselijke wil. Schuld bestaat dus slechts in schijn en straf
is per definitie onrecht geworden.8 Dit inzicht mag onder geen enkele voorwaarde
algemene bekendheid krijgen, zo de rechters van de onderwereld, want een ieder zou
zich tot het uiterste verzetten tegen een - principieel ongerechtvaardigde - veroordeling
tot de hel.
Uit het feit dat Minos en Radamandt, als objectieve oordelaars, instemmen met
Hypsipyle, kan men opmaken dat haar vooronderstelling, dat namelijk het universum
beheerst wordt door een allesbepalend fatum, in de context van Vos' drama legitiem
mag heten. Bovendien wordt ook op andere momenten in het handelingsverloop het
bestaan gepostuleerd van een noodlot, dat onwrikbaar en onontkoombaar is. Het valt
in het oog, dat het starre, Stoïcijnse fatalisme, zoals dat doorklinkt in Hypsipyle's
voorstelling van zaken, op de bewuste plaatsen het beeld van het fatum eveneens
inkleurt. Zo wordt in Medea niet alleen de facto het bestaan van de vrije wil ontkend,
ook wordt duidelijk dat de goden zich aan het noodlot moeten onderwerpen - een
gedachtengang die eveneens in De constantia bij de behandeling van het fatum violens
op de voorgrond trad.
De afhankelijke positie van de goden treedt in het bijzonder aan de dag in het
vijfde bedrijf, waarin Iuno en Venus - ze zijn al even genoemd - hun opwachting
maken. Zij willen in het verloop der gebeurtenissen ingrijpen, maar worden door
Jupiter teruggefloten. Hij betoogt dat de val van Korinthe en het leed dat Kreon is
aangedaan, van aanvang aan was voorbeschikt (v. 2338-2341):
Dit ongeval was hem van't noodtlot lang beschooren.
Het noodtlot staat zoo pal gelijk een staale muur:
Geen donder, dol in 't woên, noch blixem, heet van vuur,
Hadt macht om dit besluit, dat vast stond, op* te houwen.

Hier komt bij, zo Jupiter, dat het noodlot ook al heeft vastgelegd, wat er na alle
onderlinge conflicten met Iazon en Medea te gebeuren staat. Ze zullen zich namelijk
- in de eerste paragraaf werd dat reeds gememoreerd - met elkaar verzoenen. Dit
noodtgeheim (v. 2354), dat wil zeggen het vooralsnog niet geëffectueerde raadsbesluit
van het fatum, maakt ieder poging de gang der zaken te beïnvloeden op voorhand
zinloos. Daarom, dat is tenminste de visie van Jupiter, moeten Iuno en Venus
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terughoudendheid betrachten en zich niet tegen het noodlot verzetten. Zonder verder
tegen te stribbelen stemmen de beide godinnen hier mee in - Venus (v. 2359a): ‘Ik
voeg my na haar [van het noodlot] wil’, en Iuno (v. 2359b): ‘Ik doe het zelfde meê.’
Hierna spreekt Jupiter het slotvers van het drama uit: ‘'t Geheim van 't noodtlot is
een grondelooze zee.’ (v. 2360) Op deze manier wordt het handelen van Vos' dramatis
personae dus afgezet tegen een noodlot dat de gebeurtenissen au fond bepaalt. Het
lijdt geen twijfel dat het noodlot, zoals dat in Medea wordt uitgewerkt, de typische
kenmerken heeft van het steile fatum Stoicum, want enerzijds krijgen de goden een
ondergeschikte positie toebedeeld, terwijl anderzijds de mens de mogelijkheid ontzegd
wordt zich van zijn wil te bedienen.

Noodt - noodtdwang - noodtlot
In de opvatting van Lipsius - om deze auteur nog eenmaal te raadplegen - weerspiegelt
het fatum verum de goedertierenheid van God: ‘Uit Hem kan evenmin enig kwaad
voortvloeien als Hij zelf slecht kan zijn. Die macht is louter goedertieren en heilzaam,
wil niet kwetsen of gekwetst worden: zijn enige en opperste vermogen is goeddoen.’
(Lipsius 1983: 97) Gods natuur en Zijn beschikkingen getuigen bijgevolg van niets
dan rechtvaardigheid. Dat betekent in concreto dat Hij de goede mens altijd zal
steunen, zonder hem overigens voor alle leed te vrijwaren. Soms namelijk wordt een
deugdzaam man met tegenspoed geslagen om hem op de proef te stellen. (Van de
Bilt 1946: 80-83) Lieden die zonde bedrijven moeten daarentegen onder alle
omstandigheden bedacht zijn op Gods straffende hand. Zodoende staat het fatum
verum, in feite het draaiboek van de schepping Gods, aan de basis van een
bestaansorde waarin het goede geschraagd en het kwade bestreden wordt.
Van een vergelijkbaar, naar twee kanten werkend principe is in Medea geen sprake.
Integendeel. Als het handelingsverloop één ding duidelijk maakt, is het dat het
beginsel van rechtvaardigheid nu juist niét bepalend is voor de werking van het fatum
violens. Hoe anders valt het immers te verklaren dat juist Iazon en Medea, toonbeelden
van slechtheid, geen enkele rekenschap van hun vergrijpen hoeven te geven? Sterker
nog, wanneer we de voorspelling van Jupiter (‘'t Geheim van 't noodtlot’) mogen
geloven, zullen zij, in weerwil van hun wandaden, zelfs een gezamenlijk geluk vinden.
Naar welke criteria het dwingende noodlot de wereld bestuurt, blijft ongezegd, maar
het staat wel vast dat het het boze - anders dan Lipsius' fatum verum - niet als
vanzelfsprekend tegengaat. De consequenties zijn zwaarwegend, want juist omdat
zondaars niet worden aangepakt, ontstaat een universum waarin het kwaad
ongehinderd kan woekeren.
En dit is nog niet alles. Ook het individuele perspectief van degenen die zich aan
het fatum violens onderworpen weten, draagt niet bij aan een betere wereld. Weliswaar
moet men erkennen dat de vrije wil verloren is gegaan, maar per saldo is daarvoor
in de plaats een vrijbrief voor de zonde gekomen. De afgeleide verantwoording voor
's mensen daden ligt immers bij het allesbeschikkende noodlot, zodat niemand meer
schuld aan welke misdaad dan ook kan dragen. Dat realiseren de personages van
Vos zich terdege, men denke maar aan het pleidooi van Hypsipyle. Voor hen geldt
dat zij ervan uit mogen gaan dat hun handelen aan de necessitas van het dwingende
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noodlot beantwoordt, zolang hun daden tenminste niet op de een of andere manier
gedwarsboomd worden. Dat brengt nu eenmaal de leer van het strikte determinisme
met zich mee, want iedere handeling die volbracht wordt, heeft per definitie de
goedkeuring van het fatum.
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Deze redenering impliceert dat morele beginselen als zodanig hun geldigheid
verliezen. Waarom immers zou men de deugd nastreven, of de rechtvaardigheid
willen dienen, wanneer in laatste instantie alleen van belang is of een bepaalde
handelwijze in overeenstemming is met de beschikkingen van het noodlot? Het is,
om het wat pregnanter te formuleren, in de grond van de zaak irrelevant geworden
of men goed of kwaad doet. Waar dat toe leidt wordt in Medea duidelijk. De
protagonisten stemmen hun doen en laten namelijk niet meer af op universele
gedragsregels, maar beroepen zich op de vermeende necessitas van hun daden. Voor
hen prevaleert de trits noodt - noodtdwang - noodtlot boven elke morele maatstaf,
of die nu in de natuur zou liggen, of in wetten is vastgelegd.
De gevolgen blijven niet uit, want op deze manier blijken opportunisme en
eigenbelang uiteindelijk de boventoon te voeren. In feite namelijk worden de
begrippen Noodt, Noodtdwang en Noodtlot aangewend om persoonlijke belangen,
die moreel gezien zonder meer kwestieus zijn, te verhullen. Zo heet de moord op
Hypsipyle in de ogen van Iazon noodzakelijk - en dat alleen omdat de dood van zijn
vroegere vrouw de voorwaarde is om zijn liefdesgevoelens voor Kreüza te kunnen
bevredigen. Evenzo acht Medea de lijdensweg van Kreüza onvermijdelijk - en dat
alleen omdat zij zich op haar overspelige echtgenoot wenst te wreken. En Hypsipyle
tenslotte stelt zich op het standpunt dat haar gewelddadige optreden tegen Korinthe
en zijn inwoners evenzeer door de noodzaak wordt ingegeven - en dat alleen omdat
zij haar wraakzucht met de val van de stad wil botvieren. Zedelijke principes hebben
hier afgedaan en zijn vervangen door hartstochten als wraakzucht en overspelige
liefde. In de context van Vos' drama nu volstaat een beroep op de trits noodt noodtdwang - noodtlot om echtbreuk en verminking, moord en doodslag - de
vergrijpen die door deze hartstochten worden ingegeven - te rechtvaardigen. Zo
creëert Vos in Medea een wereld waarin niet alleen een hogere instantie ontbreekt
die het boze een halt zou kunnen toeroepen, ook voert hij personages ten tonele die
geen enkele algemeengeldige norm aanvaarden en als het ware tot het kwaad
gepredisponeerd zijn.9

Medea: Het bankroet van de deugd?
In het licht van het voorgaande behoeft nog één vraag een nader antwoord, wat
namelijk de precieze reikwijdte is van Vos' voorstelling van zaken. Heeft hij
bijvoorbeeld de intentie het definitieve faillissement van de deugd aan te tonen? Wil
hij zijn toeschouwers laten zien dat het goede gedoemd is ten onder te gaan en dat
het kwade hoe dan ook zal zegevieren? Hoewel een dergelijke pessimistische lezing
op grond van de zojuist geformuleerde conclusies niet op voorhand afgewezen mag
worden, zijn er onmiskenbare aanwijzingen dat het drama toch anders verstaan moet
worden. Alles wijst er namelijk op dat Vos zich nadrukkelijk distantieert van de
verdorven wereld die hij in Medea oproept. Hij schept heel gericht een universum
waarin wetmatigheden functioneren die principieel ondenkbaar zijn in de wereld
waarin Vos en zijn toeschouwers leven. Het belangrijkste is wel dat hun bestaan nu
juist niét beheerst wordt door een dwingend fatum, maar zijn betekenis eerst en vooral
ontleent aan de rechtvaardige heerschappij van de christelijke God. Daarom ook mag
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men niet zonder meer aannemen, dat de gevolgtrekkingen die Medea over goed en
kwaad, over zonde en straf toelaat, in de ogen van Vos algemene geldigheid bezitten.
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Waarschijnlijk is het de contemporaine toeschouwers niet zwaar gevallen een
fundamenteel onderscheid te maken tussen de toneelwerkelijkheid en de werkelijkheid
die zij zelf kennen. Niet voor niets gebeuren er in Medea veel dingen die uitsluitend
in de fictionele context van het drama geloofwaardig zijn. In dit verband valt
bijvoorbeeld te denken aan de tocht die Medea door de hel maakt, het
vanzelfsprekende contact dat ze heeft met Prozerpina, de godin van de onderwereld,
en haar voortdurende hekserij. Alleen al in het eerste bedrijf tovert Medea een
berglandschap waar kort daarvoor nog het paleis van Korinthe had gestaan, en
verandert ze twee hofwachters, aanvankelijk in respectievelijk een pilaar en een
boom, later ook nog eens in een beer en een tijger. Men kan stellen dat de toverkunsten
van Vos' titelheldin een signaalfunctie hebben, en wel in die zin, dat ze de
toeschouwers er nog eens nadrukkelijk mee confronteren dat in Medea een
werkelijkheid wordt opgeroepen, die niet de hunne is. Op die manier worden ze er
tegelijkertijd voor gewaarschuwd de extreme moraal, zoals die in het drama
gepresenteerd wordt, zonder meer op de eigen situatie te betrekken.
Wat dat laatste aangaat is het zinvol nog een moment te verwijlen bij de ethische
informatie die in Vos' drama over de triomf van het kwaad paradoxaal genoeg rijkelijk
wordt aangeboden. De koren evalueren onophoudelijk het optreden van de dramatis
personae en vele tientallen sententies reiken allerhande gedragscriteria aan. Algemeen
aanvaarde criteria, zo zal het publiek van Vos in eerste instantie redeneren - maar
dat is nu juist de crux: door de noodlotsthematiek is de moraalfilosofie in Medea
schijnbaar inhoudsloos geworden en behelzen de sententies weinig anders dan holle
frasen. Moraliserende beschouwingen zijn speciaal ook gewijd aan de onkuise liefde
en de wraakzucht, de twee hartstochten die in het drama de wortel van zoveel kwaads
zijn. Voortdurend wordt gewezen op het belang van huwelijkse trouw, of op de
gevaren die de wraakzucht in zich draagt. Zij voert maar al te vaak tot een eindeloze
cyclus van geweld en verderf, omdat wraak eigenlijk automatisch weerwraak oproept.
(Hoenselaars 1991) In dat verband keert vooral het koor achter het vierde bedrijf
zich tegen de eigengerechtige vergelding van persoonlijk leed (v. 1965-1977):
Wie weederwraak begeert te pleegen,
Betoont zich overstout* van aart.
De weêrwraak lijdt** geen nauwe weegen,
Zy streeft deur water, vuur en zwaardt;
Haar dorst is slechts door moordt te lessen:
Want zy is vol van helsche gloedt:
Hier slijpt zy sabels, pijlen, messen,
Belust op dierbaar menschebloedt:
Daar draaitze stroppen om te wurgen:
Gins mengtze haatelijk vergift.
De wreedtheidt hout zich niet verburgen***.
De weêrwraak is een dolle drift,
Die van de hemel wordt verbooden.

In de zeventiende eeuw zal geen weldenkend mens het zelfs maar in overweging

*
**
***

zeer vermetel
duldt
verborgen
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nemen de juistheid van deze visie te bestrijden, (vgl. Abrahamse 1997: 107-112) Dat
nu uitgerekend een dergelijk vanzelfsprekend standpunt in Medea op geen enkele
wijze gehonoreerd wordt, is er het beste bewijs voor, dat het publiek een werkelijkheid
wordt binnengevoerd die op zichzelf staat en een eigen morele code kent. Zo bezien
hoeft men dan ook geen directe consequenties voor het eigen bestaan uit het drama
van Vos te destilleren. De toeschouwers kunnen zich enerzijds gelukkig prijzen dat
het kwade in hún wereld wel degelijk beperkingen krijgt opgelegd, terwijl ze
anderzijds gefascineerd zullen zijn door het demonische noodlotsuniversum waarmee
Vos hen confronteert. Zoveel gruwelen, zoveel boosheid - de schouwburgbezoekers
kunnen het allemaal bekijken in het geruststellende besef dat de uitwassen die de
Amsterdamse dichter voor het voetlicht brengt, in de werkelijkheid waarin zíj leven
niet mogelijk zijn, of beter nog, door een rechtvaardige Godheid niet geduld zouden
worden.

Conclusie
Het alomtegenwoordige kwaad in Medea vindt een logische verklaring in de
bestaansorde zoals Vos die in zijn drama kenschetst. Aan deze bestaansorde ligt het
zogenaamde fatum Stoicum ten grondslag. Vos haalt in dat verband twee aspecten
naar voren die vooral ook door de tegenstanders van de Stoa beklemtoond worden.
Aan de ene kant wordt gesuggereerd dat zelfs de goden voor het noodlot moeten
buigen, terwijl aan de andere kant het mogelijke functioneren van de vrije wil ten
enenmale ontkend wordt. In de voorstelling van Vos ontstaat op die manier een
wereld, waarin geen enkele motivatie meer denkbaar is om het goede na te streven.
Zonde mondt namelijk niet als vanzelfsprekend in straf uit en iedere persoonlijke
verantwoording wordt als zodanig afgewezen. Dit impliceert niet alleen dat
moraalfilosofische uitgangspunten betekenisloos geworden zijn, maar ook dat
individuele schuld als morele categorie heeft afgedaan. Wat overblijft is een
werkelijkheid waarin opportunisme de overhand heeft en eigen belangen koste wat
kost nagestreefd worden.
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Eindnoten:
1 De citaten uit Medea zijn ontleend aan Vos 1975. Voor de woordverklaringen heb ik meermaals
gebruik gemaakt van de annotaties van de editeur Buitendijk. Het titelcitaat gaat terug op Medea,
v. 2339.
2 Deze vraagstelling sluit direct aan bij de invalshoek die Meijer Drees gekozen heeft bij haar
evaluatie van Vos' Aran en Titus (1641). Meijer Drees (1986) heeft betoogd dat Vos bewust
voor een niet-geïdealiseerde toneelwerkelijkheid gekozen heeft waar het kwaad in al zijn
toonaarden getekend kan worden. Vergelijk ook de woorden waarmee Vermeer de titelheld van
het eerste drama van Vos typeert: ‘Aran is van een onvoorstelbare slechtheid en een onmenselijke
boosaardigheid. Zelfs in verhouding tot zijn minnares Thamera valt geen zweem van
zachtaardigheid te ontdekken. [...] Pas als hij aan het slot in de vlammen valt, blijkt hij gewoon
menselijk pijngevoel te bezitten.’ (Vermeer 1972: 264).
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3 Het is op deze plaats interessant te wijzen op een onderzoek dat Schings gedaan heeft naar de
betekeniscontouren van het begrip Noth in de drama's van Andreas Gryphius (1616-1664).
Schings komt tot de conclusie dat er sprake is van een principiële associatie met de term noodlot:
‘Für “Fatum” setzt Gryphius “Verhangnüss”, doch wie schon bei Seneca geht die Bedeutung
“necessitas”, “Noth”, dominierend in den Begriff “Verhängnüss” ein, so dass der Ausdruck
“Noth” geradezu als Äquivalent von “Verhängnüss” gelten und präzis das Fatum bezeichnen
kann.’ Zie Schings 1966: 192-199 (citaat op p. 196).
4 Vergelijk Buitendijk 1975: 318-321. Buitendijk legt bij zijn analyse van Medea enige nadruk
op het fatum-motief. Zonder nader te specificeren wat hij met deze term bedoelt, omschrijft hij
het drama van Vos zelfs als een ‘noodlotstragedie’, (p. 320) Ik ben van mening dat het
noodlotsmotief in Medea een heel wat genuanceerdere behandeling behoeft dan men bij
Buitendijk aantreft. Refererend aan de gecompliceerde relatie tussen persoonlijke
aansprakelijkheid enerzijds en fatum anderzijds concludeert hij bijvoorbeeld wel erg gemakkelijk:
‘De oplossing van dit raadsel was ook voor Vos een “geheim”; met deze raadselachtigheid
waarmee talloze denkers en dichters vóór en na Vos hebben geworsteld, bevindt men zich op
een “grondelooze zee”.’ (p. 321).
5 De eerlijkheid gebiedt overigens te vermelden dat Vos niet langs directe weg kennis heeft
kunnen nemen van Lipsius' theorieën over het fatum. De dichter was het Latijn niet machtig en
in de contemporaine Nederlandse overzetting (in hetzelfde jaar verschenen als De constantia)
bleven de hoofdstukken over het noodlot nu juist onvertaald. De vertaler Jan Mourentorf (Joannes
Moretus) beroept zich in dat kader op de complexiteit van het klassieke fatum-begrip, dat ‘tot
aenstoot en twijfelinghen mochte dienen.’ (Lipsius 1948: 52) Ik ga er evenwel van uit, dat Vos
de relatief gangbare kritiek op het Fatum Stoicum, zoals Lipsius die in zijn geschrift heeft
weergegeven, ook op een andere manier heeft kunnen leren kennen.
6 Hij verwijst bijvoorbeeld naar de volgende passage uit Seneca's De providentia (V.8): ‘Dezelfde
noodzakelijkheid bindt ook de goden, een onherroepelijke loop voert het menselijke en het
goddelijke gelijkelijk mee. De schepper en bestuurder aller dingen heeft eens het noodlot
ingesteld maar volgt het thans. Altijd gehoorzaamt hij, eenmaal beval hij.’ (Lipsius 1983: 74).
7 In Geeraerdt van Velsen en Baeto van P.C. Hooft treft men een noodlots-conceptie aan die
sterk doet denken aan Lipsius' verum fatum. Vgl. Konst 1997: 39-43.
8 Het is in dit verband veelzeggend dat er bij geen der personages sprake is van een dieper
schuldbesef over de wandaden die men hun aanrekent. Er lijkt één uitzondering te zijn. Iazon
namelijk verliest zich in zelfverwijten wanneer de Hooftman hem het afgeslagen hoofd van
Hypsipyle toont (v. 882-895): ‘Het aardtrijk schrikt voor my, om dat ik schelms bemorst / En
dronken ben van 't bloedt dat ik langs 't veld deedt bruizen. / [...] ik ben boozer dan al 't aardtrijk
zaamen was: / De zee vertrekt van angst, zy vreest haar zoute plas, / Zoo zy my overstelpt, voor
eeuwig te besmetten.’ Door deze hyperbolisch aangezette bekentenis moet men zich echter niet
laten misleiden. Iazon spreekt in razernij en wanneer hij korte tijd later weer tot zichzelf gekomen
is, blijkt zelfs het lichtste schuldbesef verdwenen.
9 Het is in dit verband opmerkelijk dat niet alleen Iazon en Hypsipyle een verleden van kwaad
hebben, maar dat ook Medea zich in vroeger tijden aan allerlei wandaden schuldig gemaakt
heeft. Dat Iazon zich tot twee keer toe van zijn echtgenote heeft ontdaan, en dat Hypsipyle de
dood van de Lemnische mannen op haar geweten heeft, kwam reeds aan de orde. Medea nu
heeft eertijds onder andere haar broer laten ombrengen en hem in stukken gehakt in zee
geworpen. Ook heeft zij Pelias, de opdrachtgever van Iazons zoektocht naar het Gulden Vlies,
op verraderlijke wijze vergiftigd. Deze vergrijpen worden in Medea breed uitgemeten.
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Stand van zaken
Moderne editietechniek
1 Een achterstand ingehaald
In korte tijd is in Nederland de moderne editietechniek geprofessionaliseerd. Oudere
teksten kregen al veel langer een professionele behandeling, maar heruitgave van
moderne auteurs - uit de negentiende en twintigste eeuw - werd gewoonlijk niet aan
filologen uitbesteed maar aan literaire auteurs en critici. Het is bij ons in de eerste
plaats A.L. Sötemann geweest die de impuls gaf tot een radicale heroriëntatie. Daarvan
getuigen zijn eigen werk, de editietechnische proefschriften die hij begeleidde, de
mede op zijn initiatief ingestelde reeks Monumenta Literaria Neerlandica van de
KNAW, waarin een indrukwekkend aantal uitgaven van een even indrukwekkende
kwaliteit het licht zagen, en last but not least het institutioneel vervolg daarop: de
oprichting van het eveneens door de Akademie beheerde Bureau Basisvoorziening
Tekstedities, dat sinds enkele jaren is opgegaan in ‘het instituut met de lange naam’,
het Constantijn Huygens Instituut voor Tekstedities en Intellectuele Geschiedenis
(CHI). De synthese en harmonisering van de in Nederland en het buitenland
ontwikkelde editieprincipes en praktische regels gaf Marita Mathijsen (1995) in haar
onvolprezen Handboek editiewetenschap: Naar de letter.
Daarmee is binnen een kwart eeuw een achterstand ingehaald op het buitenland
en dan vooral het Duitstalige en Engelstalige gebied. De Angelsaksische traditie, die
ook in de VS goed wortel schoot, heeft aan de editiewereld het begrip copy text
geschonken, compleet met een copy text-theorie, terwijl de Germanistische traditie
de historisch-kritische uitgave naliet, begeleid door een continu en diepgravend
theoretisch debat.
In Nederland is de vakdiscussie over editieprincipes en -regels minder fel en
geleerd geweest dan in Duitsland: ze was van meet af aan pragmatisch gericht. De
overeenstemming over doelstellingen, principes en richtlijnen was al gauw betrekkelijk
groot. Wel zijn er in de loop der jaren verschillende voorstellen gedaan voor
begripsinvulling en werden er uiteenlopende keuzes gemaakt voor de inrichting van
een editie. Dat hoort bij een vak in de oriënterende en begripsvormende fase. Zo kent
de Monumenta een gevarieerde presentatie van de varianten. Maar in diezelfde reeks
zien we een streven naar verfijning en uniformiteit. In Naar de letter kunnen zelfs
presentatievoorschriften voor de lineaire en synoptische weergave worden afgedrukt
die door het CHI worden gehanteerd (Mathijsen 1995: 294-296). Mathijsens handboek
en de voornaamste Nederlandse publicaties doorbladerend krijgt men allerminst de
indruk van een Babylonische spraakverwarring, zoals Leijnse (1988) eens wat
polemisch heeft gesteld. De stapel verantwoorde edities van de laatste twintig jaar
rijst in ieder geval hoger dan de Babelse toren.
Minstens zo belangrijk als de productie - waarover straks iets meer - en de eraan
ten grondslag liggende consensus, is het gegeven dat ook in de uitgeverswereld het
besef is doorgedrongen dat heruitgaven aan bepaalde vereisten moeten voldoen. Door
het Literair Productiefonds gesteunde uitgaven worden doorgaans van te
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voren editietechnisch doorgelicht. Uitgevers maken steeds meer gebruik van de
diensten van editeurs die de regels kennen. De richtlijnen van de Stichting Nederlandse
Literaire Klassieken zijn sterk op de moderne editietechniek georiënteerd (Grootes
1997). De ‘editiechaos’ die Marita Mathijsen eertijds aantrof lijkt ook in de
buitenwereld aardig bezworen.
Tot zover heb ik de ontwikkelingen in Vlaanderen buiten beschouwing gelaten.
Toch is aan Vlaamse universiteiten de belangstelling voor de moderne editietechniek
het laatste decennium groeiende. Er werden enkele Vlaamse colloquia georganiseerd
waarin Vlaamse onderzoekers en enkele Nederlandse editeuren de klok gelijk zetten
(zie De Smedt 1998). De financiële ondersteuning in Vlaanderen is weliswaar niet
zo omvangrijk en structureel als in Nederland (Lernout 1998)), maar men is snel op
de hoogte geraakt van de ontwikkelingen en druk doende met editieprojecten, soms
met Nederlandse inbreng (zoals omgekeerd in de reeks Monumenta van het advies
van Vlaamse collega's gebruik is gemaakt).
De voorlopige conclusie kan zijn dat een kwart eeuw editietechniek de theorie en
praktijk van het editeren op een volwassen, niet-amateuristisch niveau heeft gebracht.
De stand van zaken is helder samengevat in Mathijsens handboek. Geen vakgenoot
die een editie wil maken kan daaromheen. Uitgevers die subsidie willen verwerven
voor hun uitgaven dienen zich aan de nieuw gestelde normen te houden. Nieuwe
uitgaven, wetenschappelijke en commerciële, zijn meer dan voorheen vakkundig
samengesteld en betrouwbaar. De Neerlandistiek heeft zich hier van een belangrijke
wetenschappelijke en maatschappelijk-culturele taak gekweten. In een tijd waaraan
de beoefening van Nederlandse taal- en letterkunde aan een identiteitscrisis lijkt te
lijden, mag dat wel eens worden vastgesteld.

2 Enkele trends
Een overzicht van de stand van zaken kan niet om de geproduceerde edities heen. Ik
geef hiervan geen opsomming, maar probeer slechts enkele trends te signaleren.
Daartoe maak ik gebruik van de gangbare onderscheiding in onderdelen van uitgaven
en in type uitgaven.
Edities bestaan in drieën: tekst, varianten en commentaar. Editietypen zijn onder
te verdelen door na te gaan in welke mate een uitgave deze onderdelen verwerkt. De
historisch-kritische editie legt het accent op tekst plus variantenapparaat en uitvoerig
commentaar (verantwoording, descriptie), maar met minder aandacht voor de
cultuurhistorische achtergronden van een tekst. De studieuitgave stelt de tekst centraal
en het uitvoerige inhoudelijk commentaar (achtergronden, stand van onderzoek rond
tekst en auteur), terwijl de varianten niet (volledig) worden opgenomen. De leeseditie
bevat slechts de tekst, met een beknopte verantwoording.
Het aardige van deze algemeen onderschreven typologie is dat veel nieuwe uitgaven
er niet precies in passen, zoals van verschillende kanten is opgemerkt (o.a. Mathijsen
1995, De Bruijn 1998). De veeldelige grijze Couperus is een leeseditie, maar kent
een apparaat (dat de meeste lezers wel ongelezen zullen laten). Du Perrons Het land
van herkomst kondigt zich aan als geannoteerde uitgave, en bevat behalve uitvoerig
inhoudelijk commentaar ook een omvangrijk variantenapparaat, waarmee het noch
een historisch-kritische noch een studieuitgave is (vgl. Kets-Vree 1998, De Bruijn
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1998). De uitgave van Nescio's De uitvreter heet een Historischkritische uitgave,
maar plaatst zichzelf tegelijkertijd enigszins buiten het bereik van
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de term: er is als omvangrijk extra een uitvoerige inhoudelijke studie over de genese
opgenomen, terwijl een volledig overzicht van de varianten ontbreekt. De reeks
Antwerpse uitgaven van het kritisch werk van Louis Paul Boon biedt een leestekst
met een inclusief apparaat. Als we de Monumenta bezien vinden we eveneens een
grote variatie in opzet en inrichting.
Hoe gevarieerd de uitkomsten ook mogen zijn, toch blijkt er een cumulatie en
progressie in de resultaten te zitten. Voor poëzievarianten is een zekere standaard
bereikt in de Nijhoffuitgave (als zodanig uitgeroepen in Mathijsens handboek) en
deze editie blijkt qua zuiverheid van karige opzet, pace criticus Fokkema (1993), de
lijn te zijn van toekomstige uitgaven als die van Achterberg (te verschijnen). We
zien hier een trend tot verzakelijking van de historisch-kritische uitgave. De gebruiker
van zon editie moet het tekstkritisch onderzoek uit handen zijn genomen; hij mag
verwachten op toegankelijke wijze de kerngegevens: tekst, varianten, externe
tekstgeschiedenis, ter beschikking te krijgen, aangevuld met een overzicht van de
secundaire literatuur. Interpretatief en verder literair-, cultuurhistorisch en ander
inhoudelijk commentaar blijve achterwege. De historisch-kritische uitgave levert
een halffabrikaat.
Een andere trend staat hier haaks op en die betreft de toenemende contextualisering
van de tekst door middel van inhoudelijk commentaar. We vinden dit in de
studieuitgave van de Max Havelaar, maar ook in een leesuitgave als Nescio's
Verzameld werk, waar het begin dat in De uitvreter is gemaakt met de exploitatie
van de achtergronden van Nescio's werk, wordt voortgezet.
Een derde trend realiseert zich buiten de Monumenta, al is deze reeks soms wel
de basisvoorziening: de uitgave van leesedities als vervolg op een bestaande
historisch-kritische of andere wetenschappelijke uitgave. Zo zagen leesuitgaven van
de gedichten van Bloem, Leopold en Nijhoff het licht: geen van alle herdrukken van
de leestekst van de wetenschappelijke moederuitgave, maar wel gebaseerd op het in
de historisch-kritische uitgaven gepresenteerde materiaal. We kunnen er een
bevestiging in zien van de historisch-kritische editie als halffabrikaat.
Een inzicht dat steeds breder onderschreven wordt, is dat de leeseditie het
uitgavetype is dat als boek het best functioneert en dat het daarom goed is geld en
inspanningen vooral daaraan te besteden. Onder auspiciën van het CHI verschenen
dan ook verschillende leesedities, waarvan de onlangs voltooide grijze Couperus
natuurlijk de mooiste prestatie vormt. In betrekkelijk korte tijd is omvangrijk
tekstonderzoek verricht en is men in staat geweest vijftig delen te produceren, die
ook nog eens aftrek vonden. Ondertussen zijn er van klassiekers als Eline Vere weer
herdrukken verschenen. Deze Couperus werd voorbereid door het CHI, maar is
uitgegeven door een commerciële literaire uitgeverij (Veen). Een vergelijkbare
constructie is voorzien voor de leesuitgave van Elsschot (bij Querido).
Maar ook buiten de directe invloedssfeer van het CHI verschijnen betrouwbare
leesuitgaven. Ik noem slechts de prachtig vormgegeven Verzamelde gedichten van
Faverey, de vuistdikke rood-zwart-gele verzamelde Hendrik de Vries en de complete
Lodeizen. Uit Vlaanderen zijn de al gememoreerde uitgaven van Boons kritisch werk
te vermelden, en de Verzamelde verhalen van Richard Minne, weliswaar in Nederland
uitgegeven, maar door Vlamingen verzorgd.
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Met brievenuitgaven lijkt op het eerste gezicht weinig editoriale expertise gemoeid
te zijn: men tikt de brieven over, voegt toelichtende noten toe en dat is het dan. Maar
vele uitgaven bleken onnauwkeurig, omdat simpele transcriptie- en con-
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troleprocedures werden genegeerd. Vervolgens was (en is) het in sommige kringen,
bijvoorbeeld onder historici, gebruikelijk om de tekst van brieven redactioneel aan
te passen en verschrijvingen en auteursvarianten te veronachtzamen. Ten slotte
bestond er, ook of misschien juist in letterkundige kringen, de neiging de annotatie
te overladen met blijken van grote eruditie en kennis van details die voor begrip van
de becommentarieerde brief irrelevant was. Mathijsen heeft, onder andere in haar
Schoolmeesteruitgave, ons een lesje geleerd en richtlijnen gegeven voor transcriptie
en optekening van varianten en criteria geformuleerd voor het toelichtend commentaar,
die overigens niet alleen voor brievenedities opgaat. Doel van de annotatie is de
kenniskloof die de huidige lezer van de toenmalige lezer/adressant scheidt op te
vullen, maar meer ook niet. Dat deze zinnige regel niet te strak moet worden toegepast,
is wel duidelijk. Behalve een kenniskloof - wij weten minder dan de vroegere lezer
- is er ook een kennisvoorsprong - wij weten meer - en deze geheel onverdisconteerd
laten kan soms tot gewrongen annotaties leiden.
De reeks Achter het Boek van het Letterkundig Museum, die al talloze uitgaven
van wisselende kwaliteit had laten zien, is de laatste jaren met een nieuwe formule
gestart en heeft daarbij een hanteerbare set editievoorschriften geformuleerd. De
reeks heeft het gebied van aandacht wat verbreed. De omvangrijke en deskundige
geannoteerde uitgaven van de correspondentie Greshoff-Stols is een symptoom van
de grotere belangstelling die in de letterkundestudie voor literaire uitgeverijen is
ontstaan (een vervolg op deze editie is in voorbereiding: de briefwisseling tussen
Stols en Ed. Hoornik, die eind jaren dertig Greshoffs rol als adviseur heeft
overgenomen). In dit verband dienen ook de brieven van Van de Woestijne aan zijn
uitgever Van Dishoeck te worden genoemd. Het dossier rond de redactiewisseling
van Groot Nederland in 1935 toont de mogelijkheid om een briefuitgave tot een
documentaire te maken rond een literair-historische en literair-politieke kwestie. Een
vergelijkbaar dossier rond De Gemeenschap staat op stapel.
Achter het Boek heeft een groot archief achter zich. Men kan eenvoudig naar de
kelder van het Letterkundig Museum lopen om zijn materiaal te vinden. Veel brieven
zijn echter verspreid over allerlei instellingen, al dan niet gecatalogiseerd, of liggen
onhoorbaar bij particulieren op een donkere zolder om ontdekking te smeken. Wie
een uitgave wil maken moet dus eerst een tijdrovend zoekwerk verrichten (waarbij
men van initiatieven als de Catalogus Epistolarum Neerlandicarum (CEN) en het
Project Nederlandse literaire brievencollecties en -edities 1800-1900 gebruik kan
maken). Tijdens het Verwey-project is de omvangrijke correspondentie van Alben
Verwey verzameld, geordend en in een gecomputeriseerd repertorium ontsloten
(Stapert-Eggen 1991). Volledige uitgave in boekvorm is echter alleen al vanwege
de omvang onhaalbaar. Maar wel is het mogelijk het Repertorium Verwey te
exploiteren via deeluitgaven rond een thema. Zo is op basis van het werk dat voor
het Verwey-project is verricht de literair-historisch zo belangrijke correspondentie
rond Verweys redacteurschap van de Nieuwe Gids uitgegeven, met een zakelijk
commentaar. Ook deze uitgave zou men een dossier kunnen noemen.
Het Verwey-project verenigt aldus twee richtingen die naar mijn idee krachtiger
zouden moeten worden ingeslagen. De eerste is de verzameling en opslag van
volledige corpora die (digitaal) worden ontsloten, in eerste instantie in een
repertorium. Ideaal zou zijn als de teksten zelf op den duur gedigitaliseerd zouden
worden en via CD-ROM of Internet raadpleegbaar zouden zijn. De tweede trend is
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matisch gerichte deeluitgaven kan putten. Zo ontstaan er uitgaven die geen
materiaalverzamelingen meer zijn, maar interessante boeken, terwijl tegelijkertijd
de volledige verzameling voor de vakgenoot makkelijk toegankelijk is. Er zullen
weinigen zijn die de volledige Diepenbrock-documentatie (waarvan het tiende deel
is aangekondigd), alle delen Brieven en dokumenten van Multatuli of de negen delen
brieven van Du Perron (een tiende deel met later gevonden brieven zou in
voorbereiding zijn) van kaft tot kaft gelezen hebben, ook al vormt veel van het
gebodene fascinerende lectuur. Via de registers, voor dit soort uitgaven absoluut
noodzakelijk, kan men tot deze naslagwerken toegang krijgen. Maar hoe gedetailleerd
registers ook zijn - vooral die van Du Perron (deel negen) zijn voorbeeldig - ze zijn
natuurlijk beperkt vergeleken met de zoekmogelijkheden en -snelheid die
gedigitaliseerd opgeslagen documenten bieden.

3 Nieuwe wegen in een veranderende werkelijkheid
De recente productie aan editietechnische publicaties en edities wettigen de conclusie
dat er veel is bereikt. Toch is er geen reden voortaan tevreden achterover te leunen.
De werkelijkheid waarin edities worden geproduceerd en waarin ze functioneren
verandert: nieuwe technieken, andere behoeften, een andere financiële infrastructuur,
andere opleidingstrajecten - het zijn allemaal factoren die ook de editietheorie en
-praktijk beïnvloeden en die telkens uitnodigen na te gaan of, en zo ja hoe, de bakens
verzet moeten worden. Ik stel een paar kwesties aan de orde.

Realisme
Ondanks alle consensus die er is over principes en uitwerking moet de discussie over
doelstellingen en middelen van de moderne editietechniek op gang blijven. Een editie
is een hulpmiddel, nooit een doel op zich - daarover is iedereen het wel eens, maar
toch dreigen editeurs en editieheoretici in de vuur van hun werk dat wel eens te
vergeten. Berucht zijn de vergaande eisen die aan volledigheid en uitgewerktheid
van de historisch-kritische editie zijn gesteld in de Germanistische wereld. In
Nederland is men van meet af aan wat realistischer geweest - in Duitsland is men
dat nu overigens ook -, maar toch zijn en worden er standpunten ingenomen die licht
in te rigide voorschriften kunnen resulteren. Zij kunnen de editiepraktijk frustreren.
Ik geef een paar voorbeelden waar het goed is water in de wijn te doen.
Ten eerste noem ik de grote reserve tegenover regesten-uitgave - dat is een
brievenuitgave die niet alle brieven volledig weergeeft, maar ze samenvat. Begrijpelijk
vanuit principieel standpunt: bij selectie maakt men keuzes langs lijnen die later niet
meer relevant kunnen worden geacht (vgl. Mathijsen 1989). Aan de andere kant is
het onmogelijk omvangrijke collecties volledig in boekvorm uit te brengen - de
gigantische correspondentie van Verwey is hiervan een voorbeeld. In zo'n geval kan
een excerptenuitgave een belangrijke collectie juist toegankelijk maken en is het
reëler om voor een samengevatte of selectieve editie te kiezen. In Naar de letter is
gelukkig ook deze soepele houding ingenomen.
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Een ander voorbeeld is de stelregel dat ook voor een leeseditie volledig
tekstonderzoek noodzakelijk is, een standpunt dat herhaaldelijk door H.T.M. van
Vliet is ingenomen. Ik laat hem aan het woord. ‘Om een wetenschappelijk
verantwoorde tekst te kunnen samenstellen dienen alle overgeleverde versies in het
onderzoek
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te worden betrokken. [...] Op grond van onvolledig materiaal zijn geen of niet
verantwoorde wetenschappelijke conclusies te trekken. De editeur zal dus eerst
bibliografisch onderzoek moeten verrichten en een speurtocht in archieven moeten
ondernemen om alle primaire en secundaire documentaire bronnen te verzamelen.
[...] Daarna begint het eigenlijke tekstkritische onderzoek [...]. Dit onderzoek bestaat
uit bibliografische analyse van de gedrukte bronnen, volledige collatie van alle versies,
evaluatie van de gevonden varianten, correctie van de vastgestelde zet-of schrijffouten,
maken van een variantenapparaat, al dan niet voor publicatie bestemd [...].’ (p. 38-39)
Van Vliet heeft alle argumenten aan zijn zijde. In een workshop op hetzelfde
colloquium waarop Van Vliets deze woorden uitsprak, werd zijn stelling dan ook
onderschreven, maar tegelijkertijd ook gerelativeerd. Het verslag van de discussie
meldt voorzichtig dat ‘er tevens op gewezen [werd] dat een volledig vooronderzoek
in sommige gevallen op praktische bezwaren stuit. [...] Zolang van de uitgave van
mengteksten wordt afgezien, kan [...] veelal worden volstaan met publicatie van één
versie, zeker indien het rendement van een collatie met andere versies zich op
onaanvaardbare wijze verhoudt tot de te investeren tijd en moeite en het te investeren
geld.’ (Literaire monumentenzorg, p. 48-49)
Zonder Van Vliets stelregel - als ideaal - te willen verwerpen, denk ik dat
aansluiting bij het realistischere geluid uit de workshop in de praktijk aanbeveling
verdient. Wil de samenstelling van leesuitgaven uitvoerbaar en betaalbaar blijven
dan moet er naar aanvaardbare compromissen worden gezocht. Ook de Stichting
Nederlandse Literaire Klassieken kiest voor een wat minder stringente regelgeving
zonder daarbij de eisen van betrouwbaarheid op te heffen (Grootes 1997: 78), al zijn
de regels verder weinig expliciet over de specifieke precieze inhoud van die eisen.
Het zou dan ook goed zijn als er verder nagedacht wordt hoe, onder optimaal behoud
van betrouwbaarheid, inspanningen in de hand gehouden kunnen worden.
Inspanningen en resultaat moeten in evenwicht zijn. Dat geldt ook voor de
volledigheid waarmee men teksten en varianten wil opnemen. Was het werkelijk
nodig alle nagelaten poëzie van Lodeizen op te nemen? Is er zo geen wanverhouding
ontstaan met het kleine deel van de gedichten dat nog lezers zal vinden? Is een zelfde
disproportie niet te zien in de verzamelde verhalen van Richard Minne, een leesuitgave
waarvan de tekst tot bladzijde 78 loopt en de commentaar en de, zelden opwindende,
varianten tot p. 166? Is het geen veeg teken dat in alle recensies op de geannoteerde
uitgave van Du Perrons grote roman door niemand met een woord is ingegaan op de
erin gepresenteerde varianten (die soms wel degelijk opwindend zijn)?

Veranderende kaders
Zodra een praktijk is geïnstitutionaliseerd krijgt deze een eigen dynamiek en wordt
zij minder gevoelig voor de omgeving. Letterkundigen vonden, nog niet eens zo lang
geleden, volledige uitgave met varianten en al van onze grote schrijvers
vanzelfsprekend. Maar er is op maatschappelijk-cultureel en wetenschappelijk gebied
nogal wat aan het veranderen, de laatste tijd. Die veranderingen raken ook de
editietheorie en -praktijk. Net als andere sectoren in de cultuurstudie kan de moderne
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editietechniek daarom niet ontkomen aan een herbezinning op wat de behoeften zijn
van de wetenschappelijke en maatschappelijke gebruikers.
Om met de laatste te beginnen: het publiek en zijn consumptiepatronen zijn ver-
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anderd. Zelfs de elite is niet meer louter en bij voorkeur gericht op producten van
hoge cultuur. De cultuurconsument wordt steeds meer een omnivoor: hij bezoekt het
Muziektheater, koopt de volgende dag een Blue Note-heruitgave van Sonny Rollins
en een nieuwe flamenco-CD en bestelt daarna kaartjes voor het optreden van Bob
Dylan. Ook literair is hij minder onder de indruk aan het raken van wat cultuurdragers
voorschrijven. Hij leest nog wel, maar niet alleen literatuur, laat staan klassieken.
De canon ligt bij hem niet zozeer onder vuur, maar is aan het afbrokkelen, en is zich
aan het verbreden tot een minder hiërarchisch geordend pluriform aanbod.
Vrije-tijdsbestedingsonderzoek leert dat sinds de Tweede Wereldoorlog de vrije tijd
sterk is toegenomen, maar dat die extra tijd niet aan hoge cultuurvormen (museum-,
concertbezoek, lezen van literatuur) wordt besteed. Er wordt zelfs iets minder gelezen
en voor de jongere generatie geldt dat er dramatisch veel minder wordt gelezen (zie
Knuist & Kraaykamp 1996). Er zijn dan ook zoveel concurrerende manieren om de
vrije tijd te vullen: audio, video, TV, sport, fitness, reizen, computer. Deze
veranderingen in consumptie van cultuur inclusief literatuur treffen ook het gebied
van de Neerlandistiek. Het literatuuronderwijs op de middelbare school wordt
drastisch hervormd. Er zijn minder studenten Nederlands en zeker ook minder die
op letterkunde afstuderen dan voorheen, om maar wat te noemen.
Over deze ontwikkelingen is natuurlijk veel meer te zeggen; enige nuance is daarbij
op zijn plaats, want het is zeker niet zo, wat cultuurpessimisten wel beweren, dat
‘hoge’ literatuur ten dode is opgeschreven. Maar dat de betekenis en status van
literatuur in onze samenleving sterk aan verandering onderhevig is, zal niemand
ontkennen. En de editiewereld kan deze ontwikkelingen niet negeren.
Verandering zien we eveneens in de wetenschappelijke kaders. Kort en wat
ongenuanceerd gezegd komt het erop neer dat in de tijd dat de moderne editietechniek
in Nederland opkwam nog juist het tekstgerichte letterkundig onderzoek domineerde:
interpretatie van hoogtepunten van onze letterkunde stond centraal. Er was dus
behoefte aan betrouwbare teksten. Varianten waren welkom om zicht te kunnen
krijgen op diepere lagen van de tekst en de poetica van de auteur.
Ondertussen is niet meer de tekst alleen het uitgangspunt, maar ook de context.
Andere objecten vragen evenzeer de aandacht: kritieken, tijdschriften, uitgeverijen,
institutionele netwerken en dergelijke. Voorzover de tekst wel centraal staat is men
andere vragen gaan stellen, bijvoorbeeld naar de wijze waarop in teksten ideologische
patronen, genderaspecten en dergelijke worden gerepresenteerd; dan blijken juist de
‘niet-hoge’ teksten zoals realistische ‘dames’ romans, liedjes, godsvruchtige gedichten
van marginale protestanten en katholieken, leerdichten over de schepping van een
predikant belangwekkend materiaal. De letterkundige wenst niet uitsluitend teksten
en varianten van de grote auteurs te bestuderen, maar ook ander materiaal. Recentelijk
uitgevoerd of gestart onderzoek, toont een grote behoefte aan: (1) een overzicht van
de (literaire) boekproductie in boekvorm van de negentiende en twintigste eeuw
(Brinkman of Het nieuwsblad voor de(n) boekhandel op CD-ROM); (2) een overzicht
van de literaire productie in literaire tijdschriften; (3) fondslijsten van literaire
uitgeverijen; (4) een gedigitaliseerd recensiebestand: iets als een complete, foutloze
en geraffineerd samengestelde literom, aangevuld met tijdschriftrecensies, inzichtelijk
‘getagd’ en via verschillende zoeksleutels toegankelijk. Met dergelijke nieuwe
behoeften van de literatuurwetenschap moet de editeur bij de planning rekening
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houden. Daarbij kan hij baat hebben bij een doelgerichte inzet van de nieuwe
informatietechnologie.
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Nieuwe technologie1
Dat voor de editeur de computer het leven ingrijpend heeft gewijzigd, is al van vele
kanten betoogd. De overlevering zelf verandert: veel kladjes kennen alleen nog een
schermachtig leven, waarna ze verdwijnen; het concept oplage en druk verandert nu
niet meer inkt en papier de drager van de tekst is maar de gecodeerde elektronische
opslag op schijf. Het werk van de editeur verandert evenzeer: hij kan gebruik maken
van scanning om teksten in te voeren en van collatieprogramma's om versies te
vergelijken en wellicht in de toekomst ook om variantenapparaten te maken.
Technieken als scanning en collatie zijn zeker nog niet perfect, maar in de nabije
toekomst zullen ze ongetwijfeld een meer acceptabel niveau bereiken. Het is dus
zaak om als editeur van de ontwikkelingen op de hoogte te blijven (zie Mathijsen
1995: hoofdstuk 16, 't Hoen 1998).
Het belangrijkste dat de nieuwe technologie ons brengt heeft echter te maken met
de editie zelf. Hieraan zijn twee aspecten te onderscheiden. Ten eerste betekent
gedigitaliseerde opslag dat (volledige) uitgave in boekvorm vermeden kan worden.
De elektronische editie is via CD-ROM of on line te raadplegen. Ten tweede is de
structuur van de editie anders als men van de niet-lineaire weergavemogelijkheden
van hypertext gebruik maakt.
Ik geef een voorbeeld van een hypertext-ontwerp van Du Perrons Land van
herkomst (gemaakt als afstudeerontwerp door Berend Dijk (RUG); op dit moment
niet meer te raadplegen omdat de houdbaarheidsdatum van in de VS geleende software
verlopen is). We starten onder Windows het programma. Na wat tussenstops komen
we al snel bij de leestekst van de roman. We bladeren door hoofdstuk 1 en kunnen
als we willen snel naar een volgend hoofdstuk gaan. Klikken we een varianticoon
aan dan zien we de leestekst op enkele plaatsen oplichten. Achter deze plaatsen zitten
varianten. Klikken we op zo'n woord dan worden we via een hyperlink verbonden
met het variantenapparaat dat dan op het scherm komt. We kunnen ook hierin weer
wandelen. Maar we kunnen ook in het apparaat een sigle aanklikken en de hele tekst
van de tweede druk op het scherm krijgen, of desgewenst een versie uit Groot
Nederland. We maken zo zelf een nieuwe leestekst (tweede druk of tijdschrift),
waarin we via de varianticoon de gewijzigde passages weer kunnen laten oplichten.
Klikken we een andere icoon aan dan lichten de plaatsen op die door Du Perron zelf
van toelichtingen zijn voorzien (in het zogenaamde Greshoffexemplaar). Via deze
links kunnen we de aantekeningen zelf lezen. Terug naar de leestekst. We klikken
de commentaaricoon aan: de leestekst licht weer op; we klikken op een link en krijgen
editeurscommentaar. In dat commentaar kunnen weer links zitten naar de varianten,
andere tekstgedeelten, de toelichtingen van de auteur of naar editeurscommentaar.
Ook zijn er links naar afbeeldingen. In Hoofdstuk VIII wordt het kantoor van papa
beschreven. We kunnen hiervan een foto oproepen en vervolgens inzoomen op de
geweerkast, de tijger- en stierenkoppen, de fin-de-siècle-foto's en gravures, en dan
zien we dat alles op de schrijftafel inderdaad werd beheerst ‘door een bronzen
steigerend paard, dat zich hoog ophief boven de inktkokers’ en dat daartegenaan een
‘kleine porseleinen Napoleon’ stond. Het zou zelfs mogelijk zijn liedjes als ‘Terang
boelan di kali’ te laten weerklinken.
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De hypertext-structuur van de editie geeft een oplossing voor allerlei traditionele
editeursproblemen. Moeten we nu de eerste druk of de tweede als basistekst kiezen?
Moeten we een volledig variantenapparaat geven, of zullen we de spellings-
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varianten weglaten? Moeten we een schone leestekst geven of moeten we via noten
in de tekst verwijzen naar commentaar? In een elektronische editie kan men de lezer
laten kiezen wat hij wil. De hiërachie tussen tekst en apparaat die in een gedrukte
uitgave gefixeerd is, is in een elektronische flexibel en manipuleerbaar: ‘Sophisticated
encoding and linkage will allow the greatest flexibility to both editor and user in
deciding and altering the presentation format’, zoals in de Guidelines for Electronic
Scholarly Editions van het CSE (Committee on Scholarly Editons) wordt gesteld.
Daarmee wordt een editie veel toegankelijker. Een verder voordeel is dat men ook
eenvoudig op woorden (dus ook namen en titels) kan zoeken. Het is mogelijk een
concordantie van een versie te laten maken. Een ander voordeel is dat documentaire
bronnen niet alleen in een door een editeur vertaalde vorm kunnen worden aangeboden
(bijvoorbeeld: een transcriptie van een handschrift), maar ook grafisch kunnen worden
afgebeeld. De gebruiker heeft dus bovendien de beschikking over de facsimiles en
hij kan dan bijvoorbeeld de editeur op zijn transcriptievaardigheid controleren.
Elektronische edities dienen wel aan bepaalde technische eisen te voldoen.
Uiteraard moeten de data een uniforme structuur hebben. Voorts moet men goed
bedenken dat software sneller veroudert dan papier verzuurt. Als een elektronische
editie langer bruikbaar wil zijn is het, om conversie te vermijden, op dit moment
verstandig zich aan bepaalde ‘formaten’ houden: SGML (Standard Generalized
Markup Language) en TEI (Text Encoding Initiative) zijn hier de standaarden (zie
Guidelines CSE en bijvoorbeeld Ide & Véronis 1995). In de bundel met bijdragen
van de Antwerpse studiedag editiewetenschap zetten Vanhoutte en Van Hulle (1998)
de mogelijheden van de elektronische editie helder op een rijtje en geven ze een
eerste introductie op SGML en TEI die door informatietechnische leken (zoals
ondergetekende) te begrijpen is.
Van Hulle merkt op dat de elektronische teksteditie een nieuwe ontwikkeling is
‘ook voor de gerespecteerde editietradities in de ons omringende landen’ en hij stelt
dat het ‘voor de jonge editiewetenschap in Vlaanderen een vliegende start kan
betekenen als we van het begin de ontwikkelingen van de elektronische teksteditie
op de voet volgen.’ (Van Hulle 1998: 93). En hij heeft gelijk. Vlaanderen lijkt hier
in vergelijking met Nederland voorop te lopen, terwijl Nederland Vlaanderen eerder
voor de moderne editietechniek de weg had gewezen. Nederland is misschien
onderhevig aan de wet van de remmende voorsprong.
Als we de jaarverslagen van het CHI bekijken zien we dat bij de planning van
nieuwe projecten een bescheiden begin is gemaakt met een verkenning van de nieuwe
IT-toepassingsmogelijkheden (het Jaarverslag 1996, p. 37 meldt dat er een ‘onderzoek
is gestart naar de mogelijkheden van publicatie op CD-ROM en het Internet’). Het
editiebureau zou hier echter veel meer de trend moeten zetten dan die slechts op
afstand te volgen. Het CHI zou het expertisecentrum moeten zijn waar bijvoorbeeld
de problematiek van SGML en TEI wordt verwerkt en software en editietechnieken
worden ontwikkeld die niet alleen leiden tot nieuwe edities in eigen kring maar ook
tot modellen of ‘formaten’ die anderen kunnen gebruiken om hun edities te
vervaardigen. Al wordt onder de Doelstellingen van dit instituut nog steeds met geen
woord gerept over de voorlichtende en leidende rol die het CHI inzake editie en IT
zou kunnen spelen, gelukkig zien we wel dat in het Jaarverslag 1997 al wat meer
aandacht wordt besteed aan de nieuwe technologie: overwogen wordt die onderdelen
van de Marsmanuitgave die niet in boekvorm worden uitge-
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bracht op Internet te zetten en er is een Commissie Innovatie die de medewerkers
informeert ‘over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de automatisering’. We
mogen verwachten dat jaarverslagen over 1998, 1999 en 2000 laten zien dat Nederland
in het nieuwe millenium niet opnieuw een editietechnische achterstand zal hebben
opgelopen.

Behoud van expertise
Ondertussen mag de glans van IT ons niet blind maken voor het feit dat hoe veel
hypertext we ook in onze edities stoppen (of eigenlijk omgekeerd) we uiteindelijk
toch het gewone editietechnische handwerk moeten blijven uitvoeren. Natuurlijk
houdt hypertext een radicale verandering in van de structuur van de editie. Maar
tegelijkertijd blijft het basisonderscheid van tekst - versies - varianten - commentaar
e.t.q. gehandhaafd en dienen dezelfde editoriale werkzaamheden te worden verricht.
De al eerder geciteerde Guidelines van het CSE zijn hierover duidelijk: ‘Exactly the
same standards of accuracy, thoroughness, and detail must obtain for an electronic
scholarly edition as for a printed one. In both, the reliability of the text is paramount.’
En het CSE geeft vervolgens richtlijnen voor de voorbereiding van een editie die
ook uit Naar de letter geciteerd hadden kunnen worden.
Elektronisch editeren vraagt nieuwe deskundigheid, maar vervangt de oude
expertise niet. Integendeel, er wordt op de bestaande editietechnische inzichten
voortgebouwd. Het is dan ook van groot belang dat dit ambacht in stand wordt
gehouden en dat aan letterkundestudenten de mogelijkheid geboden blijft worden
zich in dit vak te bekwamen. Want juist in het elektronisch tijdperk blijft moderne
editiechniek zijn waarde behouden.
G.J. Dorleijn
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Grensverkeer
Ruusbroec in China
Het Departement Onderwijs van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap steunt
internationale samenwerkingsprojecten, waarbij China een van de bevoorrechte
partners is. Op uitnodiging van de afdeling sinologie van de Katholieke Universiteit
Leuven heeft het Ruusbroecgenootschap (onderzoekcentrum van de UFSIA Universiteit Antwerpen) zich geëngageerd in een uitwisselingsprogramma met Peking
University betreffende filosofie en religie.
De uitwisseling werd zorgvuldig voorbereid. In mei 1997 kwam een groep van
vijf Chinese professoren een bezoek brengen aan het Ruusbroecgenootschap. Zij
beluisterden uiteenzettingen over de geschiedenis, de activiteiten, de publicaties, de
bibliotheek en het tijdschrift (Ons Geestelijk Erf) van het team en bewonderden
enkele schatten (handschriften en incunabelen) uit zijn patrimonium. Tot hun
verbijstering moesten de Chinese wijzen vaststellen dat de Japanners hen ook op het
gebied van de westerse mystiek te snel waren af geweest: in drie verschillende banden
van uiteenlopende uitgevers zijn werken van Ruusbroec in het Japans voorhanden.
Blijkbaar wilden ze die achterstand snel inlopen want in de daarop volgende maanden
september-oktober werd een jonge prof van Peking University, Xianglong Zhang,
naar het Ruusbroecgenootschap gezonden. Onder begeleiding van de leden van het
genootschap heeft hij zich verdiept in de christelijke mystiek en in de geschriften
van Ruusbroec in het bijzonder. Op uitnodiging van de sectie wijsbegeerte heeft hij
bovendien een lezing gegeven over Tai Chi (een bewegingsleer en -praktijk
geïnspireerd door het taoïsme), waarvan hij zelf een overtuigd beoefenaar is. De tekst
van deze lezing is intussen in Nederlandse vertaling in het tijdschrift Streven
gepubliceerd. Op het einde van zijn verblijf heeft hij een artikel over Ruusbroecs
mystiek geschreven dat weldra in het tijdschrift van het genootschap, Ons Geestelijk
Erf, zal verschijnen. Terug in China is hij aangezocht om hoofdredacteur te worden
van een reeks over mystiek. In dit kader wil hij graag enkele werken van leden van
het Ruusbroecgenootschap in het Chinees vertalen.1
Van 29 maart tot 7 april jl. zijn dan drie leden van het Ruusbroecgenootschap,
Thom Mertens, Rob Faesen en ondergetekende naar Peking gereisd om de studenten
filosofie gedurende drie dagen te informeren over christelijke mystiek. De
belangstelling was overweldigend: meer dan honderdvijftig inschrijvingen. 's Morgens
werden er gedurende drie uur (van 8(!) tot 11) hoorcolleges gegeven. De
namiddagsessies - weer drie uur - werden gewijd aan close-reading van
Ruusbroecteksten die de morgensessie illustreerden. Rob Faesen verzorgde het
inleidende college: wat verstaan we onder mystiek? wat is christelijke mystiek? welke
methodologische problemen stelt de interpretatie van mystieke teksten? welke zijn
de literaire hoogtepunten van de mystieke literatuur? Guido de Baere stelde Ruusbroec
voor als mysticus van de liefde aan de hand van Die geestelike brulocht in vogelvlucht.
Thom Mertens behandelde de verhouding christelijke versus natuurlijke mystiek.
Als teksten voor de close-reading werden gebruikt: voor de inleiding: grote delen
uit het Boecsken der verclaringhe, voor de liefdesmystiek: de bekende passage uit
Vanden

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 3

385
blinkenden steen over het onderscheid tussen de vrienden en de zonen; voor de
verhouding christelijke tegenover natuurlijke mystiek: passages uit verschillende
traktaten: Dat rijcke der ghelieven, Die geestelike brulocht en Van den geesteliken
tabernakel. De lezingen werden gegeven in het Engels en door tolken per paragraaf
in het Chinees samengevat. Voor de teksten werd de uitgave van Ruusbroecs Opera
Omnia gebruikt, die naast de Middelnederlandse tekst een zeer getrouwe Engelse
vertaling biedt.2
Meer dan de kwantiteit heeft de kwaliteit van de studenten ons getroffen. Zowel
na de lezingen als na de close-reading kwam er een menigte vragen op ons af als:
wat is de relatie tussen ervaring en taal? is er een ervaring mogelijk zonder taal? in
hoeverre kan een mens van nu een veertiende-eeuwse mysticus begrijpen? Deze
vragen zullen uitvoeriger worden besproken in het artikel van Rob Faesen, ‘Jan van
Ruusbroec in Beijing’, te verschijnen in Ons Geestelijk Erf. Duidelijk bleek dat zij
heel wat van het christendom afwisten. Sommigen gaven kritiek op Ruusbroec vanuit
Kierkegaard, Scheler en Bultmann: pleegt hij met zijn nadruk op de mystieke
eenheidsgenieting geen verraad aan de gekruisigde Christus? Vanuit hun religieuze
achtergrond, het boeddhisme en ook het taoïsme, kregen ze de gelijkenissen en
tegenstellingen met de christelijke mystiek direct in het oog.
Het meest fundamentele probleem in de dialoog is wellicht de christelijke
voorstelling van God als Persoon. In de ogen van de oosterling legt men hiermee aan
de uiteindelijke werkelijkheid een ondraaglijke beperking op. Die persoonlijke
opvatting over een God die in vrijheid uitnodigt tot ontmoeting onderstelt van de
zijde van de mens een houding van geloof, terwijl voor onze gesprekspartners de
ultieme realiteit voor de menselijke ervaring bereikbaar is zonder dat van geloof
sprake hoeft te zijn. Het fascinerende verschil tussen Oost en West ligt samengebald
in de verwonderde uitroep van professor Zhang: ‘Wat speelt de liefde toch een grote
rol in jullie mystiek!’
Dit persoonsbegrip werkt ook door op maatschappelijk en moreel niveau.
Tegenover het westers personalisme staat het collectieve bewustzijn van de Chinezen:
de staat is één grote familie, de familie is een netwerk van relaties en elke persoon
bestaat slechts als lid van die familie. Evenzo staat tegenover het schuldbesef van
het individu het schaamtegevoel van het groepswezen. ‘Zijn gezicht verliezen’ is
een uitdrukking die uit het Chinees stamt. Wanneer de overheid bijvoorbeeld de
burgers wil afhouden van het sluikstorten, zal zij niet zeggen dat dit schadelijk is
voor het milieu maar wel dat je jezelf te schande zet, mocht je bij die illegale activiteit
worden betrapt.
Gelukkig bleef er buiten de colleges nog wat tijd over om, begeleid door prima
gidsen (studenten of professoren), Peking en omgeving te verkennen. De universitaire
campus is op zich al een bezoek waard. Hij is bijna zo groot als de stad Leuven en
omringd door een muur met vier poorten, die dag en nacht worden bewaakt. Vroeger
behoorde dit gebied tot de keizerlijke tuinen en iets van die sfeer is er blijven hangen,
vooral in het noordelijk deel, waar een meer (genoemd het ‘Naamloze’) ligt te glanzen
tussen heuvels met gevarieerde begroeiing.
In Peking zelf hebben we natuurlijk het reusachtige Tienanmenplein bezocht dat
onder Mao zijn huidige gedaante heeft gekregen en waar nog geen tien jaar geleden
de studentenrevolte werd neergeslagen. Daarachter ligt de Verboden Stad, eeuwenlang
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een strikte symmetrie rond een noordzuidas. Dit wekt een indruk van grootsheid
maar ook wel van strengheid. Mij ontbreekt de ruimte om uit te weiden over de
andere grote monumenten die we hebben bezocht: het Zomerpaleis, de Lamatempel,
de graven van de Mingdynastie, de Grote Muur, de Hemeltempel...
Intussen wordt het wederzijdse contact voortgezet: een van de Chinese studenten,
Cheng Jianlong, die voor de vertaling van de collegeteksten in het Chinees heeft
gezorgd, zal in de loop van het volgend jaar naar Antwerpen komen om er de mystiek
der Lage Landen te bestuderen met het oog op een Chinese vertaling van een van
Ruusbroecs kleinste maar tevens rijkste traktaatjes: het Boecsken der verclaringhe.
Guido de Baere

Eindnoten:
1 Het eerstvermelde artikel van Xianglong Zhang is gepubliceerd onder de titel ‘Tai Chi. Boksen
als een weg tot inzicht’, in: Streven, 64 (1997), 974-983; het tweede zal verschijnen als ‘The
“Meeting” in Ruusbroec's Spiritual Espousals', in: Ons Geestelijk Erf, 72 (1998). De werken
die hij in het Chinees zal vertalen zijn: P. Verdeyen, Ruusbroec and his mysticism. Translated
by A. Lefevere, Collegeville, 1994 en P. Mommaers & J. van Bragt, ‘Mysticism Buddhist and
Christian. Encounters with Jan van Ruusbroec, New York, 1995.
2 Jan van Ruusbroec, Opera Omnia, Turnhout-Tielt, 1981-.... Van de tien geplande delen zijn
reeds verschenen: 1: Boecsken der verclaringhe, 2: Vanden seven sloten; 3: Die geestelike
brulocht; 10: Vanden blinkenden steen, Vanden vier becoringhen, Vanden kerstenen ghelove,
Brieven. Voor de Engelse teksten uit Van den geesteliken tabernakel en Vanden XII beghinen
werden de nog niet gepubliceerde vertalingen van H. Rolfson gebruikt.
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Kortaf
Veelderhande Liedekens. Studies over het Nederlandse lied tot 1600.
Symposium Antwerpen 28 februari 1996. red. F. Willaert. Leuven 1997.
ISBN 90 6831 945 0
Met vereende krachten wordt ook op dit moment nog gewerkt aan het in kaart brengen
van het Nederlandstalige lied van middeleeuwen en zestiende eeuw. Onderzoekers
uit Nederland en Vlaanderen werken aan een repertorium dat in 2000 af zal zijn, en
waarin dan alle liederen uit genoemde periode zullen staan, van het kleinste fragmentje
van een enkel lied tot complete liedbundels. Om het bereiken van een eerste mijlpaal
in deze onderneming te vieren, werd in februari 1996 een congres georganiseerd
waarop de stand van zaken rond het repertorium uit de doeken werd gedaan, en tevens
een kijkje werd geboden op de mogelijkheden die een zo systematische ontsluiting
van het corpus voor het onderzoek biedt.
Naar nu blijkt, is onderzoek naar de middelnederlandse liedcultuur in het verleden
vaak op een basis van drijfzand gedaan: er zijn veel aannames gedaan rond de
dateringen van liederen, en onduidelijkheid bestond er ook rond de bepaling of iets
nu wel een lied was of niet. Om het toekomstig onderzoek een betere ondergrond te
geven zijn in dit repertorium op die twee punten duidelijke criteria aangehouden.
Daarnaast is er - zoals repertorium-samenstelster C. Strijbosch zelf zegt - veel
‘klerkenwerk’ verricht om liedjes letterlijk uit de marge van handschriften, of uit de
context van heel andere teksten weg te snaaien. Zo is een overzicht tot stand gekomen
dat door een aantal hoofdlijnen wordt gekenmerkt. Tot de vijftiende eeuw zijn er uit
de Lage Landen - in vergelijking met de ons omringende landen - weinig liederen
overgeleverd. Daarna is er sprake van bloei, op het eerste gezicht vooral van het
geestelijk lied, maar bij nader inzien toch ook van het wereldlijke. Geestelijke liederen
blijken vaak omzettingen te zijn van niet bewaard gebleven wereldlijke liederen; van
het bestaan daarvan weten we vaak alleen af omdat ze als wijsaanduidingen bij
meerstemmige liederen opduiken. Op basis van deze stille getuigen kan geconcludeerd
worden dat er zoiets als een bloeiende wereldlijke liederencultuur geweest moet zijn.
Strijbosch' deel van het repertorium is als bijlage bij haar artikel opgenomen.
Willaert heeft in een eerste reactie hierop de bronnen en vondsten uit de veertiende
eeuw op een landkaart gesitueerd. Het eeuwige dilemma dient zich daarna
onmiddellijk aan: wat te zeggen over dit overzicht, dat vooral bestaat uit grote witte
gaten en gebieden? Niets, of - en daar kiest Willaert voor - ‘tussen de schamele resten
zinvolle verbanden’ proberen te leggen? Voor wie analyses over aantallen en
verspreiding mijdt, vergelijkenderwijs te werk gaat en daarbij gebruik maakt van het
overzicht dat het repertorium biedt, is met het materiaal veel te doen, laten
achtereenvolgens Willaert, Gerritsen en Joldersma in hun bijdragen zien.
In Veelderhande Liedekens wordt ook de tussenstand gegeven van het onderzoek
naar gedrukte bronnen van het zes-
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tiende-eeuwse lied. M. de Bruijn deed daarbij al een mooie ontdekking, die tot een
optreden in het NOS-journaal leidde. Afgaande op een tip van bibliograaf P. Valkema
Blouw haalde ze in de Bibliothèque Nationale te Parijs de oudst bekende editie van
het geuzenliedboek boven water. Deze stamt uit 1577-1578, en in de bundel staat
ook - en dat deed de harten van velen sneller kloppen - een oudere versie van het
Wilhelmus dan tot op dat moment bekend was. Konden er voor deze ontdekking
sporen in druk getraceerd worden tot 1581, nu zijn we terug aangeland in 1577. Maar,
daarmee is een van de grootste vragen in het huidige Wilhelmus-onderzoek natuurlijk
nog steeds niet beantwoord: wanneer is het lied nou echt ontstaan (en, daaraan
gekoppeld: wie heeft het nou echt geschreven?).
De rest van de congresbundel is een staalkaart van het onderzoek naar het
zestiende-eeuwse lied zoals dat nu - grotendeels zonder gebruik van een repertorium
- gestalte krijgt. Er staan bijdragen in over edities en drukken (Vellecoop), over de
receptie van liederen (Grijp), over de definitie van het genre (Ramakers) en over een
historische ontwikkeling in het repertoire van rederijkers (Coigneau). In vrijwel al
deze artikelen wordt duidelijk dat het repertorium, als het er eenmaal is, veel nieuw
onderzoek mogelijk zal maken: er zullen bijvoorbeeld met meer zekerheid uitspraken
kunnen worden gedaan over wat uitzondering en wat regel is, wat traditie en wat
vernieuwing. De intensieve bestudering van een aantal liederen, hun ontstaan,
herkomst en gebruik - het huidige Wilhelmus-onderzoek is daarvan het meest
sprekende voorbeeld - zal aangevuld kunnen worden met onderzoek dat breder van
opzet is, en dat meer overzicht zal bieden over het gehele genre. En wie weet, wordt
ergens in dat nieuwe onderzoek wel de sleutel tot het Wilhelmus-raadsel gevonden.
Els Stronks

Riet Schenkeveld-van der Dussen, Karel Porteman, Lia van Gemert, Piet
Couttenier (red.), Met en zonder lauwerkrans. Schrijvende vrouwen uit de
vroegmoderne tijd: 1550-1850 van Anna Bijns tot Elise van Calcar.
Amsterdam, Amsterdam University Press, 1997. ISBN 90 5356 268 0.
Dit bijna vier kilo wegende boek is een ware schatkist. Het herbergt circa driehonderd
proza- en poëziefragmenten van 158 Nederlandse en Vlaamse schrijfsters uit de
vroegmoderne tijd (1550-1850). In principe gaat het om gedrukte teksten maar in
enkele gevallen is ervoor gekozen ook handschriften in de bloemlezing op te nemen.
Alle teksten zijn herspeld en soms is gekozen voor een hertaling. De lemma's zijn
chronologisch geordend, waarbij het geboortejaar van de schrijfster (meer dan eens
een schatting) als criterium gehanteerd is. Van iedere auteur is een korte biografie
opgenomen waarin leven en werk besproken worden. Tevens is bij alle fragmenten
een bronvermelding te vinden. Relevante secundaire literatuur is vermeld indien deze
voorhanden is. De uitgave is rijkelijk geïllustreerd en bevat onder andere een groot
aantal onbekende portretten.
In de lange ‘Inleiding’ waarmee het boek opent, legt de redactie verantwoording
af over de inhoud en opzet van de bloemlezing. Daarbij wordt expliciet gesteld dat
de uitgave geen esthetische maar literair-historische, literair-sociologische en zelfs
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cultuurhistorische oogmerken heeft. Doel van het project was te achterhalen ‘wat
vrouwen zoal schreven, welke genres ze beoefenden, hoe ze
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publiceerden, wie de kosten van de publicatie droegen en - wat betreft een latere
periode - wat de schrijfsters ervoor betaald kregen, hoe ze tegen hun eigen
schrijverschap aankeken en welk publiek ze voor ogen hadden, kortom, wat hun
positie was in het totale literaire veld, en natuurlijk ook hoe die in de loop der tijd
veranderde’ (p. 2). Al deze punten komen in de inleiding uitvoerig aan de orde.
Daarbij is systematisch onderscheid gemaakt tussen de positie van schrijfsters in de
Noordelijke en die in de Zuidelijke Nederlanden. Door de schrijfsters over een periode
van drie eeuwen te volgen, is het mogelijk bepaalde verschuivingen te traceren en
wordt zichtbaar hoe zij bijvoorbeeld steeds meer genres gingen beoefenen en zich
meer en meer als beroepsschrijvers profileerden.
De Lauwerkrans dient kortom een dubbel doel. Het is een literair-historische studie
én bloemlezing ineen. De vraag is of het geheel hierdoor niet teveel op twee gedachten
hinkt en of het alleen al omwille van de praktische hanteerbaarheid niet beter was
geweest als er twee boeken van waren gemaakt. Nu doet de inleiding, hoe informatief
ook, wat tweeslachtig aan omdat zij tevens de zin en waarde van een aparte uitgave
van het werk van vrouwelijke schrijvers wil beargumenteren. In dit verband spreekt
de redactie van ‘vrouwenliteratuur’, een term die soms wel en soms niet voorzien is
van aanhalingstekens. Vrouwen zouden voor de oudere periode van de
literatuurgeschiedenis de categorie van ‘de anderen’ hebben gevormd en dat zou een
aparte bloemlezing van hun werk rechtvaardigen. Maar wordt hiermee niet juist het
oude vooroordeel gereproduceerd en wordt met de term ‘vrouwenliteratuur’ versus
‘mannenliteratuur’ niet een nieuwe dichotomie geïntroduceerd?
Wat betreft de selectie van de lemma's heeft de redactie zich ruimhartig opgesteld.
Zo blijkt dat er formeel wel criteria zijn gehanteerd om te bepalen welke auteurs in
aanmerking kwamen, maar dat hierop in de praktijk allerlei uitzonderingen zijn
gemaakt. Er is bijvoorbeeld meer dan eens een lemma gewijd aan een schrijfster van
wie slechts één werk bekend is, terwijl het criterium was dat er sprake moest zijn
van een ‘oeuvre’. Belle van Zuylen (1740-1805) mocht volgens de redactie niet
ontbreken maar zij publiceerde uitsluitend in het Frans, terwijl het in principe ging
om een selectie van Nederlandstalige teksten. Johanna Othonia (ca. 1560-na 1617)
dichtte alleen in het Latijn. Toch is ook aan haar een lemma gewijd omdat zij een
van die zeldzame vrouwen zou zijn die Latijn schreven. Hoe uitzonderlijk dat was,
wordt echter niet duidelijk.
Volledigheid bleek in de praktijk niet haalbaar te zijn. Zelfs bij een project van
een dergelijke omvang zullen er altijd omissies zijn. Gelet op de in de praktijk
gehanteerde criteria had mijns inziens één zeventiende-eeuwse vrouwelijke auteur
toch niet mogen ontbreken: de uit Vlaanderen afkomstige mystica Antoinette
Bourignon (1616-1680). Tussen 1669 en 1685 verschenen meer dan veertig werken
van haar hand in druk, waaronder twee autobiografische geschriften, een groot aantal
briefpublicaties, diverse traktaten en een reeks gedichten. Bourignon schreef weliswaar
in het Frans maar zij zag er persoonlijk op toe dat haar geschriften in het Nederlands
werden vertaald en gepubliceerd.
Bijzonder waardevol is het achterin opgenomen personenregister. Dit opent de
mogelijkheid om bijvoorbeeld netwerken van vrouwelijke auteurs te traceren of om
na te gaan wie als exempla golden of om de receptie van het werk van bepaalde
schrijfsters te onderzoeken. Een belangrijke aanzet tot dit soort ver-
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bindende vragen ligt al in de inleiding besloten. Hierdoor vormt het geheel niet alleen
een belangwekkend naslagwerk, maar ook een uitstekende basis voor verder
onderzoek, zowel op letterkundig als op cultuurhistorisch terrein.
Mirjam de Baar

Semaian 17: te bestellen bij de vakgroep Talen en Culturen van
Zuidoost-Azië en Oceanië, Postbus 9515, 2300 RA Leiden. ISBN
90-73084-18-0. f 40,Opnieuw wijdt Semaian, de publicatiereeks van de Leidse vakgroep Talen en Culturen
van Zuidoost-Azië en Oceanië, een prachtig gevulde aflevering (258 pagina's) aan
de Nederlandstalige koloniale letterkunde. Aflevering 17, De geest van Multatuli,
proteststemmen in vroegere Europese koloniën, staat onder redactie van Theo D'haen
en Gerard Termorshuizen, en is gewijd aan (literaire) schrijvers die protesteerden
tegen de onmenselijkheid van het koloniale systeem. Dat Multatuli in die eregalerij
een centrale plaats heeft gekregen, spreekt vanzelf. Hij is in deze serie van veertien
bijdragen weliswaar slechts tweemaal het specifieke onderwerp van studie (bij Hans
van den Bergh en Ton Anbeek), de overige artikelen zijn ondenkbaar zonder zijn
inspirerende geest. Zelfs de vier hoofdstukken over voorlopers van Multatuli wijzen
vooruit naar Max Havelaar, al was het maar door te tonen welke lijnen van koloniale
kritiek er voor 1860 al waren uitgezet. De titel van dit boek is dus terecht gekozen.
Na een samenvattende inleiding bevat de bundel negen artikelen over de letterkunde
van Nederlands-Indië, drie over de West, en een over de Congo. Kwantitatief, gemeten
aan de omvang van de territoria en de hoeveelheid letterkundige producten, is dat
een redelijk representatieve verdeling. Het slot-hoofdstuk van Dirk Kolff, dat de
vraag stelt en beantwoordt waarom Brits-Indië geen Multatuli heeft opgeleverd, is
voor het gemak in deze telling bij Nederlands-Indië gerekend. De onderling
verschillende vormen van bestuurlijke inrichting van de twee kolonies, teruggaand
op prekoloniale structuren, hebben in het Engelse geval geen en in het Nederlandse
geval veel aanleiding gegeven tot botsingen van idealistische Europese ambtenaren,
bezield door een gospel of uplift, met de gevestigde koloniale orde. Met deze
constatering raakt Kolff waarschijnlijk aan de wortels van het door Europeanen
geformuleerde humanitaire protest in Nederlands-Indië, en dus aan de centrale
thematiek van deze Semaian.
Wie gingen er aan Multatuli vooraf? De romantische ‘échte antikoloniaal’ Jakob
Haafner (hier kort gekarakteriseerd door Peter van Zonneveld), de opportunistische
politieke woelwater Dirk van Hogendorp (door Bert Paasman overtuigend
geportretteerd), de theoloog Baron van Hoëvell en de linguïst P.J. Veth, ‘roependen
in de woestijn’ (een gedegen hoofdstuk negentiende-eeuwse wetenschapsgeschiedenis
door Paul van der Velde), en Henri J. Lion, sinds 1858 redacteur van het
kritisch-liberale Bataviaasch Handelsblad, ‘de vader van de Indische journalistiek’
(door Gerard Termorshuizen).
Over het waarlijk revolutionaire karakter van Max Havelaar anno 1860 schrijft
Hans van den Bergh in zijn bekende multatuliaanse stijl die de argumenten zo gaarne
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ad personam richt. We lezen dan van ‘een heuse Leidse en dus beroemde historicus’,
met wie Van den Bergh zijn collega Wesseling begroet, en we leren dat Rob
Nieuwenhuys, wiens cultuurrelativisme inzake Lebak Van den Bergh wil bestrijden,
nu al meer dan 85 jaar oud is en zijn ideeën nog heeft
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gevormd tijdens de koloniale periode. Bij zijn eigen frisse, moderne weerlegging
heeft Van den Bergh overigens niet de moeite genomen de vindplaatsen bij
Nieuwenhuys op te nemen in de literatuurlijst.
Ton Anbeeks artikel ‘In de huid van een ander’ is ideologiekritisch het interessantst
van deze bundel. Hij vergelijkt Multatuli's novelle ‘Saïdjah en Adinda’ met andere
teksten van blanke schrijvers waarin hoofdpersonen met een andere huidskleur worden
opgeroepen, zoals Koelie van Madelon Székely-Lulofs. Deze ultieme poging tot
inlevend begrip, zo laat Anbeek zien, is tevens de ultieme vorm van kolonialisme.
Niet alleen het lichaam van de inlander wordt door de blanke in bezit genomen, ook
zijn innerlijk wordt toegeëigend. Alleen Multatuli heeft het risico van dit procédé
begrepen, en zich ervoor geschaamd.
Na Multatuli duiken de bijdragen over Indië de twintigste eeuw in. Kees Snoek
analyseert met de hem eigen precisie de houding van Du Perron tegenover Multatuli
én tegenover diens verwant E.F.E. Douwes Dekker, de Indonesische nationalist die
door zijn Indo-europese afkomst altijd in een politiek vacuüm zou blijven verkeren.
Het beknopte artikel van Liesbeth Dolk over het gebruik en misbruik van Multatuli's
naam in de Republik Indonesia valt door snelheid van betoog en losheid van toon
enigszins buiten het register van deze bundel.
En dan de West. Wim Rutgers bespreekt het taalgebruik en de taalkeuze
(Nederlands in plaats van Papiamentu) van Frank Martinus Arions verzetspoëzie en
weet overtuigend aan te tonen waardoor de protestdichter in een isolement is komen
te verkeren. De moderne Papiamentstalige literatuur van de Antillen, gecentreerd op
de innerlijke en uiterlijke leefwereld van de Afro-Antillianen, is het onderwerp van
een goed gedocumenteerde bijdrage van Aart G. Broek, waarin het oeuvre van Pierre
Laufer centraal staat. Michiel van Kempen heeft voor Suriname de ‘multatuliaanse’
protesstemmen opgetekend, en formuleert verklaringen voor het kwalitatief en
kwantitatief achterblijven van de Surinaamse en Antilliaanse letterkundes bij de
Indische.
Voor Nederland betrekkelijk onbekend materiaal vermeldt Luc Renders in ‘De
Congo-Vrijstaat op de korrel’: kritische literaire stemmen (Cyriel Buysse, Henri van
Booven) over de hardhandig bestuurde eigen kolonie van Leopold II. Het al genoemde
hoofdstuk van Dirk Kolff, over het ontbreken van een Engelse Multatuli, sluit het
boek af.
Arie Jan Gelderblom

Pieter van der Vliet, Onno Zwier van Haren (1713-1779). Staatsman en
dichter. Verloren: Hilversum 1996. 470 blz., ISBN 90-6550-550-4. f 79,-.
Onder de auteurs van de achttiende eeuw zijn er weinigen die zulke tegenstrijdige
reacties hebben opgeroepen bij tijdgenoten en latere (literatuur)historici als Onno
Zwier van Haren. Dat komt onder meer door de aard van zijn nationaal getoonzette
oeuvre, dat op de golven van de waarderingsgeschiedenis hoge toppen en diepe dalen
heeft gekend. Het is wellicht niet zonder politieke betekenis dat zijn epos De Geusen
in de editie van A. Stakenburg tijdens de Tweede Wereldoorlog niet alleen werd
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uitgegeven, als dissertatie, maar ook nog herdrukt. Daarnaast is ook Van Harens
persoonlijk leven debet aan de pieken en dalen van zijn receptiecurve. Zijn
biografische bekendheid dankt hij met name aan de cause célèbre van 1760-1762,
een beschuldiging van incest met
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twee van zijn dochters, die hem in een slangenkuil van vetes, pamfletten en juridische
procedures doet belanden, als gevolg waarvan hij moet verdwijnen van het landelijke
politieke toneel. Zijn persoonlijke positie heeft hij bij dat alles steeds met kracht
verdedigd. In eigen tijd én posthuum heeft het hem bittere vijanden en warme vrienden
opgeleverd.
Aanzetten tot een biografie van Onno Zwier waren er in de twintigste eeuw al
eerder. Schandaal in Holland van Du Perron, bedoeld als onderdeel van een cyclus
De onzekeren, concentreert zich op de incestaffaire. Stakenburg nam het plan van
een volledige levensbeschrijving op, om het nooit ten uitvoer te leggen. De serieuze
biografische plannen van W.J.C. Buitendijk werden door diens dood in 1981 verijdeld.
Van der Vliet mocht voor de aspecten afkomst en jeugd Buitendijks nagelaten
materiaal benutten. In ruim tien jaar heeft hij Van Harens leven en werk scrupuleus
en uitputtend onderzocht en geboekstaafd, met gebruikmaking van zeer omvangrijk
archiefmateriaal. Het resultaat is een fors standaardwerk, dat naar verwachting het
beeld van de dichtende staatsman voor lange tijd zal fixeren.
Het is door de uitvoerige en gedetailleerde documentatie, ook in de lopende tekst,
niet goed mogelijk deze biografie te lezen als een roman, of in het tempo waarin men
romans leest. Dat is wel eens jammer, want leven en werk van de Friese edelman
Van Haren zijn boeiend, en Van der Vliet beschikt over psychologisch
invoelingsvermogen. Hij bekleedt geen van te voren ingenomen standpunt waar hij
de feiten naartoe redeneert, en kent ook geen al te grote persoonlijke sympathie voor
zijn object. Hij erkent dat Onno Zwier een emotioneel, primair reagerend karakter
had, maar neemt tegelijkertijd zijn ongebreidelde eerzucht waar, de behoefte om
prominent op het politieke toneel te staan, tot welk doel de dichter-politicus meer
dan eens konkelt en feiten verdraait. Van Haren is ongegeneerd overmoedig, en
daardoor geneigd zichzelf in het verderf te storten.
Ten aanzien van de incestgeschiedenis komt Van der Vliet feitelijk niet verder
dan de onduidelijke conclusie van het Hof van Friesland uit 1762, dat de eis tegen
Van Haren niet ontvankelijk is, maar moreel gezien acht hij de vader wel degelijk
schuldig aan bloedschande met twee dochters. Veel interessanter dan de vaststelling
van de al of niet gepleegde handelingen is Van der Vliets contextualisering ervan.
In politiek Den Haag was Van Haren door zijn eigenmachtige optreden steeds meer
een risicofactor geworden. De omstandigheden, door Van der Vliet nauwkeurig uit
de doeken gedaan, zijn te ingewikkeld om hier kort samen te vatten. Zoveel is zeker
dat het gerucht uit de familiekring voor Van Harens machtige vijanden een door de
voorzienigheid gezonden instrument was om zijn nek te breken.
Na de affaire trekt de ex-staatsman zich terug op zijn buiten Lindenoord te
Wolvega, veilig voor zijn belagers, maar niet voor rampen van algemene aard, zoals
hij moet ervaren wanneer het vuur zijn huis en bibliotheek in de as legt. Hij wordt
dichter, van een orangistisch en nationaal getint oeuvre dat altijd als bijbedoeling
lijkt te hebben het eigen leven en het eigen optreden te rechtvaardigen: het Javaanse
drama Agon, sulthan van Bantam, het epos De Geusen en het treurspel Willem de
Eerste, naast tal van gelegenheidsdichten en vertalingen. Van der Vliet maakt
overtuigend duidelijk dat het dichterschap van Van Haren voortvloeit uit zijn gesjeesde
staatsmanschap, zowel inhoudelijk, door de orangistische strekking en de behoefte
zich te rehabiliteren, als psychologisch, waar de politieke lust tot fabuleren en de
feiten
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te verdraaien zich transformeert in literaire creativiteit, fantasie met een moderne
inslag.
De personen die Van Haren tijdens zijn leven ontmoet, worden door Van der Vliet
duidelijk geschetst. Via het personenregister kan de lezer ze terugvinden. Een lijst
met de 700 (!) door Van Haren geschreven en thans nog traceerbare brieven
completeert de op zichzelf al zo volledige levensbeschrijving.
Arie Jan Gelderblom

Jeroen Jansen (red.), Zeven maal Hooft. Lezingen ter gelegenheid van de
350ste sterfdag van P.C. Hooft uitgesproken op het herdenkingscongres in
de Amsterdamse Agnietenkapel op 21 mei 1997. AD&L Uitgevers,
Amsterdam 1997, 138 blz. f 24,90 (inclusief verzendkosten; schriftelijk te
bestellen bij: AD&L, Amstel 130 c, 1017 AD Amsterdam)
Jeroen Jansen (red.), Omnibus idem. Opstellen over P.C. Hoof ter
gelegenheid van zijn driehonderdvijftigste sterfdag. Verloren, Hilversum
1997. 200 blz., f 39,-, ISBN 90 6550 564 4
In 1997 werd het driehonderdvijftigste sterfjaar van P.C. Hooft herdacht. Het was
deze keer, anders dan in 1981, toen Hoofts vierhonderdste geboortedag gevierd werd,
een sobere herdenking: geen Nationaal Comité, geen mooi verzorgde en voor iedereen
leesbare selectie uit Hoofts liederen en gedichten, geen aandacht van de media, geen
koninklijke belangstelling of andere luister van een grootscheepse viering. Maar wat
dan wel? Tijdens de herdenkingsbijeenkomst op 21 mei in de Amsterdamse
Agnietenkapel werden zeven lezingen uitgesproken die nu in boekvorm beschikbaar
zijn gekomen. Daarnaast is onder de noemer van Hoofts zinspreuk ‘omnibus idem’
(voor allen dezelfde) nog een negental andere artikelen verzameld. Bovendien is de
113de aflevering van het Tijdschrift voor Nederlandse taalen letterkunde aan P.C.
Hooft gewijd, waarover hier al eerder bericht werd in de tijdschriftenrubriek Periodiek.
Zeven maal Hooft, geredigeerd door de organisator van het Amsterdamse congres,
Jeroen Jansen, biedt een gevarieerde verzameling artikelen. Jan Konst analyseert de
vijf ‘ernstige’ toneelspelen van Hooft uitgaande van het ‘handelingsinitiatief’ (de
concrete stappen die een van de hoofdpersonages op zeker moment zet om een
bepaald streven te realiseren) en ‘externe interventies in het handelingsverloop’
(plaatsen in de handeling waar de dramatische ontwikkeling door factoren van buitenaf
en niet door de initiatieven van personages gedragen worden). Tineke ter Meer
bespreekt de brieven die Hooft met Huygens en Barlaeus wisselde met het oog op
toepassing van citaten, allusies en anekdoten en de gemoedelijke conversatietoon
met bijpassend stijlniveau. K. Porteman kijkt terug op zijn - helaas niet meer leverbare
- editie van Hoofts Emblemata amatoria (1611). Hierin waren de liederen en sonnetten
die er ook deel van uitmaken, onderbelicht gebleven; door deze er nu wel bij te
betrekken wordt duidelijker hoe de bundel functioneerde en op welke literaire
motieven Hooft varieerde. Bettina Hartlieb brengt het thema vorstelijke heerschappij
in Hoofts drama's uit de periode ca. 1600-1617 in verband met de Politica van Justus
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Lipsius. Liedbundels, lettertypes en lezers staan centraal in de bijdrage van P.J.
Verkruysse, die uitgaat van de vraag ‘wat ging er om in het hoofd van Hooft en in
de hoofden van drukkers en uitgevers van liedboeken waarin (verspreide) gedichten
van Hooft voorkomen in de periode 1602 tot 1659?’. Als ‘biograaf aan het werk’
komt Hooft naar voren in het artikel van
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Henk Duits over historiografische aspecten van Henrik de Gróte. Marijke van der
Wal ten slotte, gaat in op Hoofts taal en taalreflectie na 1647.
Omnibus idem, opgedragen aan de nagedachtenis van Hoofts biograaf H.W. van
Tricht, heeft als thema de relatie van Hooft met ‘anderen’, waarbij we dan zowel aan
personen als instanties moeten denken. Na het voorwoord van de redacteur (wederom
Jeroen Jansen) die nader ingaat op de sociale implicaties van Hoofts devies en de
zonnige visualisering ervan, volgen de bijdragen ‘Hooft en Bredero’ (E.K. Grootes),
‘Hooft en Hendrik IV’ (H. Duits), ‘Hooft en De Groot’ (M.B. Smits-Veldt), ‘Hooft
en Huygens. Kroniek van een vriendschap 1620-1625’ (A.M.T. Leerintveld), ‘Hooft
en Mostart. Een Nederduitse secretaris voor P.C. Hooft’ (P. Koning), ‘Hooft, Tacitus
en de Medici. Een Florentijnse variant van een Romeinse moordzaak’ (L. Peeters),
‘Hooft en Nil Volentibus Arduum. De waardigheid der poëzie’ (A.J.E. Harmsen),
‘Hooft en Huydecoper. De ‘Getuigenissen’ in de editie Brieven (1738)’ en ‘Hooft
en de filosoof’ (P. Tuynman). De titel van deze laatste bijdrage kan niet verhullen
dat de inhoud ervan niet op het centrale thema van de bundel afgestemd is. Trouwens,
na lezing van het geheel rees bij mij de vraag of dat thema wel voldoende inspirerend
is geweest om het gewenste nieuws onder de zon te kunnen brengen. Ook het
voorwoord van de redacteur laat wat dat betreft een zekere scepsis doorklinken. Of
Hooft persoonlijk met Bredero verkeerd heeft ‘blijft twijfelachtig’, persoonlijke
omgang met Hendrik IV ‘heeft in ieder geval ontbroken’ en ‘veel persoonlijk contact
tussen Hooft en Hugo de Groot is er ook al niet geweest’. Anderzijds: met Constantijn
Huygens heeft Hooft een ‘meer dan oppervlakkige verstandhouding’ gehad, er zal
‘een zekere vriendschap’ tussen Hooft en Daniel Mostart bestaan hebben en ‘een
innige relatie met Tacitus’. Verder kreeg na Hoofts dood zijn werk ‘waardering en
belangstelling’ van zowel Nil Volentibus Arduum als achttiende-eeuwers onder wie
Balthasar Huydecoper.
Marijke Meijer Drees

Het Tübingse Sint-Geertruihandschrift. Hs. Tübingen, Universitätsbibliothek,
Me.IV.3. Diplomatische editie bezorgd door H. Kienhorst en G. Sonnemans.
Hilversum, 1996. Uitgeverij Verloren. ISBN 90-6550-021-9. Prijs: f 37,-.
Het Comburgse handschrift. Hs. Stuttgart, Württembergische
Landesbibliothek, Cod. poet. et phil. 2o 22. Diplomatische editie bezorgd
door H. Brinkman en J. Schenkel. 2 banden. Hilversum, 1997. Uitgeverij
Verloren. ISBN 90-6550-025-1. Prijs: f 137,-.
Met grote voortvarendheid krijgt de reeks Middeleeuwse verzamelhandschriften uit
de Nederlanden (hierna: MVN) gestalte: vier edities in vier jaar (1994-1997) is een
mooi resultaat, dat aansluit bij de geformuleerde doelstelling om met de reeks op
korte termijn grondslagen te bieden voor de studie van middeleeuwse teksten in de
context waarin zij overgeleverd zijn (zie Th. Mertens, ‘Richtlijnen voor de uitgave
(...)’, in: M.-J. Govers (eindred.), Het Geraardsbergse handschrift (...), Hilversum,
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1994, 178). De twee laatst verschenen delen (van het handschrift Tübingen,
Universitätsbibliothek, Me.IV.3 en van het Comburgse handschrift) laten zien dat
binnen het concept van het verzamelhandschrift een grote verscheidenheid mogelijk
is, hetgeen op zichzelf al een uitdaging aan het onderzoek impliceert.
Het boekje uit Tübingen is als verzamelhandschrift een relatief eenvoudig
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geval: het grootste deel (F. 1-62) is geschreven rond 1445-1450 en valt in drie delen
uiteen: Ia en Ib (geschreven door dezelfde kopiist, waarschijnlijk in twee fasen) en
II, door een andere hand. Op grond van codicologische, formele en inhoudelijke
argumenten is aan te nemen dat het steeds de bedoeling is geweest deze teksten in
één band te bundelen. Nog in de vijftiende eeuw zijn op twee blanco gebleven pagina's
Latijnse teksten genoteerd (waarvan de editie merkwaardigerwijs in bijlagen beland
is); in de zestiende eeuw werd een katern toegevoegd (F. 63-66), afgeschreven door
een zuster uit het Amsterdamse Sint-Geertruiklooster; van haar hand is ook een
eigendomsnotitie waarop de lokalisering berust. Het geheel is een verzameling
(voornamelijk) berijmde geestelijke teksten die opvallen door een jambische versmaat
en door poeticale uitspraken. Alleen daarom al is de uitgave van deze tamelijk
onbekende gedichten een aanwinst.
De editie heb ik niet gecollationeerd; K. van Dalen-Oskam heeft in haar recensie
op twee transscriptiefoutjes gewezen (TNTL 114 (1998), 75-79). De opmerking dat
één van de kopiistenhanden misschien van de auteur zelf is (p. 39), is vooralsnog
onbewijsbaar en had beter achterwege kunnen blijven. De uitgave is tamelijk rijk
geïllustreerd; jammer dat niet systematisch expliciet naar de afbeeldingen verwezen
wordt (bijvoorbeeld op p. 37 ontbreken verwijzingen naar de afbeeldingen 15, 5a en
5b).
Een principieel punt van discussie lijkt me de keuze van de roepnaam voor een
handschrift. In de MVN-reeks blijkt nu eens voor de lokalisering (Geraardsbergen)
dan weer voor de huidige bewaarplaats (Tübingen) gekozen te worden. Dat wekt
verwarring en bovendien kleven aan elke geografische aanduiding bezwaren:
bewaarplaatsen kunnen veranderen en lokaliseringen kunnen weerlegd worden (een
berucht voorbeeld is het ‘Amsterdamse’ liederenhandschrift Wenen, ÖNB, Ser. Nov.
12.875, waarvan P.F.J. Obbema heeft aangetoond dat de lokalisering onhoudbaar is
(‘Het einde van de Zuster van Gansoirde’, in: Ntg 65 (1972), 181-190)).
Het Comburgse handschrift geldt al zeer lang als een van de rijkste bronnen van de
Middelnederlandse letterkunde. De codex past eigenlijk niet binnen de definitie van
een verzamelhandschrift (‘een codex die van meet af aan als materiële eenheid
bedoeld is en waarin tenminste twee teksten zijn bijeengebracht’, Mertens,
‘Richtlijnen’ (zie hierboven), 178). De editeurs geven dit zelf ook aan, sterker nog,
een belangrijk deel van de inleiding doet verslag van een nauwgezet onderzoek naar
opbouw van de codex. In het verleden zijn er verschillende visies geformuleerd op
de mate waarin de kopiisten met elkaar samengewerkt hebben. De editeurs komen
het volgende beeld. Het handschrift is een samenvoeging van zes oorspronkelijk
zelfstandige manuscripten. Er zijn in totaal negen handen te onderscheiden; twee
daarvan (A en B) zijn waarschijnlijk van dezelfde kopiist en hand I kan misschien
beter gekarakteriseerd worden als een vroege bezitter. Het is waarschijnlijk niet van
meet af aan de bedoeling geweest de zes handschriften in één band samen te brengen:
in dat opzicht is Comburg dus geen verzamelhandschrift, maar eerder een convoluut
met daarin onder meer vier verzamelhandschriften: de tweede codex (met didactische
rijmteksten, waaronder veel Maerlant) is bijvoorbeeld zo'n verzamelhandschrift,
maar de laatste (Rijmkroniek van Vlaanderen) is oorspronkelijk een
‘enkeltekst-handschrift’ geweest. De zaak wordt nog gecompli-
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ceerder, doordat de zesde codex een ingewikkelde wordingsgeschiedenis heeft,
waarbij de kopiisten A, E, G en H betrokken waren (overigens wordt op p. 73
gesproken over een wordingsgeschiedenis in drie fasen; blijkens wat volgt moet dit
zijn: vier fasen). De handen van A en E zijn ook elders in de convoluut aanwezig.
De eindconclusie is dan dat A/B, E, G, H en mogelijkerwijs I waarschijnlijk in elkaars
nabijheid werkten, maar zo'n relatie is voor de andere kopiisten allerminst zeker (p.
87). Op grond van verschillende aanwijzingen is het waarschijnlijk dat de codices
oorspronkelijk afzonderlijk gefunctioneerd hebben. Mogelijk zijn ze voor het eerst
bijeen gebonden omstreeks 1540.
Vergeleken met de eerder verschenen MVN-edities heeft Comburg een zeer
uitgebreide inleiding gekregen. Dit is allerminst als kritiek bedoeld: het eerdere
onderzoek is helder geresumeerd, ten dele weerlegd en in belangrijke mate aangevuld.
Door de nauwkeurige beargumentering leggen de editeurs een solide basis voor
verder onderzoek. Bij uitspraken over de samenhang tussen de teksten zal men
bijvoorbeeld voortaan rekening moeten houden met de gefaseerde
wordingsgeschiedenis. Een bijzondere vondst is de identificatie van het raadselachtige
Gentse archiefstuk dat volgens Hellinga door de Reynaert-kopiist geschreven zou
kunnen zijn; een spoor dat overigens doodloopt doordat de hand vooralsnog niet aan
dezelfde kopiist toegeschreven kan worden.
De Comburgse editie heb ik met een kleine steekproef gecollationeerd (te weten:
29R, 99V, 156R, 188R, 213R, 231R, 250R, 291V, 313V en 325V. Ik heb gebruik
gemaakt van foto's. uit het fotoarchief van de afdeling Middelnederlandse letterkunde
van het Instituut Nederlands van de Universiteit Utrecht). Daarbij vond ik een
afschrijffout (F. 188Rb, 5 vreeselic lees: vreeselijc) en een zetfout (F. 213Rb, 10 is
abusievelijk twee maal afgedrukt). De toegankelijkheid van de editie is verhoogd
door heldere bijlagen en registers, waarbij het ‘Register van namen en plaatsen’
aparte vermelding verdient.
De boeken zijn mooi uitgegeven; in Comburg miste ik alleen de leeslinten; de rug
van Tübingen wijkt helaas wat af van de andere delen.
Dieuwke van der Poel

Erwin Huizenga, Een nuttelike practijke van cirurgien. Geneeskunde en
astrologie in het Middelnederlandse handschrift Wenen, Österreichische
Nationalbibliothek 2818, Hilversum: Verloren, 1997.
Precies drie jaar na het Congres Middeleeuwse verzamelhandschriften uit de
Nederlanden (14 oktober 1994) waarop onder medioneerlandici ‘het
verzamelhandschrift’ als nieuw en beloftevol onderzoeksobject werd gepromoot,
promoveert Erwin Huizenga aan de Rijksuniversiteit Groningen op een studie over
het laat-vijftiende eeuwse handschrift Wenen, ÖNB 2818, binnen de
medioneerlandistiek de eerste studie van zulke omvang waarin niet de verzamelde
teksten, maar, ruimer, het ontstaan en de contemporaine functie van de codex centraal
staat.
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In de inleiding (hoofdstuk 1) trekt Huizenga de krijtlijnen rond ontstaan en functie
van het Weense handschrift: vorm (papier, één hand - hand b en c zijn bladvullers)
en inhoud (114 teksten over astrologie en geneeskunde) leren dat de codex niets
anders kan zijn dan een compendium van een ‘beroepsgeneeskunstenaar’. In het
besluit (hoofdstuk 7) wordt dit uitgangspunt bevestigd en verfijnd: de compilator is,
wellicht, een hogeropgeleide chirurg
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uit, wellicht, Oost-Brabant die in jarenlange samenwerking met een beroepskopiist
een huisbibliotheek samenstelde met vakliteratuur en zijn manuscripten zelf liet
samenbinden tot wat nu de Weense codex is.
Huizenga leidt de lezer van inleiding naar besluit via een analyse van de codex
als materiëel object (hoofdstuk 2), een studie van de inhoud van de codex
(hoofdstukken 3 en 4) en een onderzoek van het laat-middeleeuwse medische bedrijf
en schrijfbedrijf (hoofdstukken 5 en 6).
De materiële genese van de codex wordt door Huizenga meticuleus gereconstrueerd
aan de hand van signaturen, watermerken, bladopmaak, glossen en contemporaine
gebruikssporen (in Appendix I is een handschriftbeschrijving opgenomen). Het blijkt
om een convoluut te gaan die is samengesteld uit vijf delen: twee
verzamelhandschriften en drie libelli (katernen met één tekst). Anders dan bij
convoluten echter het geval is, heeft de compilator van de samenstellende delen deze
zélf samengebonden, waarbij hij overigens doelbewust de teksten in een bepaalde
volgorde heeft ge- en herschikt. Wanneer dit aspect in acht wordt genomen, is de
codex geen convoluut maar een verzamelhandschrift. De discussie over het eigenlijke
statuut van de Weense codex is in Huizenga's boek uitvoerig aan de orde (in de
hoofdstukken 2, 5 en 7) en maakt duidelijk dat het begrippenapparaat van de studie
van verzamelhandschriften nog verfijnd kan worden.
In de hoofdstukken 3 en 4 wordt de inhoud van de vijf samenstellende delen van
de codex overlopen (in Appendix II is een inventaris van de 114 teksten opgenomen).
Het betreft zonder uitzondering vertalingen (uit het Latijn) van in de Middeleeuwen
courante astrologische en medische teksten. Het onderwerp van de tekst of van het
tekst-cluster wordt kort aangeduid (lange teksten krijgen een korte inhoud) en de
tekstversie in het Weense handschrift wordt, voor zover mogelijk, in de Latijnse en
Middelnederlandse traditie geplaatst. Huizenga brengt de informatie (soms verworven
door primair onderzoek, soms verzameld uit secundaire literatuur) over de - vaak
complexe - overleveringsgeschiedenis van de teksten helder in kaart. Voor wie zicht
wil krijgen op, bijvoorbeeld, de brede Middelnederlandse overlevering van het
Antidotarium Nicolai of de Heimelicheit-traktaten, biedt Huizenga's boek een
onmisbare status quaestionis.
Bij het aflopen van de teksten wordt terloops stilgestaan bij zaken als de kwestie
rijm-proza in artesteksten, of het belang en de betekenis van het voorkomen van
parallelteksten in één verzamelhandschrift. Maar Huizenga verliest zijn doel niet uit
het oog: informatie verzamelen over ontstaan en functie van de Weense codex. De
onderwerpen van de opgenomen teksten (een doctor medicinae is niet geïnteresseerd
in aderlaattraktaten, een chirurg en een barbier zijn dat wel), de academische
oorsprong en het intellectuele niveau van een aantal traktaten, en het feit dat in het
Middelnederlands (en niet in het Latijn) is geschreven, laten Huizenga toe de medische
professie van de compilator - hypothetisch - te preciseren: hij was wellicht een
ontwikkelde chirurg.
Wat dat precies wil zeggen, weet de lezer pas nadat hij hoofdstuk 6 gelezen heeft.
Daarin worden opleiding, activiteiten en sociale positie van de verschillende
middeleeuwse geneeskunstbeoefenaren besproken. Van hoog naar laag waren dat:
doctores medicinae, chirurgen, apothekers, barbiers, vroedvrouwen, badmeesters en
charlatans. Het ware misschien beter geweest de beroepsdifferentiatie in de
laat-Middeleeuwse geneeskunde bij het begin van
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het boek te behandelen: in het codicologische en het inhoudelijke codexonderzoek
heeft Huizenga geregeld termen uit de rist gehanteerd en telkens heeft de lezer de
afwezigheid van een definitie van de termen als een lacune aangevoeld.
In het vijfde hoofdstuk vergelijkt Huizenga de inhoud van de Weense codex met
een corpus van andere - Middelnederlandse, andere volkstalige en Latijnse astrologisch-medische handschriften. Hij ontwerpt daartoe een lijst van 23 tekstsoorten
die in dit soort handschriften voorkomen. ÖNB 2818 blijkt qua inhoud een typische
representant te zijn van de astrologischmedische verzamelhandschriften. Particulier
is wel het voorkomen van teksten over astronomische meetinstrumenten. De Weense
codex is overigens een zeer compleet specimen van het genre, de meest complete
Middelnederlandse variant zelfs.
Nog in dit hoofdstuk is - op basis van secundaire literatuur - alle bekende informatie
over kopiisten en compilatoren van zulke handschriften bij elkaar gebracht. Deze op
zich waardevolle arbeid leidt tot de magere conclusie dat voor iedere codex
afzonderlijk bepaald zal moeten worden hoe hij precies is ontstaan. De verhouding
tussen kopiist en compilator van ÖNB 1828 is dan een van de zaken die door Huizenga
in het besluit (hoofdstuk 7) worden uitgeklaard: de vijf samenstellende delen van het
handschrift zijn door intense samenwerking tussen één compilator - zoals gezegd
zeker een medisch specialist en wellicht een chirurg - en één beroepskopiist tot stand
gekomen. Nog in het besluit gaat Huizenga achter enkele tekstuele wegwijzers aan
(Diest en Tienen worden genoemd in twee astrologische traktaten; er is een explicit
van ene Jo T.) die naar de identificatie van woonplaats en identiteit van kopiist of
compilator zouden kunnen leiden. Deze spannende uitstapjes moeten echter tot spijt
van auteur en lezer zonder resultaat blijven.
Het resultaat van Huizenga's dissertatieonderzoek is een dik een verzorgd boek
dat bulkt van informatie voor medioneerlandici, met name voor hen die zich
bezighouden met (medische) artesliteratuur enerzijds, en met Middelnederlandse
verzamelhandschriften anderzijds, dat nieuwe studieobject dat ‘nog geen echte traditie
heeft’ (G. Sonnemans op het congres Middeleeuwse verzamelhandschriften uit de
Nederlanden). Een nuttelike practijke van cirurgien kan gelden als een waardige
heraut.
Veerle Fraeters

Vreemd Volk. Beeldvorming over buitenlanders in de vroegmoderne tijd.
Onder redactie van Harald Hendrix en Ton Hoenselaars. Utrecht
Renaissance Studies, AUP 1998. ISBN 90 5356 279 6
De confrontatie tussen allochtone en autochtone groepen is een onderwerp dat de
gemoederen bezighoudt. Heden ten dage hoeft men niet meer te doen dan de krant
open te slaan om een rijke variëteit aan voorbeelden onder ogen te krijgen. Illustratief
voor de huidige belangstelling voor contacten tussen verschillende groepen is het
feit dat sommige van de in deze bundel schrijvende auteurs voor allerlei
radioprogramma's uitgenodigd werden ter gelegenheid van deze publicatie. Studies
over vreemde volkeren, buitenlanders, mensen die anders zijn, ze trekken in onze
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maatschappij de aandacht van de media, zelfs als men het heeft over groepen uit een
verleden tijdperk, de vroegmoderne tijd.
De hier besproken bundel wil een
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panorama bieden van de verschillende denkbeelden die over het begrip ‘vreemd
volk’ tijdens de bovengenoemde periode in Europa in omloop waren. Deze mentale
voorstellingen van degenen die als vreemdelingen werden gezien gingen altijd gepaard
met een eigen constructie van het zelfbeeld. In termen van het onderzoek naar
beeldvorming spreekt men van een wisselwerking tussen het zelfbeeld, het idee dat
een groep van zijn eigen identiteit heeft, tegenover het beeld van de ander, de
vreemdeling. Zoals bij een foto en het negatief, zo stond het positieve zelfbeeld dat
de eigen groep van zichzelf creëerde in omgekeerd evenredige verhouding met het
aan de vreemdelingen toebedeelde negatieve beeld. Zulke voorstellingen moeten
echter niet beschouwd worden als uitingen met een groot waarheidsgehalte, want
beeldvorming over buitenlanders is stereotiep van aard. Deze gedachte vormt de rode
draad van de in de bundel opgenomen studies. In de vroegmoderne tijd was er een
rijk arsenaal van gangbare en clichematige beelden over volkeren in omloop waaruit
iedereen in Europa putte. Zo werden Nederlanders voor botte lieden aangezien, terwijl
de Spaanse trots een van de voornaamste eigenschappen van de Iberiërs leek te zijn.
De zes bijdragen in de bundel lichten binnen verschillende disciplines een aantal
aspecten van de bovengenoemde voorstellingen toe.
Het eerste artikel, ‘Vreemd volk in Holland. Xenofobie en xenofilie in historisch
perspectief’ van Harald Hendrix, fungeert als een theoretische inleiding: de
bovengenoemde spanning tussen het zelfbeeld en het beeld van de ander en het
mogelijk daaruit voortvloeiende aanwakkeren van xenofobische of xenofiele gevoelens
worden in een kader geplaatst. In de volgende bijdrage betreedt men het rijk der
kunsten. Jochen Becker laat in ‘Ketters in de kunst. Nederlandse kunst als afwijking
van de regel’ zien hoe er in de zestiendeen de zeventiende eeuw een vanzelfsprekende
verbinding tussen kunstgenres en ‘nationaliteiten’ bestond. De Nederlandse
schilderkunst van die tijd werd dus ook gekenmerkt door de landsaard die aan de
bewoners van de Nederlanden werd toegekend, want hoewel de Italiaanse kunst de
scepter zwaaide in Europa, bezat ieder land zijn eigen kunstschool. Zo zette de
Nederlandse schilderkunst zich af tegen de Italiaanse normen en sloeg een eigen weg
in.
In ‘Xenofilie en zelfbeschouwing bij Montaigne’ van Paul Smith krijgt de lezer
zicht op een voor de tijd uiterst ongebruikelijke mentaliteit ten opzichte van alles
wat ‘anders’ was. De bezitter van een dergelijke ruime geest was niemand anders
dan de grote Montaigne. Voor hem bood het contact met het lokkende vreemde, zij
het in de vorm van verre volkeren als de Indianen of de meer nabije Italianen, een
manier om tot inkeer te komen en niet alleen de anderen maar ook zichzelf te
analyseren. Vooroordelen en stereotiepen gooit hij tijdens zijn reizen over boord,
terwijl hij de benepenheid van zijn eigen landgenoten aan de kaak stelt. Dat reizen
de gelegenheid bood om kennis op te doen over het zelfbeeld en het beeld van de
anderen laat ook Marijke Meijer Drees in ‘Op reis met Jacob Cats. Beeldvorming
over vreemdelingen in het zeventiende-eeuwse Holland’. Degenen die zich in deze
periode in den vreemde waagden hadden allerlei reislessen, adviezen en spreuken
tot hun beschikking waar men rekening mee moest houden. Handzame - en stereotiepe
- typeringen van allerlei nationaliteiten vergezelden vaak deze lessen.
In ‘Kleren maken de man. Mode en identiteit in het vroegmoderne Engeland’
concentreert Ton Hoenselaars zich op een gebied dat bij de studie van
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beeldvorming niet zo veel aandacht heeft gekregen: mode en de invloed die kleding
kon hebben op het ontwikkelen van een bepaald beeld. Kleding kon als een vruchtbaar
instrument fungeren bij het bepalen van iemands identiteit, niet vanuit het
genderperspectief, maar vanuit dat van de nationale identiteit en het volkskarakter.
De laatste bijdrage van de bundel, ‘Volksaard en mensenkennis in de zeventiende
eeuw. Van bijgeloof tot kennissysteem’ van Joep Leerssen behandelt hoe de
zeventiende eeuw als ‘incubatieperiode’ gold in de ontwikkeling van een systematiek
rond nationale karakters. Vage uitspraken over eigenschappen en aard van bepaalde
groepen groeiden uit tot een duidelijk gedefineerde ‘nationale’ taxonomie.
Vreemd Volk biedt de lezer een gevarieerde en verrassende blik op
beeldvormingsprocessen in de vroegmoderne tijd. Literatuur, kunst en zelfs mode
worden als uitgangspunt genomen, en ook geografisch is de aanpak breed: Frankrijk,
Italië, Engeland en de Republiek. De verschillende studies laten ons zien hoe deze
beoordelingsmechanismen, die nog steeds heden ten dage in de hoofden van velen
verankerd zijn, de denkbeelden van de wereld van de vroegmoderne tijd bepaalden.
Yolanda Rodríguez Pérez

Geconfineert voor altoos. Het proces Jacob Campo Weyerman (1739).
Uitgegeven door K. Bostoen en A. Hanou. Leiden, Uitgeverij Astraea,
1997. Duivelshoekreeks 7. ISBN 90-75179-11-1. Prijs f 34,95.
Jacob Campo Weyerman (1677-1747) staat behalve als schilder bekend als auteur
van kluchtige toneelstukken, historische werken en diverse tijdschriften. Hij verwierf
faam met satirisch getinte weekbladen als Rotterdamsche Hermes (1720-21),
Amsterdamsche Hermes (1721-23), Den Ontleeder der Gebreeken (1723-25), Den
Echo des Weerelds (1725-27) en De vrolyke Tuchtheer (1729-30). Deze bladen
maakten hem niet alleen beroemd, maar ook berucht. Herhaaldelijk putte hij zijn stof
uit zijn directe omgeving en voor zijn hekelzucht bleven weinigen gespaard. Toen
Weyerman rond 1730 aan lager wal raakte, nam hij meer en meer zijn toevlucht tot
chantagepraktijken. Hij dreigde particulieren met publicatie van smakelijke details
uit hun leven. Zij konden dit voorkomen door een financiële tegemoetkoming. Een
affaire met de dominee Wilhelmus Hogewaard (1694-1754) zou Weyerman
uiteindelijk fataal worden. Hogewaard was ervoor verantwoordelijk dat een groep
V.O.C.-functionarissen naar het vaderland moest terugkeren. De Indische
anti-Hogewaardfactie had Weyerman vervolgens tot het schrijven van een lasterlijk
geschrift aangezet. Deze had daarna bij herhaling gedreigd het leven van Hogewaard
en diens zuster aan de publieke druk prijs te geven. Hogewaard stapte echter naar
het gerecht en omstreeks 1736 begon justitie een ‘zaak’ te bouwen tegen Weyerman,
waarbij ook vroegere chantagekwesties boven water kwamen. Dit leidde uiteindelijk
tot de arrestatie van Weyerman in 1738. Na een proces werd hij in 1739 ‘geconfineert
voor altoos’ ofwel: veroordeeld tot levenslang. Op zeventigjarige leeftijd overleed
hij in de Gevangenpoort te Den Haag.
Er is de laatste jaren veel gepubliceerd over Weyerman. Zo werden er enkele
studies en proefschriften aan hem gewijd en in de Mededelingen van de Stichting
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hoekreeks. Deze serie bevat reeds tekstuitgaven van een gedeelte uit de
Amsterdamsche Hermes (1722), het in Den Echo des Weerelds verschenen
vervolgverhaal Opkomst en val van een koffiehuisnichtje (1727) en de door Kersteman
vervaardigde biografie van Weyerman uit 1756. Het zojuist verschenen deel,
Geconfineert voor altoos, zal voor de Weyermanliefhebbers opnieuw een welkome
aanvulling zijn. Het bevat de transcriptie van alle documenten die behoren bij het
proces dat tegen Weyerman werd gevoerd in de periode rond 1739. Deze documenten
zijn bijeengebracht in een dossier dat zich in het Algemeen Rijksarchief te Den Haag
bevindt. Ze vormen een belangrijke bron van kennis van Weyermans leven en
contacten, evenals van de zojuist genoemde chantagepraktijken waarmee de auteur
zich herhaaldelijk inliet. Onder de documenten bevinden zich allerlei brieven van
en aan Weyerman, fragmenten uit diens werk en officiële verslagen van het Hof van
Holland. Daarnaast is er in deze editie nog een andere tekst opgenomen die van
belang is voor inzicht in Weyermans leven, namelijk zijn autobiografie. Het enige
afschrift daarvan berust in de KB te Brussel.
De editeurs hebben ervoor gekozen om slechts de transcriptie van alle stukken
aan te bieden. Dat betekent dat er geen annotaties of tekstverklaringen zijn toegevoegd
aan de achttiende-eeuwse teksten. Deze keuze is wel begrijpelijk, want een
geannoteerde uitgave zou al snel te omvangrijk worden. Een evident nadeel is echter
dat het geboden materiaal veel kennis bij de lezer veronderstelt. Het proza van
Weyerman is, zoals bekend, niet gemakkelijk. Het staat bol van allusies op bekende
personen, eigentijdse uitdrukkingen en ingewikkelde metaforiek. Ook de juridische
documenten spreken lang niet allemaal voor zichzelf. Als hulpmiddelen hebben de
editeurs een lijst met juridische begrippen opgenomen, evenals een (zeer informatieve)
inleiding, waarin de procesgang van begin tot eind wordt verhaald. Hoewel deze
lang niet toereikend zijn om iedere tekst in zijn geheel te kunnen begrijpen, kan de
lezer met behulp daarvan toch een aardige indruk krijgen van de zaken die in het
proces een rol speelden en uiteindelijk zouden leiden tot Weyermans veroordeling.
Met deze uitgave hopen de editeurs nieuwe mogelijkheden te bieden aan de
‘Weyerman-geïnteresseerde, de rechtshistoricus, de specialisten letterkunde en
geschiedenis van de achttiende eeuw en hopelijk vele anderen’ (p. 2). De wens dat
ook ‘vele anderen’ gestimuleerd zullen worden tot nieuw onderzoek, lijkt mij gezien
de hoge moeilijkheidsgraad van de teksten wat optimistisch; voor een breder publiek
is deze editie namelijk slecht toegankelijk. De werkelijke verdienste van deze uitgave
ligt in het feit dat een groep documenten die niet onmiddellijk beschikbaar was, nu
gemakkelijk geraadpleegd kan worden. Menige Weyerman-onderzoeker zal in de
toekomst hiermee zijn voordeel kunnen doen.
Lotte Jensen

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 3

402

Periodiek
Nelleke Moser
Bertram Mourits
In het allerlaatste nummer (het Huizinga Instituut kan zich de uitgave niet langer
veroorloven) van Bulletin (1997, 1) een artikel over de ‘radio als cultureel ritueel’.
Willem Melching stelt vooral veel vragen, onder andere over de radio als opinievormer
en als medium ter introductie van vernieuwing (met name op het terrein van de
popmuziek).
Bzzlletin (1998, 255) is een themanummer over Nederlandstalige literatuur in
Suriname en op de Antillen. Veel bekende namen: Tip Marugg, Boeli van Leeuwen,
Michiel van Kempen (die na zijn baanbrekende bloemleeswerk nu een roman heeft
geschreven), Hugo Pos, Astrid Roemer, Antoine de Kom. ‘Verscheurd’, ‘ongewis’,
pelgrimage, verdriet: de thematiek draait om de twee sporen waarop een schrijver
zich bevindt die bewust voor een taal moet kiezen. Faust is de het thema van Bzzlletin
(1998, 256/257). Een internationaal thema, waarbij de Nederlandse invalshoek vrij
origineel is: over de filmer Bart van Esch, en over ‘De verzoeking van een weerloos
weesmeisje in Sara Burgerhart (Peter Altena), een roman die nu niet onmiddellijk
associaties met het duivelse oproept maar waarvan de schrijfsters wel degelijk een
‘pact met de duivel’ blijken te hebben gesloten.
In Dutch Crossing (1997, 2) achterhaalt Hugh Dunthorne enkele Engelse populaire
liedjes (street ballads) uit de zestiende en zeventiende eeuw die betrekking hebben
op de internationale politiek uit die tijd. Folk songs en blues uit de Gouden eeuw. In
een ander artikel legt Sabine Vanacker Lieve Joris' Terug naar Kongo naast Du
Perrons Land van herkomst en signaleert overeenkomstige vertelstrategieën.
Veel aandacht voor vertaalde poëzie in De gids (1988, 5/6). In korte stukjes
introduceert een Nederlandse dichter steeds een geliefde buitenlandse collega. Het
worden soms verkapte zelfportretjes: Rutger Kopland/Wisława Szymborska, J.
Bernlef/Lennart Sjörgen, Ed Leefland/Theodor Roethke. In het laatste nummer (1988,
7) staan twee dichters centraal: Sylvia Plath & Ted Hughes - Xandra Schutte, Marja
Brouwers en Elly de Waard reageren op de bundel van Hughes over zijn huwelijk
met Plath. René Boomkens schrijft over ‘Poldercriticisme’, een fraaie term voor de
toenemende medialisering van de literatuurkritiek, een ontwikkeling waartegenover
hij een geamuseerd tweeslachtige houding inneemt: hij ziet ‘een nieuw soort culturele
dictatuur’ in het vooruitzicht, maar wel ‘een heel leuke dictatuur’ waarin alles mag
en kan.
Kreatief (1988, 2) wijst op de kweekvijverfunctie van een literair tijdschrift en heeft
enkele verhalen en gedichten van jonge auteurs om die claim waar te maken.
Interviews zijn er met Renate Dorrestein en Rascha Peper en verder is er in de
recensies veel aandacht voor internationale literatuur (Montalbán,
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Stephen Jay Gould, Umberto Eco, Ismail Kadare).
In Literatuur (1998, 3) schrijft J. van Groningen over inwijdingsmotieven in De
wetten van Connie Palmen (‘De tijd verdicht tot een eeuwigheid in de dag’. N. Moser
schrijft over de dichtkunst als plant in woord en beeld bij rederijkers (‘Rhetorica is
als een bloeme bloeyende’). R. Delvigne wijdt een artikel aan J.B. Charles' visie op
Hermans' schrijverschap en de onmin tussen beide schrijvers (‘Van fascinerend tot
fascistisch’). Komrij werd geïnterviewd door L. Kuitert (‘Ik word onrustig als mensen
het met me eens zijn’). N. Noordervliet en H. Stouten geven in de vorm van een
gefingeerde correspondentie een indruk van het karakter en de daden van de
achttiende-eeuwse schrijfster M.A. Hulshoff. Deze aflevering bevat recensies van
de volgende boeken: K. Stooker en T. Verbeij, Collecties op orde: Middelnederlandse
handschriften uit kloosters en semi-religieuze gemeenschappen in de Nederlanden
(door M. van Otegem); W. Hazeu, Slauerhoff. Een biografie (door G.F.H. Raat); J.
Fontijn, Broeders in bedrog. De biograaf en zijn held (door E. Broeksma).
In Lust en gratie (1997, 2) een artikel van Marleen Slob over literaire mystificaties:
over schrijven onder de naam van een vrouw (Marieke Jonkman/Anton Ent, Stella
Napels/Victor Vroomkoning), of - zoals in Australië is gebeurd - onder de naam van
een minderheid. ‘Waar eindigt het literaire spel en begint de leugen?’ Maaike Meijer
schrijft over de ‘vrouwelijke stem in erotische poëzie’.
De inhoudsopgave van Maatstaf (1998, 3) suggereert dat het nummer over ‘dedain’
gaat, maar die suggestie kan men naast zich neerleggen. Rudie Kagie schrijft over
jazz en politiek, redacteuren Klukhuhn en Wieg creëren enige begripsverwarring in
een briefwisseling, Allard Schröder is een en al weemoed en ontzag over wat literatuur
kan betekenen (het moet zijn ‘zoals toen, in je kinderjaren’) terwijl Thomas Vaessens
toch duidelijk het einde van een dergelijke romantiek ziet. Wie kunst in deze tijd als
romanticus benadert, maakt er een ‘nostalgisch en burgerlijk tijdverdrijf’ van.
In Madoc (1998, 1) opent M. Meuwese een reeks over de Middeleeuwen in de film
met de bespreking van de tekenfilmpjes die in ‘Monty Python and the Holy Grail’
voorkomen. De maker ervan (Terry Gilliams) blijkt zich te hebben gebaseerd op
afbeeldingen van middeleeuwse margedecoraties uit L. Randalls Images in the
margines of gothis manuscripts (‘De animatie van margedecoratie in “Monty Python
and the Holy Grail”’). In een artikel van A. Mekking en M. Zijlstra over de oorsprong
en betekenis van de Utrechtse straatnaam ‘Hanegeschrei’ wordt een verband gelegd
met bijbelse toneelstukken die buiten de kerk werden opgevoerd. Het hanegeschrei
zou verwijzen naar de haan die driemaal kraait als Petrus Christus verloochent. Het
nummer bevat verder een column van J.P. Gumbert over de liniëring van
Karolingische en gothische handschriften (‘Het middeleeuwse boek een Gildeglas?’).
Er is tot slot onder meer een recensie van R.E.V. Stuip en C. Vellekoop (red.), De
middeleeuwen in de negentiende eeuw (door W. van Leeuwen).
In Madoc (1998, 2) doet J. Verbeek verslag van de voorbereidingen voor het
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maken van een videoverfilming van de Roman van Walewein voor middelbare
scholieren (‘Vant jou kinder wel leren/Ghi rike liede ende ghi wise’). J. van Aelst
schrijft over een Middelnederlands berijmd gebed op de muur van de Nicolaas- of
Dekenkapel in de Utrechtse Pieterskerk (‘Bidden om verlossing’). In de rubriek ‘de
multimediëvist’ wordt aandacht besteed aan digitale media die voor mediëvisten
interessant kunnen zijn. Deze aflevering bevat een recensie van P. van Dael, Tot
lering en verering. Functies van kunst in de middeleeuwen (door A. van Run) en van
A.B. Mulder-Bakker en M. Carasso-Kok (red.), Gouden legenden. Heiligenlevens
en heiligenverering in de Nederlanden (door N. Lettinck).
De Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman (1998, 1) bevatten
een artikel van M. Gaillard over Hendrik Weyermars, auteur van het in 1710
verschenen atheïstische werk Den ingebeelde Chaos, En gewaande Werelds-wording
(...) veridelt en weerlegt. Weyerman wenste niet met deze auteur verward te worden,
hetgeen samen zal hangen met de toenmalige visie op atheïsten als staatsgevaarlijke
gekken. A. Fennema schrijft over een contract uit 1705 tussen de Dordtse drukker/
boekverkoper Joannes van Braam en de predikant François Valentijn over een te
maken beschrijving van Oost-Indië, die inderdaad in 1724 en 1726 werd uitgegeven
als luxe standaardeditie (‘François Valentijns Oud en Nieuw Oost Indiën’). A.J.
Hanou buigt zich over een uniek orangistisch propagandawerkje met de titel ‘De
Emigrant, amusant’ uit 1793 en J. Bruggeman besteedt aandacht aan de ‘Literaire
chinoiserie in het werk van Jacob Campo Weyerman’. Het nummer bevat een
bespreking van een editie van Jacob Campo Weyerman, Den Amsterdamschen Hermes
I (1722) no. 1-8 door R. Hoogma en M. Ruthenkolk (door Y. Knobel).
Musaeus (1998, 1) is gewijd aan onderwijs. M. Zoetman schrijft over ‘De
universitaire studie in het Ancien Régime’ en B. Thijs over de rederijker en
schoolmeester Jasper Bernaerds, een van de medewerkers aan de Nederduytsche
Helicon (‘Aansporingen tot “Landt-nutkonst” van taalridder Jasper Bernaerds’).
Verder bevat het nummer fragmenten over onderwijs uit literaire en opvoedkundige
werken uit de zeventiende en achttiende eeuw. Elk fragment is voorzien van een
inleiding en woordverklaringen.
In Neerlandica Extra Muros (1998, 2) beschrijft Paul Gellings de Franse receptie
van Jeroen Brouwers' Bezonken rood, signaleert Anne Marie Musschoot een
herwaardering van de schrijversbiografie als onderdeel van de literatuurgeschiedenis
en plaatst Ralf Grüttemeier het werk van W.F. Hermans op een voetstuk: ‘Het oeuvre
van Willem Frederik Hermans: gelijk hebben in een chaotische werkelijkheid’.
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